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Editorial 
 

Dostáva sa Vám do rúk nové číslo Etnologických rozpráv, ktoré sa od pred-
chádzajúcich líši v niekoľkých aspektoch. Vychádza ako dvojčíslo (naposledy 
vyšlo dvojčíslo Etnologických rozpráv v roku 2000) a v jeho pozadí stojí nová 
redakčná rada, ktorej sídlo sa prenieslo do Nitry na Katedru etnológie 
a etnomuzikológie FF UKF v Nitre. Zároveň sme sa rozhodli nekoncipovať ho 
tematicky, ako bolo zvykom v posledných rokoch, ale tak, aby bol poskytnutý 
priestor všetkým členom Národopisnej spoločnosti Slovenska (NSS) na publi-
kovanie výsledkov ich vedeckovýskumných aktivít. Ceníme si prácu našich 
predchodcov, ktorých zásluhou sa Etnologické rozpravy vypracovali na kvalitný 
odborný časopis. V nastúpenom trende chceme pokračovať, v budúcnosti však 
máme ambície posilniť informačnú zložku Etnologických rozpráv, aby sa stali 
tlačovým orgánom NSS, informovali o jej aktivitách a o činnosti jednotlivých 
pobočiek. Zároveň chceme poskytnúť priestor mladým, začínajúcim etnológom, 
ale aj kolegom – múzejníkom. 

V súvislosti s tým sa v časti Štúdie a Materiály popri príspevkoch, ktoré od-
zneli na konferencii Tradičná kultúra v súčasných procesoch komunikácie, 
objavujú články študentov a absolventov etnológie (Bratislava, Nitra, Trnava), 
v ktorých riešia pozíciu internetu v každodennom živote jednotlivca (K. Be-
ňová), rozvoj a zánik kopaničiarskych muzík v oblasti myjavských kopaníc (Z. 
Karliková), vplyv nákupných možností na zmenu tradičnej odevnej kultúry na 
Liptove (J. Rajniaková), historicko-urbánne kontexty vývoja Vrútok (A. Kasa-
nová), organizáciu pltníctva na Dunajci (M. Soboličová), vybrané problémy 
antropológie turizmu (M. Sekulová, V. Mezeiová). A. Hornoková informuje 
o fungovaní slovenského menšinového samosprávneho systému v Maďarsku. 
Bodkou za číslom je rubrika Správy a recenzie, v ktorej P. Lackanič recenzuje 
ôsme číslo Ethnologie Actualis Slovaca (2008), venované desiatemu výročiu 
existencie katedry etnológie v Trnave (1997 – 2007). 
Želáme Vám príjemné a inšpiratívne čítanie, 

 
Ivana Šusteková a Margita Jágerová 
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Tradičná kultúra Sliezska v kontexte globalizácie 
 

Teresa Smolińska 
 
 
Kľúčové slová: tradičná kultúra, masová kultúra, populárna kultúra, globalizácia, zvyky, 
sliezske disco 
Key words: traditional culture, mass culture, pop culture, globalization, customs,  
disco, Silesia 
 
We have observed the expansion of popular songs in Upper Silesia in recent years 
(concerts, popularisation in the media, tapes, CDs). They followed the so-called Disco 
Polo music and they are referred to as traditional songs,”Silesian folk” or”Silesian 
szlagry” (Silesian hits). This very unique repertoire is the subject of the authoress' 
scientific focus. She carries out a preliminary evaluation of the repertoire of popular 
bands that make references to the Silesian folklore and folk culture. The performers try to 
imitate the charm of old Silesian folk groups who complemented their music repertoire 
with comic stories. Thus the master of ceremonies and singers crack jokes of different 
provenance. The”Silesian szlagry” are based on the melodic of German popular songs 
and the melodic lines of Polish songs are used less often. All lyrics are written in the 
Silesian dialect. Their evaluation from the literary perspective shows that they are quite 
often written ad hoc: sentences and plots sometimes miss finishing touches; repetitions, 
rhymes and refrains are inconsistent; it is difficult to find a uniform metrical pattern; and 
the song writers make use of unjustified mental shortcuts and clichéd descriptions. 
 
Kultúrny vedec nemôže zostať ľahostajným voči dynamike spoločenských, 
hospodárskych a politických procesov, ktoré v Poľsku prebiehajú po r. 1989. 
V dobe, kedy sa svet zmenšuje do rozmerov „globálnej dediny“ a populárnymi 
sa stávajú heslá integrácie, vzájomného zbližovania a spolupráce; je nutné, aby 
sa vedec zaoberal problematikou kultúrnej tradície, jej mediálnou popularizá-
ciou v spoločenskej kultúre, a teda aj komerčným aspektom ľudovej kultúry 
a jej miestom v masovej kultúre. Regiónom, ktorý sa v čase globalizácie prebie-
hajúcej v Poľsku odlišuje vzťahom k vlastnému kultúrnemu dedičstvu, mani-
festovaním autoidentifikácie a kultúrnej zvláštnosti, je Horné Sliezsko (Górny 
Śląsk) (podobne ako Podhalie a Kašubsko). 

To, že si práve Slezania pamätajú mnoho tradičných praktík súvisiacich 
s rodinným a kalendárnym obyčajovým cyklom, a niektoré sa snažia starostlivo 
zachovávať, jednoznačne svedčí o nezvyčajne silnom väzbotvornom charaktere 
ich kultúrnej tradície. Tento jedinečný postoj ku kultúrnemu dedičstvu vlastného 
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regiónu, k náboženstvu, spätosť s nárečím ozrejmuje, aký charakter mali kedysi 
väzby spájajúce členov blízkej a vzdialenej rodiny, ako aj lokálneho spoločen-
stva.  

V iných regiónoch Poľska, Nemecka i Čiech (aby sme poukázali na najbliž-
šie vplyvy) sa nestretávame s takou starostlivosťou o kultúrne tradície. Táto 
„naviazanosť“ môže súvisieť s pohraničným charakterom Horného Sliezska.  

Ako poukazuje Dorota Simonides, o kultúrnej identite regiónu rozhoduje 
nielen to, čo mu je geneticky vlastné, ale aj skutočnosti, ktoré boli v rôznych 
obdobiach prevzaté a uznané za vlastné. „V dôsledku blízkych susedských kon-
taktov (...) muselo dochádzať k nepretržitej vzájomnej výmene – k preberaniu 
a ovplyvňovaniu. Výsledkom bolo navrstvenie rôznych kultúrnych vplyvov, ich 
vzájomné premiešanie a transformovanie, čo sťažuje jednoznačné určenie ge-
nézy kultúrneho javu.“1  

Starostlivosť Slezanov, popularizácia a šírenie mnohých tradičných foriem 
obyčajového a obradového správania sa, ich obohatenie o vlastné prvky, osvo-
jovanie si ich v sliezskej prírode a ich zosúladenie s existujúcim hodnotovým 
systémom rozhoduje o tom, že sú považované za domáce. „Keď sa účastníkov 
medvedích chorovodov pýtali, prečo to hrajú, často odpovedali: Je to predsa 
naše, sliezske. Sliezsky ľud, známy svojím osobitým zmyslom pre humor, sa 
pravdepodobne nevzdá tejto tradície, dnes pripomínajúcej skôr zábavu než ritu-
álny obrad. Je to predsa jedna z foriem regionálnej mytológie, ktorá spája 
a konsoliduje spoločenstvo Opolského Sliezska“2. 

Ako špecifické pretrvávajúce formy tradičných sliezskych zvykov 
a obradov môžeme spomenúť: vodenie medveďa (misia, bera) medvedníkmi, 
obchôdzky statkorov, bakchov3, pochovávanie basy, babský chrbát, topenie 
Moreny, chodenie s letečkom, pálenie jarabiny, chodenie s rapkáčmi (tzv. 
klepačkami, hrkačkami) počas Veľkého (veľkonočného) týždňa, výzdoba 
vajíčok (tzv. krošonok) na Veľkú noc a tiež obdarovávanie sa nimi počas ši-
bačky (śmigusa-dyngusa), veľkonočné konské procesie; żniwniok – dožinky; pre 
tento región charakteristické obrady a zvyky spojené s narodením dieťaťa, 
s novým rokom, svadbou a pohrebom človeka, ako aj také formy rodinných 
osláv, ako sú päťdesiatiny (takzvané Abrahámoviny), strieborné a zlaté svadby.  

Napríklad v súčasných svadobných zvykoch a obradoch v Hornom Sliezsku 
sa zachovali niektoré starodávne znaky, svedčiace o spätosti lokálnych spolo-

 
1 SIMONIDES, D.: Wprowadzenie do śląskiej kultury ludowej. In: D. Simonides przy udziale P. 
Kowalskiego (ed.): Kultura ludowa śląskiej ludności rodzimej. Wrocław-Warszawa 1991, s. 13. 
2 JASIŃSKI, B.: Zwyczaj “wodzenia niedźwiedzia” na Śląsku Opolskim. In: R. Kantor (ed.): 
Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana w kulturze współczesnej wsi polskiej.  Kielce 1998, s. 129-130. 
3 Tradičné „vodenie medveďa“ ako forma svojráznej obradovej hry pretrvala v Opolskom Sliezsku 
dodnes. K výraznému oživeniu tejto starodávnej obradovej formy prispela Regionálna prehliadka 
obradových skupín „Vodenie medveďa“, ktorá sa roku 1995 uskutočnila na niekoľkých miestach: 
v Gogolinie, Opolskom Tarnove a Zdzieszowicach. 
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čenstiev so správaním posväteným ľudovou tradíciou, ako napríklad obradové 
chodenie s kołoczem (roznáška koláča) – tzv. pošta, zásielka, výslužka, darček, 
čiže obdarovanie kysnutým koláčom tých, ktorí neboli pozvaní na svadbu: čle-
nov rodiny, susedov, známych, miestnych autorít (farár, učiteľ), ale aj pozva-
ných hostí (napríklad vzájomné obdarovanie sa rodičov mladého páru); patrí 
sem tiež takzvaný wykup, wypros, wywodziny, čiže vykupovanie nevesty snú-
bencom; trieskavý večer – predsvadobný zvyk rozbíjania riadov v dome ne-
vesty, známy tiež ako pukanie škrupín, resp. Polterabend, polter či poltovanie; 
ďalej pre tento región typické slávnostné príhovory hostí – detí a mládeže – na 
počesť mladého páru; samotná svadobná hostina, ako aj jedlá podávané počas 
rodinných návštev. 

Kultúrne dedičstvo Slezanov, s ktorým sa identifikujú, patrí k tradičnej roľ-
níckej kultúre a je odovzdávané z pokolenia na pokolenie. Svedčia o tom mnohé 
dodnes zachované kultúrne archaizmy a nárečie. Ako poznamenáva Zofia Stas-
zczak, keď píše o poľsko-nemeckom pohraničí ako o pohraničí etnografickom, 
„kultúra nie je súborom domácich a neopakovateľných znakov. Je zložená z 
elementov historických aj súčasných, reliktných a rozšírených, prepožičaných i 
pôvodných.“4.  

„Súčasné“, čiže novšie formy, ktoré sú v už považované za vlastné, jedno-
značne nemeckému pôvodu sú: vianočné dieťatko (Ježiško), dávanie vianočných 
darčekov, vianočný stromček (krisbaum), veľkonočný zajačik (Osterhase); 
nemecké piesne, takzvané Heimatmelodie, osvojené v predvojnovej škole. Ne-
mecký meštiansky pôvod majú aj kornúty tyty so sladkosťami pre prvákov, 
ktoré zaznamenávame v Opolskom Sliezsku5. Naopak, stále populárnejšie ad-
ventné vence (inšpirované neraz katolíckymi kňazmi), podobne ako vianočný 
stromček, majú v tomto regióne len krátke trvanie (v Nemecku sa objavili v 80. 
rokoch 19. stor., v Opolskom Sliezsku v medzivojnovom období). Pôvodcom 
týchto ideí a iniciátorom bol Jan Henryk Wichern, protestantský teológ a ve-
rejný činiteľ z Hamburgu.  

Osobitnú pozornosť si vyžadujú nové formy obyčajového správania, ktoré 
ako nové a cudzie sliezskej kultúre sú v posledných rokoch do skúmanej oblasti 
zavádzané nemeckou minoritou. Ide o tzv. Októberfesty, čiže sviatky piva, ne-
zriedka sprevádzané „pravou bavorskou muzikou“; adventné trhy, t.j. predaj 
počas vianočných sviatkov, spojený s ochutnávkou jedál a nápojov (napr. vare-
ného vína a piva), preferujúc nemecké vzory v Hornom Sliezsku: radostné oča-

 
4 STASZCZAK, Z.: Pogranicze polsko-niemieckie jako pogranicze etnograficzne. Poznan 1978, s. 
80.  
5 Podrob. pozri: SMOLIŃSKA, T.: Rodzimość śląskiego folkloru – oswojone źródła niemieckie. In: 
D. Czubala i G. Grzybek (ed.): Regionalizm, folklor, wychowanie. Bielsko-Biała 2004. 
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kávanie narodenín Ježiša Krista namiesto tradičného pôstu, prichádzajúci sv. 
Martin na bielom koni, ktorý ponúka sladké plnené rožteky a pod.     

Nemožno nespomenúť ani také spoločensko-obyčajové javy, typické pre 
životný štýl mladších ročníkov, ako móda spoločného bývania páru pred svad-
bou, uprednostnenie profesijnej kariéry pred rolou matky (mladými ženami), 
nové formy sviatkov, ako Deň zaľúbených, teda tzv. Valentín (14. február), 
„írske obchôdzky“ sv. Patrika (17. marec) v krčmách, obmedzujúce sa na kon-
zumáciu piva, Halloween (31. október). Taktiež treba spomenúť módne zábavy 
mladých – diskotéky, uskutočňujúce sa v piatok – v deň, ktorý poľská katolícka 
cirkev neakceptuje ako deň tanečných zábav. 

V posledných rokoch zaznamenávame ešte jeden aspekt renesancie sliez-
skeho regionalizmu. V rámci tzv. disco polo (poľská syntetická tanečná hudba) 
expandovali do Horného Sliezska populárne piesne (aj vďaka koncertom, po-
pularizácii v médiách, magnetofónovým kazetám a CD nosičom), nazývané 
„ľudové” alebo „sliezsky folk”, resp. „sliezske šlágre”. Podobne aj kroje, v 
ktorých umelci vystupujú na scéne, sú označované ako „sliezske ľudové kroje”. 
Tento originálny repertoár ešte bude predmetom vedeckých reflexií.    

Roch Sulima, píšuc o neodvratných zmenách v súčasnej kultúre, konštatuje: 
„v súčasnosti sa zdajú zavádzajúce úvahy typu: ak jestvujú sedliaci a jestvuje 
dedina, potom naďalej jestvuje ľudová kultúra. Skôr existuje kultúra dediny, 
a nie je to len otázka názvoslovia, keď si nemyslím, že disco polo je prejavom 
dlhovekej trvácnosti ľudovej kultúry.”6  

V tomto kontexte stojí za to poznamenať, že sliezske disco zažíva po nie-
koľkých rokoch opätovný rozkvet7. V 90. rokoch 20. storočia znalci začali písať 
o „pohrebe“ disco polo, ktoré sa – podľa ich vtedajších prognóz – „udrží jedine 
na východe Poľska – napríklad v okolí mesta Białystok [...]”8. Zaujímavé je, že 
keď vedci vyhlásili že „je koniec disco polo, ktoré prehráva v boji s popovou 
hudbou a stáva sa opäť provinčným folklórom”9, nepostrehli renesanciu 
originálneho sliezskeho disca. Stereotypné klasifikácie s nadužívaním termínu 
„provinčný folklór“ totiž nevyčerpávajú zložité kultúrne javy, ktoré aktuálne 
pozorujeme v hornom Sliezsku. Môžeme sa však zamyslieť nad tým, či sa sliez-
ske disco v budúcnosti neukáže ako efemérne a rýchlo sa neodcudzí, alebo či po 
čase neupadne tak ako disco polo. Ale do týchto čias sú sliezski disco tvorcovia 

 
6 SULIMA, R.: Kultura ludowa i polskie kompleksy. In: . S. Zagórski (ed.): Czy zmierzch kultury 
ludowej?. Łomża 1997, s. 114. 
7 Podrob. pozri: SMOLIŃSKA, T.: “Śląsko samba” i “śląskie mambo”, czyli o nadużyciach wzorów 
folklorystycznych. In: B. Gołębiowski (ed.), Życie po polsku, czyli o przemianach obyczaju w drugiej 
połowie XX wieku, Łomża 1998; idae: Zjawiska pseudofolklorystyczne na Górnym Śląsku. In: R. 
Kantor (ed.): Wspólne jutro. Kontynuacja i zmiana... 
8 LESZCZYŃSKI, R.: Pogrzeb disco polo. In: S. Zagórski (ed.): Czy zmierzch..., s. 131. 
9 Tamže: hodnotené r. 1997, “viac-menej od začiatku minuloročných prázdnin poklesol v Poľsku 
predaj kaziet s disco polo o polovicu. Tržby iných druhov hudby naďalej stúpajú.” 
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na vrchole slávy. V hornom Sliezsku spontánne prijímaný repertoár Mirosława 
Jędrowského, Mirosława Szołtyska a Wesołeho Tria, Dua Traperów, kabaretu 
Rak, Śląskich Karlusów, Bayer’ów, Echa Proskauer či Francika z Nowej Wsi 
Królewskiej, ktorý označujem termínom sliezske disco, je udržiavaný pseudo-
folklórnym spôsobom. Uvedené hudobné skupiny koncertujú pod názvom Ser-
duszka dwa (Dve srdiečka) v Katowiciach, Zabrzu, v meste Śląska Ruda, Opole, 
v opolskom Sliezsku (Opole, Kędzierzyn-Koźle), ale tiež pod inými názvami: 
Te opolskie dziołchy, Przeboje opolskiego koncertu życzeń (Hity opolského 
koncertu želaní), resp. ako goście specjalni (špeciálni hostia) lokálnych kultúr-
nych akcií „so sliezskym humorom a piesňou” v celej oblasti Horného Sliezska 
(Górny Śląsk) a stretávajú sa s nadšeným prijatím domácim obyvateľstvom aj 
návštevníkmi. Ich repertoár (zložený z piesní vyberaných publikom) dominuje 
aj nedeľnému „Koncertu na želanie“, ktorý vysiela Poľský rozhlas – Rádio 
Opole i vysielaniu pobočky Poľskej televízie v Katoviciach. Tieto hudobné 
skupiny vyvolávajú „medzi obecenstvom ozajstné vzrušenie“, publikum sa teší, 
„lebo konečne spieval niekto po našom“, „staršie ženy si vyťahovali vrec-
kovky”10, a zháňanie vstupeniek “s veľkým časovým predstihom, hraničí so 
zázrakom.”11 Pre ilustráciu ešte úryvok z miestnej opolskej tlače, potvrdzujúci, 
že nadšené prijatie koncertov sliezskeho disca predbehlo aj tie najsmelšie oča-
kávania organizátorov: „Iniciátori si netrúfali odhadnúť taký veľký záujem 
verejnosti. Pod Okrąglak prišli autá a firemné autobusy z celého vojvodstva. 
Keď nebolo dosť vstupeniek na 16.00 hodinu, spravili sme jeden koncert navyše 
– o 11.00 hod. – hovorí Ewa Żołędziewska z Rádia Opole – hoci sme ďalší 
koncert naplánovali na dosť nevhodný čas, vypredal sa ešte rýchlejšie – za dva 
dni. Do rádia prichádzali zástupcovia obcí prosiť o vstupenky. Prišli starosto-
via, niektorí dokonca prosili v mene pána farára...”12 Také koncerty najlepšie 
dokladajú spoločenský dopyt po tomto type repertoáru. 

Pokúsme sa teda dokončiť úvodné hodnotenie tých populárnych skupín, 
ktoré sa odvolávajú (zdôrazňujúc to mnohonásobne počas koncertov) na sliez-
sky folklór a na ľudovú kultúru. Umelci počas verejných vystúpení zachovávajú 
atmosféru vystúpení starších sliezskych kapiel, ktoré svoj hudobný repertoár 
dopĺňali humornými rozprávaniami. Preto moderátori aj pesničkári rozprávajú 
tradičné aj moderné miestne historky (o policajtoch, zvieratkách a pod.), prejdú 
aj na politickú tému – o Solidarności (Solidarite), bývalom ZSSR, bývalej PĽR. 
Pri rozprávaní komických historiek nikoho nešetria: vysmievajú sa zo Slezanov 
prichádzajúcich domov na bezuch (na návštevu), nadväzujú na miestne poli-

 
10 ZYZIK, K.: Szlagiery w “Okrąglaku” . In:  “Nowa Trybuna Opolska” 1998, nr 39, s. 2. 
11 JARZOMBEK, M.: Po naszymu, czyli po śląsku. Śląska piosenka od kilku lat święci triumfy... In: 
“Nowa Trybuna Opolska” 2007, nr 198, s. 19. 
12 ZYZIK, K.: pozri citované 
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ticko-hospodárske témy, napr.: “smejte sa, kto sa veľa smeje, ten dlho žije, a kto 
dlho žije v Poľsku, tomu nie je už nič na smiech.”. Baníci, majstri a iní venujú 
šlágre aj takto: „všetkým, ktorí „osrali“ naše Sliezsko a vycestovali.“ 
V súvislosti s tým hovorí Edeltrauda Gambka, vedúca podopolských Przysiec-
zanek: „Spievame o tom, čo je okolo nás, čo je nám blízke. Dôležité je, že naše 
dejiny sú tiež prepletené humorom, miestnymi legendami. Vďaka tomu sa každý 
môže cítiť ako doma, medzi svojimi.”13. Musím podotknúť, že termín „legenda“ 
v tomto kontexte nechápeme ako folkloristický, ale v zmysle humorného roz-
právania.  

 Sliezske šlágre – ako ich označujú sólisti – vychádzajú predovšetkým 
z melodiky nemeckých populárnych piesní (pozri napr. informácie na CD nosiči 
M. Jędrowského). Zistiť, do akej miery stvorili autori (M. Jędrowski, M. Ma-
kula, K. Hanke, G. Poloczek, A. Skaźnik) nové texty na nemecké nápevy a do 
akej miery sú to ich preklady, bude možné až po oboznámení sa s originálmi 
zahraničných piesní. Sporadicky sú nápevy inšpirované poľskými hodovými 
(jarmočnými) piesňami, napr. Jędrowského Kochany Śląsk (Milované Sliezsko) 
sa končí nápevom “Pij, bracie, pij...” (Pi, bratku, pi.). Všetky skladby sú inter-
pretované v sliezskom nárečí. Dominujú slangové jazykové prvky aj mnoho 
germanizmov, jednotlivé výrazy nie sú vždy interpretované presne (vplyvy 
literárneho jazyka). Treba súhlasiť s tézou dialektológov, ktorí zastávajú názor, 
že ponemčeniu sliezskeho nárečia pomáha aj „popularizácia nárečia textami 
anekdot a kabaretných piesní, ktoré tvorcovia nadmieru presycujú výpožičkami, 
aby – ako sa im zdá – zdôraznili nárečie výpovede.“ 14 Napr.: 

 
Mómy nowoł wyliczanka, 
Wolisz krupniok czy kaszanka, 
Czy kiełbasa zamiast wusztu, 
Czy z bratruły czy tyż z rusztu. 
A jak lubisz jeść to bardzo, 
Wolisz z zymftym czy z musztardą. 
Mómy nowoł wyliczanka, 
Bratkartofle - zapiekanka, 
Mómy drahy, co furgają,  
I latawce, co latają  
Miast kolejek mómy raje,  
zamiast bójek mómy haje.  
(itd.) 
 (Kabaret Ra”, Wyliczanka) 

Máme novú vypočítavanku, 
dáš si krúpovú polievku alebo 
jaternicu, 
či klobásu namiesto párku, 
z rúry na pečenie alebo z roštu.  
A ak to veľmi rád ješ, 
dáš si ju so Senfom alebo s horčicou. 
Máme novú vypočítavanku, 
pečené zemiaky – zapekačka máme, 
drahý, čo len chceš  i papierové 
lietadlá, čo lietajú. Namiesto 
železničných dráh máme raje, 
namiesto bitiek máme háje. (atď.) 

 
13 JARZOMBEK, M.: op. cit. 
14 SYNOWIEC, H.: O gwarze śląskiej. In: T. Głogowski i M. Kisiel (ed.): Śląsk inaczej. Materiały I 
sesji śląskoznawczej.... Katowice 1997, s. 83.  
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Jednotlivé slová obsahujú uzavreté samohlásky a, e, o, napr.: masz – mosz, biały 
– bioły, pełno – połno, kobietki – kobiytki, domek – dómek, dôsledne sa 
uplatňuje labializácia (výslovnosť typu łon – on), možno teda pripustiť, že 
výslovnosť týchto hlások sa udržala v nárečí priemyselnej časti Sliezska (napr. 
nevyskytuje sa tzv. mazurenie).  
Ak oceníme literárne hodnoty textov piesní, ukazuje sa, že niektoré vznikajú ad 
hoc –slabé dejové línie a vety sú občas literárne dopracované, repetície, refrény 
a rýmy sa javia nedôsledné, ťažko hľadať konkrétny veršový meter, autori si 
pomáhajú nezovšednenými myšlienkovými skratkami alebo banálnymi opismi, 
napr.: 

 
Świyci słoneczko, lotają muchy, 
A nasza ciotka szkrobi taszentuchy. 
Szkrobi tak, szkrobi, i w rynkach 
wykrynco, 
A wstrętne muchy nad uchem jej 
brzęczą. 
Łażą se po stole, łażą se po torbie, 
Łażą po bifeju, łażą po waszkorbie. 
Ciotka zaś z szafliczka ściepła dwie 
gipsdeki, 
Zostały po muchach ino tuste fleki. 
(Kabaret Rak, Pranie) 
 

Svieti slniečko, lietajú muchy, 
A naša tetka škrobí vreckovky. 
Škrobí, škrobí aj v rukách vykrúti, 
A protivné muchy nad uchom jej 
bzučia. 
Lezú si po stole, lezú si po taške, 
Lezú, lezú po koši na bielizeň. 
Tetka zo sudu spľasla dve stvrdnuté 
deky 
Po muchách zostali len mastné fľaky 

alebo:  
[...] Kupisz fajno kiecka, łón sie kupi 
szakiet, 
potym sie zrobicie cza-cza. 
Wygląd mo anioła, ty sie bydziesz 
śmioła, 
my bydymy śląsko samba grać. [...] 
(M. Jędrowski, Śląsko samba) 

 
(…) Kúpiš dobrú sukňu, on si kúpi 
žaket, 
potom sa urobíte ča-ča. 
Vyzerá ako anjel, ty sa budeš smiať, 
my budeme sliezsku sambu hrať. (...)  
 

Ako píše v „liste” pre príjemcov svojho albumu Mirosław Jędrowski (Kochani 
ludkowie!), problematika, čiže „myšlienky obsiahnuté v textoch sú zo života... 
Myslím, že nové pesničky Vám budú po chuti“ (album CD – „Srdce mamy 
jediné“). 

 
alebo:  
V piesňach ponúkaných súčasnému poslucháčovi sa predovšetkým vysky-
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tujú zbanalizované príklady bežného života v Hornom Sliezsku, „medzi svo-
jimi“, „v rodnom dome“, pretože „veselo je u nás v Sliezsku“, „Sliezsko je 
krásne“ a nápev o ňom „po nociach sa sní“: 

 
[...] tu czorne jest złoto  
i swojski jest luft, 
 choć bydziesz daleko,  
to jedyn mosz dóm  
kochany Śląsk.  
Nieroz tu tómpnie i zadrży  
i zakołysze sie dóm,  
to jednak wciąż bydziesz marzyć  
o ziymi, co imię mo Śląsk. [...] 
(M. Jędrowski, Kochany Śląsk) 
 

...tu čierne je zlato  
a jedinečný vzduch,  
aj keď budeš ďaleko,  
jediný máš domov  
krásne Sliezsko.  
Neraz sú tu záplavy i záchvevy  
a zakolíše sa dom,  
ednak ustavične budeš snívať  
o kraji, čo volá sa Sliezsko... 

Opakuje sa motív zasľúbenej krajiny plnej šťastia, v ktorej panujú „biblické 
pomery, obýva ju ľud bohabojní, pracovitý, praktikujúci čarovné a pestré ob-
rady, zvyky a obyčaje“15. 

 
[...] Bo tu na Śląsku takie zwyczaje  
Ślązok ło tym tyż dobrze wiy, 
Nojpiyrw rodzinka, każdy sie pszaje,  
Nikt na żodnego niy jest tu zły. Ślązok 
to dobroć, pogoda ducha  
I gościnności przykład ci do, Nigdy by 
nawet nie skrzywdził mucha 
 I zawsze gowa do góry mo. [...] 
 
(Duo Trapery, Śląskie zwyczaje) 

... Lebo tu v Sliezsku také sú zvyky,  
Slezan o tom dobre vie,  
Najprv rodina, každý sa zíde,  
 
Nikto na nikoho tu nie je zlý. Slezan 
to je dobrák, pohoda v duši  
 
A hostiteľ príkladný,  
Nikdy by ani muche neublížil  
A zavše hlavu horúcu má... 

 
 
Glorifikovaný je Slezan i Sliezsko: pradedo, dedo i otec, čo bol baníkom; 
dievky zo Sliezska sú ako perly, v dome vytvárajú raj; ženušky – čistotné, ši-
kovné i pekné; žienky – poklady, čo stále „doprajú“ mužovi pracovitému, dobre 
varia a podávajú mu na obed rezeň, zemiaky i kompót; tetka Francka, čo „ne-
ustále perie“; „chlapi, čo majú gate i srdcia dobré“; „chlapi, čo všetci veľmi 
ľúbia pivko“; rôzni Karlikovia, Jorgusovia, Franckovia, Zigovia – „riadni 
mamlasovia” (ľudia nešikovní). 

 
15 GERLICH, M.G.: Górnośląskie ruchy regionalne w ujęciu etnologicznym. Wybrane problemy. In: 
B. Bazielich (ed.):  Śląsk – etniczno-kulturowa wspólnota i różnorodność. Wrocław 1995, s. 140.  
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Tieto znaky regionálnej identifikácie sa odvolávajú i na spoločensko-oby-
čajový život v Hornom Sliezsku, najmä v jeho priemyselnej časti, kde ľudia, 
ktorí majú „svaly pivné“, „bicepsy z Fulla“, „prsné svaly z Pilznera, a veľký 
pupok zo samotného Portera“ (Kabaret Rak, Kulturysta), ťažko pracujú, dochá-
dzajúc do šichty moplikiem (autom): 

 
W chlywiku mi stoi te cudo, 
A nad nim huśtają sie kury,  
Jak mi sie zapolić go udo,  
tmo mogóm powóniać sie z rury. [...] 
 
(Kabaret Rak, Moplik), 

V chlieviku mi stojí čudo,  
A nad ním hojdajú sa kury,  
Ak sa mi ho naštartovať podarí, tak sa 
môžu nadýchať z výfuku... 

Ale i elwer (nezamestnaný, doslovne „nebeský vták“), prehrabujúc hasioki 
(smetníky) na wózyku vozí a  predáva klamory (neužitočné veci, haraburdy), aby 
za to kúpil pół litra (Kabaret Rak, Elwer Blues).  

V nostalgickej konvencii, poznačenej idealizáciou, spomína sa dávne Sliez-
sko, jeho kultúrne tradície (t.j. slávnosti, hody, dychovky), napr. v piesni Dua 
Traperów – Na zawsze mamo, Kabaretu Rak – Kapela, Dynto kapela a i.): 

 
Całe lato w kożdym parku 
 gro jakoś muzyka, 
ale nasza, ta po śląsku  
kasik nóm zaniko.  
(Duo Trapery, Zaproszenie na festyn) 

Celé leto v každom parku 
hrá akási muzika,  
ale naša, tá po sliezsky 
 akosi nám zaniká. 

Ľudový charakter, transformácia funkcií, spontánnosť, osobitné napojenie na 
sliezske kultúrne tradície i obyčajové normy, motívy zasľúbenej krajiny 
a selankové motívy, obrazy, stereotypy (babky – ołmy, deda – ołpy, matky, otca, 
ženy, muža), étos práce, jazykové konvencie, inšpirácie populárnymi meló-
diami, hlavne nemeckými (ale tiež juhoamerickými a inými, o.i. poľskými) 
možno považovať za typické znaky sliezskeho disco. Zvlášť v ľudovosti 
a nárečovosti možno pozorovať znaky vytvárajúce sliezske populárne piesne. 
Tieto znaky majú dlhú históriu a rôzne korene: ako dedičstvo predkov boli pes-
tované a ústne odovzdávané z pokolenia na pokolenie, navyše zo západu (kvôli 
geografickej polohe regiónu) sem pomerne skoro, teda už v 19.storočí, prenikali 
vplyvy masovej kultúry so všetkými jej dopadmi16. Na základe toho možno 
hovoriť o zložitom kultúrnom procese v Hornom Sliezsku a o špecifickom „na-

 
16 Zob. szerzej o początkach kultury masowej w tym regionie: KOSSAKOWSKA-JAROSZ, K.: 
Śląsk znany, Śląsk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym Śląsku przed pierwszym progiem 
umasowienia, Opole 1999. 
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podobňovaní“ folklórnej tradície. Aspoň  Mirosław Jędrowski, Mirosław Szoł-
tysek a umelci z takých kapiel, ako Przysieczank”, Duo Trapery, kabaret Rak a 
iní sa odvolávajú v sprievodných textoch na „ľudovosť“: spievajú uchu laho-
diace piesne o problematike blízkej každému Slezanovi, inšpirujú sa hovorovou 
rečou; tak ako dávni nositelia folklóru tvoria repertoár príležitostný, spontánne 
si získavajúci široké publikum (napr. vinše a humorné priania k päťdesiatke, 
tzv. Abrahamovské, poďakovania matke a pod.). V mnohých aspektoch sa tak 
populárna kultúra podobá pôvodnej folkloristickej transmisii (napr. spontánne 
masové šírenie, uspokojenie potreby skupinovej spolunáležitosti, pocit spolupat-
ričnosti atď.), táto podobnosť je však len čiastočná. Populárna kultúra vykazuje 
iba obsahové podobnosti s folklórom, či skôr – ako v diskutovanom prípade – so 
pseudofolklórom. Ako poukazuje Dorota Simonides, „folklór bol (i je – moje 
doplnenie T.S.) odovzdávaný v určitom okruhu dobre sa poznajúcej spoločen-
skej skupiny, v ktorej sa všetci vyznačovali podobným stupňom vedomostí a 
sebauvedomenia. Masová kultúra je adresovaná všetkým, anonymným prijíma-
teľom. Absentuje tu teda typológia folklóru konkrétneho adresáta, ktorému, 
vzhľadom na situáciu, by prispôsobovala dej [...]”17. 

O súčasnom stave kultúry Horného Sliezska svedčí kultúra populárna, oži-
vujúca miestnu kultúru z hľadiska „napodobujúceho folklóru“ a odvolávajúca sa 
na mnohé reálie spoločenského a obyčajového života v tejto časti krajiny, po-
značená prejavmi regionálnej príslušnosti, sliezskym dialektom a nemeckou 
hudbou. Obráťme ešte pozornosť na prípadné nebezpečenstvo pre folklór. Ako 
konštatuje Aleksander Jackowski, „zakomponovaný do masovej kultúry stáva sa 
(folklór) módou, momentálnou, silnou a rýchlo pomíňajúcou... Pretože nikomu 
nejde o autentickosť, podobne ako sa nikto netrápi, že kovbojská pieseň 
z westernu sa len z diaľky podobá svojmu vzoru”18. Príklady takýchto exotic-
kých, primitívnych populárnych piesní poskytujú sliezske kapely, napr. Duo 
Trapery (Śląskie mambo), Mirosław Jędrowski (Śląsko samba), Bayer’y (Bayer 
na labamba). Tento proces premien jednotlivých javov, vykazujúci – ak sa mu 
prizrieme dôkladnejšie – „estetické preháňanie“ folklórnych vzorov na spôsob 
populárnej kultúry, ale tiež vzájomné prepojenie folklóru a masovej kultúry, si 
vyžaduje ďalšiu pozornosť a skúmanie nielen folkloristami. 

 
Záver 
Zistenia na základe prebiehajúceho výskumu premien tradičnej kultúry 
v procesoch komunikácie predstavujú len vstupné hodnotenia vybraných oby-
čajových typov zachovaných v živote obyvateľov Horného Sliezska. V centre 

 
17 SIMONIDES, D.: Pojęcie “folklor” w myśli europejskiej. In: “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Opolskiego, Filologia polska 36, Folklorystyka” 1. Opole 1995, s. 20.  
18 JACKOWSKI, A.: Funkcje sztuki ludowej i twórczości niezawodowej w naszej kulturze. In: 
Tradycja i współczesność. O kulturze artystycznej Polski Ludowej. Warszawa 1970, s. 179. 
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pozornosti sa vyskytli viaceré aspekty vzorov správania a systému hodnôt, ktoré 
sú charakteristické predovšetkým pre skúmaný región.  

V Hornom Sliezsku sa dodnes zachoval miestny dialekt, zachovávajú sa 
tradície predkov (aj napriek častej štylizácii a nedostatočným vedomostiam 
o ich pôvode a prvotných funkciách). Slezania po rokoch komplexov kvôli 
svojmu nárečiu, v ostatných rokoch manifestujú svoje jazykové kompetencie. 
Táto renesancia lokálnych i regionálnych tradícií, ako podotkli bádatelia, „tro-
chu udivuje, lebo keď už sa zdalo, že sa naplní Mc Luhanovská vízia sveta ako 
globálnej dediny, svet sa rozpadol na veľa dedín, v ktorých sú televízne prijí-
mače i internet síce čoraz populárnejšie, no tieto dediny sa vrátili k svojej lokál-
nej jedinečnosti, starostlivo pestujúc vlastnú lokálnosť”19. Obdobie slávy zaží-
vajú sólisti aj zoskupenia preferujúce „sliezsky folk“, sliezske „šlágre“. Sliezske 
kabarety zaujali stále miesta v programoch poľskej televízie a ich členovia sa 
stávajú hrdinami televíznych filmov (Święta wojna, Nauka jazdy). V takomto 
manifestovaní súnáležitosti s regiónom sú „banalizované“ znaky regionálnej 
identifikácie. Udržiavajú mýtus domácej tradičnej kultúry. Takáto kultúra podľa 
bádateľov „má neveľa spoločného so samotnou ľudovou kultúrou, hoci jej odbe-
rateľmi – konzumentmi môžu byť tí, čo pochádzajú z rovnakého prostredia ako 
kedysi nositelia folklóru”20. Nemennými sa však zainteresovaným zdajú 
sliezske veselice s kołoczem, kávou, pivom, stánkami, muzikou, ľudovými 
piesňami a dychovkou z Nemecka, konajúce sa v domoch kultúry, častejšie však 
z kapacitných dôvodov pod obrovskými stanmi. Tento špecifický proces návratu 
k vlastnej regionálnej príslušnosti, ktorý sociológovia nazývajú revitalizáciou 
sliezskej príslušnosti21 odvolávajúc sa na rozličné prejavy dávnych i súčasných 
sliezskych zvykov, si z mnohých dôvodov vyžaduje pozornosť, aj kvôli svojmu 
originálnemu charakteru populárnej a masovej kultúry, čerpajúcej z folklórnych 
tradícií. 

Popri pocite vysokej hodnoty vlastného kultúrneho dedičstva však treba 
spomenúť vplyv cirkvi, školy, ako aj spoločnosti a kultúrnych inštitúcií, ktorý 
mal neodvratný a systematický dopad na zánik pôvodných obyčají, udržiava-
ných po mnoho generácií. V postmodernej kultúre dominuje konzumný model 
života. „Masový“ štýl, ako sa vyjadrujú sociológovia, „sa formuje pod vplyvom 
„nadlokálnej“ módy, prostriedkov masovej komunikácie a tiež pod vplyvom 

 
19 KACZMAREK, U.: Młodzież  - regionalizm – kultura. In: A. Kociszewski, A.J. Omelaniuk, K. 
Orzechowski (ed.): Tożsamość narodowa a  ruch regionalny w Polsce. Ciechanów 1998, s. 153. 
20  KOWALSKI, P.: O manipulowaniu kulturą ludową. In: B. Gołębiowski (ed.): Życie po polsku..., 
s. 85 . 
21 Por.: WÓDZ, K.: Rewitalizacja śląskiej tożsamości - szanse i zagrożenia. In:  K. Wódz (ed.): 
“Swoi” i “obcy” na Górnym Śląsku. Z problematyki stosunków etnicznych na Górnym Śląsku. 
Katowice 1993.  
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návykov, obyčají prinesených z rodiny. Vznikajú tak rôznorodé mieša-
niny[...]”22. Možno to porovnať s konštatovaním Czesława Robotyckého, že „už 
niet miest, kde je možné skryť sa pred masovou kultúrou na dlhší čas. Dolieha 
všade. Neexistuje mimo nás, je ako vzduch, ktorý všetci dýchame”23. Výskumy 
zamerané na súčasný život v Poľsku naznačujú dve tendencie. Píše sa o zanikaní 
pôvodných spôsobov života, o ich unifikácii (o masovom štýle), ako i o zindivi-
dualizovanom spôsobe života súčasnej, postmodernej spoločnosti24. Ako podo-
tkol Roch Sulima, „v konzumnej kultúre, v skutočnosti, na ktorej sa odzrkadľuje 
o.i. prítomnosť veľkých komunikačných sietí a korporácií, sa „lokalizmus“ 
prejavuje vo funkcii „globalizmu“, ktorý by nemohol existovať, keby nemal 
substrát na „zglobalizovanie“25. Treba súhlasiť s tézou, že proces globalizácie 
na jednej strane degraduje „symbolickú zastaranosť malých spoločenstiev“, no 
na druhej strane vplýva „na podnietenie konzervačných procesov“. Ideálnym 
príkladom „malého spoločenstva“ je Opolské Sliezsko ako „vzor tradícií“ (čiže 
pretrvávania tradícií) a územie dynamickej expanzie západnej kultúry.   
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The contribution opens up the first results of the research that focused on contact 
interpersonal communication in terms of the selected company. It is based on the 
assumption that the communication inside the company is a manifestation of status 
hierarchies as a reflection of formalized organizational structure. The communi-
cation process we follow in the vertical plane (relation of employee – manager, 
senior manager, social environment, and social situation of communication); in 
the horizontal plane (relationships within the company, managers, employees, and 
external environment - economic partners, political and power elites). The third 
diagonal plane of communication is focused on informal relationships within a 
communication groups, relations with boss, relationships among managers (ad-
dressing, greeting, use of the second person as the familiar form of address, etc.). 
We follow the organizational culture within the company, unwritten rules of rela-
tionships, norms, rituals which build the identity and image of the company (web 
site, celebrations, harvest-home, expression of religion, relationship to the com-
pany) and which form employee’s loyalty and pride through social and economic 
benefits and various forms of staff support. 
 

 
Existuje viacero definícií a vymedzení ľudskej komunikácie z rôznych as-

pektov, východísk, príp. štruktúry komunikačného procesu.1 Podľa B. Geista 
sociálna komunikácia je taká, ktorej zmysel je orientovaný na partnera (jedinca, 
sociálny útvar), je teda interakčným procesom vzájomného dorozumievania, pri 
ktorom sú oznamované, príp. vymieňané konvencionálne znaky, platné 

 
1 B. Geist v hesle Komunikácia sociálna uvádza behavioristické východisko, symbolicko-
sémantické, psychologické teórie, teórie sociálnych systémov a ich predstaviteľov (Geist 1992: 172-
179). 
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v určitom referenčnom systéme významov (Geist 1992:175).2 Z názvu štúdie, 
ale predovšetkým z predmetu štúdia a tematického zamerania výskumu vyplýva, 
že v mojom prístupe ide o ľudskú kontaktnú komunikáciu, presnejšie interper-
sonálnu komunikáciu ako „interakciu pomocou symbolov“ (jazyka, gest, farby 
či tvaru oblečenia a pod. (Vybíral 2000:19)). 

Z hľadiska komunikačného procesu sa v štúdii sústreďujem na sociálnu si-
tuáciu komunikácie, resp. situačnú rolu, pretože komunikáciu sledujeme 
v podmienkach organizácie, firmy. Komunikácia vo vnútri firmy plní prioritne 
pragmatické ciele, má organizačnú funkciu. To znamená, že má predovšetkým 
informovať, inštruovať a presvedčiť adresáta komunikácie (Vybíral 2000:23).  

Pri formulovaní výskumnej otázky vychádzam z premisy, že „slovo je čin“ 
a v hierarchizovanej spoločnosti, v organizácii, podniku či firme je teda aj odra-
zom hierarchizovaných vzťahov a väzieb.3 Slová vyjadrujú formalizovanú 
spoločenskú pozíciu hovoriaceho, sú prejavom statusu, prestíže a moci jednot-
livca ako člena „pracovného kolektívu“4, pričom kolektív vystupuje ako 
organizovaná skupina, resp. forma tímu (Geist 1992:172). Predpokladám, že 
komunikácia vo firme bude prejavom statusovej hierarchie, danej formalizova-
nou organizačnou štruktúrou, no v osobných, neformálnych vzťahoch sa pre-
mietnu aj iné, individuálne osobnostné rozmery statusu jednotlivca. Tie nájdu 
odraz i v komunikačných prejavoch.  

Osobitnú pozornosť v širšom časovom horizonte mienim venovať postave-
niu ekonomických elít v rurálnom prostredí. Vychádzam z vymedzenia elity ako 
„frakcie obyvateľstva, v ktorej sa koncentruje moc, autorita a vplyv, pričom 
základom jej výsadného postavenia je kombinácia rodu, vedomostí a peňazí...“ 
(Chaussinand-Nogaret 1991)5. Predstaviteľom ekonomickej elity je pre nás 
v tomto konkrétnom prípade podnikateľ na čele stredne veľkej firmy, ktorý 
vyrastal a žije v dedinskom prostredí, s ktorým je prepojený širokými rodinnými 

 
2 Komunikačný proces  podľa Geista predpokladá: 1. vytvorenie referenčného systému významov, 
2. systém znakov, označujúcich významy, 3. komunikujúci (komunikant – príjemca, komunikátor – 
pôvodca) 4. významy, ktoré sa majú odovzdať, 5. komunikačný prostriedok, 6. komunikačné kanály, 
7. sociálna situácia, 8. výsledok (porozumenie), navodzujúce 9. spätnú väzbu, zmenu smeru 
komunikácie (Geis 1992: 178). 
3 K problematike hierarchickej výstavby organizácií a vnútornej komunikácie pozri aj Kelleer 
2003:105. 
4 Podľa Messelkena (1989) je pracovný kolektív „osobný substrát sociálnych systémov, 
ktorý...zahŕňa väčšinu systémovými funkciami k sebe priradených systémov rolí“. 
5 Citované podľa M. Pavlíkovej: Elity vznikajú, slabnú, upadajú a odchádzajú, nahrádzajú sa inými 
(Základné vymedzenie pojmu a postavenia elitných skupín v štruktúre spoločnosti). In: Etnologické 
rozpravy 1-2/2000, s. 128-147, tu aj ďalšia literatúra. Podľa A. Giddensa ide o tri dimenzie výskumu 
elít: a) faktor regrutácie do pozície elity; b) štruktúra elitnej skupiny; c) skutočné rozdelenie moci. 
V štruktúre elitných skupín sleduje pri ich štúdiu dve roviny – sociálnej a morálnej integrácie (podľa 
Jodl 1994: 122-124) 
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i osobnými neformálnymi vzťahmi, a ktorý zároveň v tomto prostredí podniká 
od r. 1994 v agrosektore.6  

Pri výskume sme vyšli z teórie sociálneho priestoru P. Bourdieu, 
z diferenciácie medzi pomerom ekonomického a kultúrneho kapitálu, ktorý 
Bourdieu demonštruje na príklade pozície podnikateľov a profesorov ako uni-
verzálneho modelového vzťahu. Reprezentujú dve hlavné dimenzie sociálneho 
priestoru, sociálnych pozícií, ktorým zodpovedá určitá „trieda habitusov“, dis-
pozícií, resp. záľub „ako produktu spoločenských podmienok spojených 
s dotyčným postavením“ (Bourdieu 1998:14, pozri aj Mlynka 2006: 30, graf na 
s. 37). 

Výskum priamo v organizácii bol založený na priamom pozorovaní hierar-
chizovaných vzťahov vo firme, analýze jej organizačnej štruktúry. Následne 
som absolvoval hĺbkový štruktúrovaný rozhovor k stanovenému okruhu otázok 
so zamestnancami, predovšetkým z radov manažérov (15). Výskum sa uskutoč-
nil v pracovnom čase respondentov„za plnej prevádzky“, len malá časť 
v mimopracovnom čase. Vzhľadom na nedôveru, ktorá vládne v radoch súk-
romných podnikateľov, kriminalizáciu podnikateľského prostredia a dovtedajšie 
negatívne skúsenosti (Mlynka 2006:23-37) som využil dobré osobné vzťahy 
s podnikateľom. Získal som jeho súhlas na výskum, bez nutnosti poskytnúť 
získané informácie.7 

Pri tvorbe výskumného projektu sme sa zamerali na dve roviny komuniká-
cie. Prvú, označenú ako vertikálna – prebiehajúca vo firme (v hierarchii majiteľ 
– nadriadený - zamestnanec), teda smerom k „ekonomicky závislým“ v rámci 
riadenia firmy, ako aj opačne smerom k riadiacim pracovníkom. Komunikácia 
je z hľadiska formy priama, kontaktná, predovšetkým rečová (Škvareninová 
1994), ale aj technická, resp. sprostredkovaná, čiže tzv. metakomunikácia, a 
s ňou spojené konvencie, rituály, gestá, emócie, a pod. Druhá, horizontálna 
rovina komunikácie, ktorá sa uskutočňuje v rámci firmy (medzi vedúcimi pra-
covníci), medzi partnermi (združenie B.), smerom k elitám (mocenským, poli-
tickým, ekonomickým; k miestnym i regionálnym). Tretiu rovinu – diagonálnu 
– vo firme predstavuje prierezová línia neformálnych vzťahov medzi lídrom, 
manažérmi, ostatnými zamestnancami navzájom.  

Teória manažmentu vymedzuje aj kategóriu „organizačná kultúra“, pod kto-
rou chápe spôsob ako ľudia konajú a myslia. Jej kľúčovými prvkami sú naprí-
klad rôzne nepísané pravidlá, ďalej normy, zvyklosti, prax; rituály – ceremónie, 

 
6 Rodinná firma, založená r. 1994 na 18 ha pôdy ako súkromne hospodáriaci roľník; dnes firma 
formou s.r.o. na 90 ha pôdy, de jure 3 firmy (sad; triedička – sklady – predajňa od r.1999; združenie 
2005) – 110 stálych zamestnancov, majetok cca 180 miliónov, obrat 700 miliónov; zahraničný 
partner (Belgicko), obchody Anglicko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, ČR, Rusko, 3 certifikované 
medzinárodné systémy kvality. Vo firme je 7 členov rodiny, 2 v manažmente. 
7 Napriek môjmu úsiliu výsledky prvej etapy by sa dali charakterizovať frázami „vedeckého 
folklóru“ podľa Z. Vybírala:  „zatiaľ nebolo možné uspokojivo odpovedať na položené otázky“ 
znamená, že experimenty/ výskumy sa veľmi nevydarili, resp. „je zrejmé, že vyhodnotenie 
(výskumu) si vyžiada ďalšie nemalé úsilie“ (2000:118) 
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ale aj príbehy a mýty o histórii podniku (Vágner 2004:371). Tieto prvky organi-
začnej kultúry sú dôležité pri sledovaní procesu komunikácie z etnologického 
aspektu (formálna a neformálna organizačná štruktúra (Vágner 2004:205-213)). 

K doterajším zisteniam v rámci nášho pilotného projektu – na príklade 
agropodniku neďaleko Bratislavy. 

Vertikálna rovina komunikácie vo firme prebieha najintenzívnejšie na 
úrovni zamestnanec (robotník pri triediacej linke, v sklade, v sade) – vedúci 
(linky, smeny). Charakteristickou črtou skupiny zamestnancov v robotníckom 
zaradení je nízka kvalifikačná úroveň, nízke požiadavky na kvalifikáciu,8 
značná miera fluktuácie, nakoľko v okolí Bratislavy je viacero možností získať 
zamestnanie a z toho vyplývajúci nedostatok pracovnej sily.9 Cieľom firmy, 
podľa všetkého ťažko realizovateľným, je stabilizácia kolektívu zamestnancov 
aj na nižších úrovniach.  

Ako komplikácia vo vzájomnej komunikácii a vo vzťahoch sa javí 
pestrá etnická skladba medzi robotníkmi, resp. zamestnancami. Popri 
väčšine pracovníkov slovenskej národnosti vo firme pracujú aj Ukrajinci, 
Maďari, Rómovia, medzi vedúcimi pracovníkmi je i obyvateľ Libanonu.10 
Problémom sú skôr vzťahy medzi robotníkmi navzájom ako vo vzťahu 
k vedúcim pracovníkom. Vo firme funguje napríklad medzi Slovákmi 
a Maďarmi mýtus o uprednostňovaní pracovníkov ukrajinskej národnosti, 
aj keď je pravda, že viacerí z nich zastávajú vedúce funkcie (vedúci 
v sade, vedúca smeny na triedičke). Ide však o dlhoročných zamestnancov 
firmy, ktorí počas rokov práce prešli všetkými nižšími stupňami pracov-
ného zaradenia a podľa názoru manažérov sa osvedčili. 

Komunikácia nadriadených smerom ku zamestnancom je zameraná na do-
držiavanie zásad bezpečnosti a hygieny práce. Ako vo väčšine výrobných pod-
nikov najväčšou hrozbou pre prevádzku sú pracovné úrazy a havárie na stro-
joch, dodržiavanie bezpečnostných predpisov, sledovanie zdravotného stavu 
zamestnancov a hygieny pri výrobe. Dôslednú kontrolu si vyžadujú veľkí odbe-
ratelia, obchodné reťazce i rezortné nariadenia. Tieto požiadavky sa komunikujú 
ústne, písomne, ale aj ikonicky na jednotlivých pracoviskách.11 Viacnásobné 

 
8 Značný počet nekvalifikovaných Rómov, ľudí bez pracovných návykov. Za výstižné pokladajú 
vedúci pracovníci hanlivé označenie vzorky ako „výmet“. 
9 V obci a v regióne je počas sezóny iba 4% miera nezamestnanosti, čo znamená, že každý, kto má 
záujem si prácu nájde. 
10 Skôr ako paradox – jeden z respondentov maďarskej národnosti, vedúci smeny, nevedel pri 
príchode do firmy po slovensky. Za najlepšie kolegyne považuje Ukrajinku a Slovenku, pracuje tu 
jeho priateľka Maďarka. 
11 Problematika nepriamej, obrazovej a symbolickej komunikácie by si vyžiadala samostatný 
príspevok. Má charakter reklamy (logo firmy na stenách haly, symbol Európskej únie v Sade), 
pracovných usmernení, bezpečnostných pokynov, zákazov a príkazov, oznamov. Niektoré 
komunikačné symboly majú formu zákazových a príkazových značiek (Špinu zahoď do koša!, 
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kontroly hygieny denne vykonáva vedúci pracovník. Komunikuje priamo 
s vedúcimi smien, skupín, kontroluje výkazy i reálne plnenie pokynov vizuálnou 
prehliadkou. Napriek tomu sa nové požiadavky ťažko presadzujú a neraz sú 
vedome ignorované.12 Nekompromisné nosenie čiapok, ktoré sa vzťahuje aj na 
vedúcich pracovníkov vrátane majiteľa, sa za pomerne krátky čas ujalo a chápe 
sa ako samozrejmosť aj zo strany dodávateľov. Náročné je takisto zabezpečova-
nie pracovníkov dopravy (pravidelné zdravotné kontroly, vodičské oprávnenia, 
resp. preukazy pre vodičov – vozíčkarov, bezpečnostné školenia).13 Havarijné 
situácie sa riešia okamžitým prerušením práce, nasleduje intenzívna osobná 
komunikácia s nadriadeným, zhotoví sa záznam o výške škody, fotodokumentá-
cia, skúška na alkohol, zabezpečuje sa opravu. 

Na získavanie zamestnancov sa využíva predovšetkým nepriama, never-
bálna komunikácia (internet, textová propagácia, agitácia cez plagáty 
v priestoroch firmy, v jej okolí), ktorá má možnosť osloviť širšiu masu záujem-
cov o zamestnanie. Motivácia náboru vychádza zo mzdy, ktorá je pri nekvalifi-
kovanej práci zameraná na výkon. K maximálnemu výkonu vedú aj sezónnych 
robotníkov, brigádnikov na zber čerešní a jabĺk, ktorý podľa ponukového letáku 
firmy môžu denne zarobiť 600 až 1000 korún. Takýmto spôsobom si pravidelne 
prichádzajú zarobiť do firmy ľudia aj z väčších vzdialeností, napr. z oblasti 
Kysúc a Žiliny, z Gemera, ale aj Slováci z územia Srbska, vlastným náborom i 
cez agentúru. Firma zabezpečí zamestnancom počas práce aj ubytovanie a prí-
spevok na obed. Následne nastupujú formy priamej, kontaktnej komunikácie 
s pracovníkmi.„Tlačí sa na ľudí, aby ich naháňali“, lebo tu vznikajú najväčšie 
ekonomické straty (nižšia kvalitatívna trieda ovocia). Výkony oberačov sú 
podľa vyjadrení majiteľa v porovnaní s Belgickom a Nemeckom zhruba polo-
vičné. „Ľudia sa uspokoja s priemerom. Tam je vyššia produktivita, ale aj celé 
prostredie výkonné, ktorému sa musia prispôsobiť. U nás je to odlišné, veď 
„prečo by BF malo byť iné ako ostatní?“ Robí sa 10-12 hodín denne, v dedine 
má medzi ľuďmi firma povesť „vykorisťovateľa“, podľa vyjadrenia niektorých 
bývalých zamestnancov „zdierajú ľudí“. Tých pracovníkov, ktorí sa osvedčia, 
majú snahu stabilizovať ako stálych zamestnancov, v osobnom kontakte agitujú 
a lákajú pracovníka, upozorňujú na výhody, ktoré firma poskytuje. Ale aj admi-

 
Používaj pokrývku hlavy!, Zákaz fajčiť! a pod.). Pozri napr. KOSC M.: Základy psychológie. SPN 
Bratislava 2006, s. 97-98.  
12 Ide napr. o dôsledné nosenie čiapok v priestoroch prevádzky zamestnancami, zákazníkmi i 
hosťami (od 1.11.2006); označenie bezpečnostnými vestami, ktoré dáva k dispozícii firma; nosenie 
šperkov zamestnancami vo výrobe (retiazky, prstene, náušnice), kontroly čistoty v prevádzkach 
vedúcimi smien a vyhotovovanie záznamov o vykonanej kontrole.  
13 Aj počas výskumu sa stali viaceré menšie havárie: vozíčkar rozbil bránu na sklade – riešil sa 
záznam, výška škody, poistenie, fotodokumentácia, skúška na alkohol, zabezpečovala sa 
dodávateľská firma. Dvakrát došlo k poruche na dopravnom páse starej čističky – opravil ho do 15-
20 minút vlastný údržbár, na úkor plánovanej prestávky; drobný pracovný úraz  – kontrola, záznam 
zhotovili kvalitárky. Vozičkárov „bez platných papierov“ počas kontroly zo strany obchodného 
reťazca poslali diskrétne domov. 
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nistratívni pracovníci sú svojou mzdou zainteresovaní na zisku firmy, vo výrob-
nej sfére až do 30-50% mesačnej mzdy.  

Poskytovanie rôznych výhod a možnosti nadpriemerného zárobku je vlastne 
formou neverbálnej komunikácie. Stálym zamestnancom firma poskytuje tzv. 
benefity, ktoré majú ľudí prilákať a stabilizovať ich, posilniť lojalitu zamestnan-
cov k firme.14 Dostávajú ročne 100 kg jabĺk, jablkovú šťavu, majú 10%, resp. 
25% zľavu na tovar z predajne firmy, nárok na firemný pracovný odev v sade 
(zimný) i „vo výrobe“. Vybraní vedúci pracovníci používajú služobné telefóny. 
Najväčší význam sa prikladá priamej komunikácii v rámci pracovných skupín, 
osobným kontaktom vedúcich smien a majstrov so zamestnancami. Ide hlavne 
o pracovné kolektívy „na triedičke“. Na týchto vedúcich postoch sú ženy 
s viacročnou praxou.15  

Majsterky riadia výrobný proces, vrátane triediacej linky, podľa poky-
nov vedúceho smeny zadeľujú ľuďom prácu. Z hľadiska smeru šírenia ide 
o obojsmernú komunikáciu, nie však recipročnú, pretože dominancia 
a intenzita frekvencie je na strane majsteriek. Vo vzájomnej komunikácii 
si udržiavajú odstup od pracovníkov, všetkým tykajú, „veď sú mladší odo 
mňa“. Každého poznajú po mene, oslovujú ho krstným menom. Oni maj-
sterke vykajú – po čase navrhnú majsterky tiež oslovenie menom (pani 
Julka, pani Marika), neznámi ich oslovujú i „pani majstrová“, „vedúca“. 
Ich postoje, ktoré deklarovali počas rozhovorov, sú napr.: „nemám rada 
lajdáctvo“, „viem s nimi vychádzať“. Na adresu komunikácie s Rómami 
„oni sa nehádajú, len rozprávajú nahlas“. Spolu trávia tzv. kávové pre-
stávky (5 a 10 minút) i veľkú obedňajšiu prestávku (30 minút – vo vyhra-
dených priestoroch alebo v jedálni). Aj pri týchto neformálnych komuni-
kačných príležitostiach prevládajú pracovné témy rozhovorov, organizácia 
práce, ale ventiluje sa aj nespokojnosť s pridelenou prácou. „Keď sa nedo-
hodnú medzi sebou, určím ja – veď všetko sa dá zrátať!“ Na problém spo-
rov medzi pracoviskami hovoria: „Každý majster háji svojich!“ alebo 
„Jedna smena kydá na tú druhú!“, najmä keď vzniknú problémy pri odo-
vzdávaní práce novej smene. Komunikácia medzi majstrami prebieha 
priamo, ako kontaktná rečová forma komunikácie, ale aj technickými pro-
striedkami, telefonicky (napr. rozrobené objednávky, sortiment tovaru, 
kvalita, štítky, debny, palety, atď.) 

 
14 Na opačnom póle prejavov lojality k firme sú krádeže. Pred rokmi vozičkári vykšeftovali 
s vodičmi kamiónov škodu za vyše 100000 korún. Doplatili aj na to, že chceli pomôcť ľuďom, ktorí 
„prišli z basy“. Zaviedli kamerový systém, no podľa zamestnancov „kradne sa aj ďalej, ale nie vo 
veľkom“.  
15 Majsterky začínali ako brigádničky, sú vo veku medzi 50-55 rokmi, jedna 40-ročná; rozhodné, 
energické ženy, vo funkcii vedúcej 2 – 5 rokov. Pracovné skupiny sú s prevahou žien, cca 12-15 
ľudí + vozíčkar. 
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Popri pozitívnej motivácii vedúci pracovníci komunikujú so zamest-
nancami aj prostredníctvom postihov, sankcií. Strašiakom sú tzv. 
„vratky“, keď sa vráti tovar ako reklamácia. Všetci dotknutí menej zaro-
bia. „Sankcia je päťkrát vyššia ako odmena za prácu!“. Vedúci výroby 
môže nedostatky zosobniť a dať pokuty. O poriadok na triedičke dbá maj-
sterka. Vyhlasuje pracovné päťminútovky k organizácii práce, zadeleniu 
úloh, príp. k problémom. „Vznikajú hádky – kvôli ničomu!“ Väčšina maj-
steriek si navzájom tyká, aj so zmenovými majstrami, ktorí sú vekovo 
mladší (20-30 rokov), ako aj s vedúcim výroby (35 rokov). Niektoré maj-
sterky majú svoju zástupkyňu, „partáčku“ spomedzi spoľahlivých pracov-
níčok v skupine. Jedna zo skupín oslavuje v pracovnom kolektíve aj me-
niny a narodeniny v rámci prestávky (zákusky, sladkosti, bez alkoholu), 
čím majsterka sleduje upevňovanie vzťahov medzi svojimi pracovníkmi. 
Väčšinou si tieto stretnutia organizujú mimo pracoviska po smene 
v blízkych reštauráciách.16  

Vo vertikálnej osi komunikácie sa okrem uvedených hlavných aktérov 
nachádzajú aj kvalitári, resp. kvalitárky (20-30 rokov), ktoré pracovne 
podliehajú vedúcim smien, okrajovo aj vedúci skladu a skladníci, resp. 
„vozíčkari“. Kvalitárky kontrolujú hotové objednávky, prijatý 
a odchádzajúci tovar, tlačia naň štítky. Kvalitu tovaru kontrolujú vizuálne, 
empiricky, dokumentujú písomne na formulároch, v prípade problémov aj 
fotograficky. Majú právo vrátiť nekvalitný tovar, čo býva zdrojom kon-
fliktov s dodávateľmi, šoférmi kamiónov. V takých prípadoch vzájomná 
komunikácia skĺzne často do ostrých výmen. Jedna z kvalitárok si kvôli 
právu vrátiť nekvalitný tovar vyžiadala intervenciu u majiteľa firmy. Ešte 
väčší problém vznikne, keď neustrážia kvalitu nimi expedovaného tovaru, 
tzv. vratky, za čo sú finančne sankcionovaní všetci pracovníci v príslušnej 
smene. Sťažujú si na ne aj majsterky, vedúce na triedičkách, podľa ktorých 
vraj „nemajú rovnaký meter!“  

Kvalitárky sú v kontaktnej komunikácii so zamestnancami 
i zákazníkmi. Tykajú si s väčšinou vedúcich zamestnancov, s výnimkou 
starších pracovníčok a starších majsteriek (oslovenie „pani Vierka, teta 
Kristína“). Takisto obe začínali na triedičke, aj keď jedna z nich má vyso-
koškolské vzdelanie. „Chcela som si to vyskúšať, aby som vedela, ako sa 
to robí.“ Navzájom sa chápu ako konkurencia, chcú sa presadiť, svoje 
vzťahy považujú za kolegiálne, pracovné. Navzájom komunikujú hlavne 
služobným telefónom, aké roboty treba urobiť v ďalšej smene. „Problém 

 
16 Tieto stretnutia prispievajú k upevňovaniu pracovných kolektívov, dochádza ku priamej 
neformálnej komunikácii „po diagonále“ zamestnaneckého spektra. Privátne, po smene oslavovali 
pozvaní kolegovia z viacerých pracovísk 30-ku, narodenie syna (okolo 12-15 ľudí). „Dnes ideme 
o piatej k Zolimu na rozlúčku s personalistkou, darovali sme jej sklenú misku“. 
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vzniká, keď sa nepodarí odovzdať tú informáciu, ktorá je dôležitá“.17 Nie-
ktoré majsterky na triedičkách ich naháňajú, „aby mali toľko košov do 
triedičky, aby zarobili“. Trenie v pracovných kolektívoch vyvolávajú aj 
komunikačné šumy, ktoré vznikajú v nepriamej, sprostredkovanej komuni-
kácii, dotýkajúcej sa súkromia jeho členov. Spája sa s rodovými stereo-
typmi. Muži sa zhodovali, že v kolektíve s prevahou žien „sa klebety ne-
skutočne šíria“. Podľa názoru žien „chlapi sú klebetnejší ako ženy“. Muži 
zovšeobecnili ako zdroj konfliktov skutočnosť, že „ženy sú závistlivé“.18  

Okrem pracovných skupín, daných organizáciou práce, vznikajú aj iné 
neformálne zoskupenia podľa rôznych záujmov, priateľstiev.19 
V komunikácii prevláda, pochopiteľne, priama kontaktná i technická 
forma (mobily), tematicky je zameraná na súkromie členov. Drvivá väč-
šina však konštatovala, že na pracovisku nemajú priateľov, iba kolegov a 
známych. Takýmito neformálnymi komunikačnými skupinami sú napr. 
partie, ktoré chodia spolu na obed (jedny uprednostňujú obedy u Zola, 
druhý chodia do Jánošíka, iní majú suché obedy – pri triedičke), fajčiarske 
skupiny (chlapi hovoria najviac „o babách“, o zábavách na okolí). Vytvo-
rili sa i partie, komunikačné skupiny, ktoré si organizujú „na opekačky“ 
na hrádzi, privátne oslavy menín, narodenín alebo krstín, resp. členovia 
zamestnaneckého futbalového mužstva na tréningy. Ich jadro tvoria „ľudia 
z kancelárií“. Tieto stretnutia sú príležitosťou na neformálnu komunikáciu 
podriadených s nadriadenými, príp. aj s majiteľom firmy. 

Možnosť kontaktu a priamej komunikácie s majiteľom, resp. konate-
ľom firmy má každý zamestnanec, pri riešení pracovných i súkromných 
problémov. Oficiálne počas pracovnej doby, keď sa nahlási „k šéfovi“ do 
jeho pracovne, neoficiálne počas jeho pravidelných ciest po jednotlivých 
sadoch, večerných obchôdzok smien na triedičkách či v sklade a v rámci 
pravidelných nedeľných predpoludňajších návštev cestou z kostola, počas 
kontrol výrobných hál. Pracovníci majú tak možnosť obísť priameho nad-
riadeného a narušiť hierarchickú postupnosť, aj keď majiteľ vždy vzápätí 
prerokuje problém s vedúcim a až potom rozhodne.20 

V horizontálnej rovine komunikácie máme na mysli komunikáciu medzi 
obchodnými partnermi, tak v externom prostredí, ako aj vo vnútri firmy medzi 
hierarchicky rovnako postavenými pracovníkmi, vedúcimi či manažérmi. 
                                                 
17 Plat závisí od počtu skontrolovaných objednávok a kamiónov. Kvalitárka došla mimo svojej 
smeny, nad rámec svojho pracovného času, lebo cez víkend „nestihla urobiť kamióny“. 
18 Klebety sa šíria cez „obedové partie“, fajčiarske skupinky. „Dozvedela som sa, že som tehotná, že 
sa sťahujem do nového bytu...“ (C.S.1979). 
19 O formálnych vzťahoch pozri aj závery M. Webera, neformálne vzťahy, existenciu „neformálnych 
záujmových skupín“ vo vnútri organizácie objasnil P. Blau (Giddens 1999: 290-292). 
20 Tak si vybavila majsterka dovolenku domov na Ukrajinu, ktorú nechcel v čase kampane 
podpísať jej vedúci; iní riešili ubytovanie, finančné problémy a pôžičky, kompetencie 
kvalitára, atď. 
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V rámci ekonomickej skupiny prebieha najintenzívnejšia komunikácia 
v danom agrosektore. Partnermi sú pestovateľské firmy, ktoré tvoria B., odby-
tové združenie 8-9 subjektov. Partnerom firma uskladňuje, triedi a predáva 
jablká, v prípade ich záujmu garantuje združeniu odbyt 100% ich produkcie. 
Zmluvy s nimi uzatvára konateľ na osobnom stretnutí v priamom kontakte, 
obyčajne v priestoroch firmy. Na základe ústneho rokovania sa uzavrie písomná 
dohoda. Na čele združenia je riaditeľ, ktorý zabezpečuje plnenie dohôd. Sám 
podľa vlastného vyjadrenia komunikuje s partnermi asi v 60% priamo na pra-
covných stretnutiach, verbálne; zhruba 30% tvorí technická komunikácia cez 
mobil a iba 10% elektronická komunikácia e-mailom a faxom.  

S partnermi firma komunikuje najmä technickými prostriedkami, telefo-
nicky a vzápätí písomne. Najdôležitejšími partnermi firmy sú obchodné reťazce. 
Vedúci pracovníci konštatovali, že „na veľkoobchode sme vyrástli“, „žijeme na 
zásobovaní reťazcov“, no na druhej strane „reťazce nám diktujú“. Reťazce si 
vymohli dohodu o poskytovaní percent z obratu (Mlynka 2006:32), čo je proti 
vôli a presvedčeniu konateľa. „Radšej by som dal takú sumu na iné ciele“. Sú 
však spoľahlivým partnerom, platia v dobe splatnosti za odobratý tovar. Re-
ťazce donútili firmu zvyšovať kvalitu,21 hygienu a bezpečnosť práce, no kvôli 
nim museli zaviesť nepretržitú prevádzku a prácu v nedeľu. To takisto prekáža 
majiteľovi ako praktizujúcemu kresťanovi, ale „je to ekonomická nevyhnut-
nosť“. Preto umožnil zamestnancom uplatniť si „výhradu vo svedomí“ a 
v nedeľu absolvovať bohoslužby, napriek komplikáciám vo výrobe. 22 

Medzi zahraničnými partnermi má najväčší význam Belgicko. Tu sídli 
firma spoločníka, spolumajiteľa, ktorý im sprostredkoval v začiatkoch obchodné 
kontakty a know-how. Raz do roka sa majiteľ stretáva so svojim partnerom 
osobne, pričom prerokujú ekonomickú situáciu podniku a jeho rozvojové 
a investičné zámery. Okrem toho majú odberateľov v Taliansku, Anglicku, 
Francúzsku, Rakúsku, Českej republike a najnovšie aj v Rusku.23 Obaja 
obchodníci aj riaditeľ združenia sú výborne jazykovo vybavený. S odberateľmi 
a partnermi udržiavajú dobré vzťahy, osobne sa poznajú aj s väčšinou nákupcov 
v zahraničí, „pomáha to v obchode“. Dôležitá je rýchlosť nákupu, lebo „pra-
cujeme s nestálou komoditou a hrozí znehodnotenie tovaru“.24 Až 90% kontrak-

 
21 Certifikáty kvality predstavujú certifikované systémy HACCP, ISO 9001:2000, systém BRC, 
dodávatelia v systéme Eurep Gap. Osvedčenia sú vystavené v predajni firmy, zverejnené na web-
stránke. 
22 Väčšina zamestnancov v robotníckych profesiách sa dovtedy nehlásia k náboženstvu, preto bol 
prekvapený, koľko zamestnancov sa prihlásilo o svoje „právo“! „Verím, že v nedeľu sa u nás robiť 
nebude.“ (JV) 
23 Počas výskumu (v auguste) bol konateľ na dvoch služobných cestách v zahraničí, v Slovinsku 
a Rakúsku, spolu s vedúcim obchodného úseku. Išlo o zabezpečenie odbytu pre tovar. 
24 Uviedli príklad dovozu rajčín zo Španielska, kde bola „dobrá ponuka“. Medzitým „cena padla“, 
museli znížiť cenu a prerobili 50-70 tisíc na každom kamióne. Problém vzniká aj z toho, že vyložia 
niečo iné, ako bolo dojednané, z čoho „vzniká trenie“. 
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tov dohodujú obchodníci mobilom, príp. faxom. Účty za telefón predstavujú u 
nákupcov 10-20000 Sk mesačne.25  

Telefonicky dohodujú aj vymáhanie pohľadávok firmy. Niektorí dodá-
vatelia nestíhajú platiť, obyčajne menšie firmy, živnostníci, príp. veľko-
sklady. „Vždy sa niečo pritrafí, zoberú tovar a nezaplatia“. Takému odbe-
rateľovi, pokiaľ je nesolventný, navrhnú splátkový kalendár. Ďalšie ob-
chody následne platí už len v hotovosti. Pohľadávky vymáha ekonóm 
i účtovník firmy, pokiaľ sa nedohodnú, problém postúpia svojmu právni-
kovi.26 Aj v týchto situáciách zdôrazňujú slušnosť voči partnerom, ktorí 
môžu byť v momentálnych problémoch.27 

Komunikácia technickými prostriedkami prebieha aj s bankami. Firma 
má dobré meno, ponúkajú jej výhodné úvery. No v 90. rokoch, keď súrne 
potrebovali finančné prostriedky na rozvoj, dávali až 17% úrok. Dnes sa 
predbiehajú, firme poskytujú 6% úrok. Telefonicky dohodujú stretnutie 
takisto na daňovom úrade. 

Spoločnosť si kvalitou a spoľahlivosťou získala významnú pozíciu 
v príslušnom agrosektore, manažéri hrdo prehlasovali „sme líder na Slo-
vensku“, „firma má dobré renomé“ „máme dobré meno, to pomáha“, „čo 
sa u nás dohodne, to platí“. Vďaka jej postaveniu „nám sa hrnú ponuky na 
projekty“, na spoluprácu, stavebné realizácie, strojové vybavenie, ale napr. 
aj na pracovné odevy, nákupné tašky, kancelársku techniku, a pod.  

Za dôležitú považuje firma komunikáciu s obecným úradom 
a poľnohospodárskym družstvom. Firma patrí k najväčším sponzorom 
obecných podujatí, aj zamestnanci hovoria o „nadštandardných vzťahoch“ 
s obcou. Vytvárajú hodnoty pre región, podporujú zamestnanosť (asi 60-
70% zamestnancov je z dediny a z okolia). Nezanedbateľné sú takisto 
rodinné väzby na starostu obce. Obec žije z daní, firma prenajíma aj po-
merne veľkú rozlohu pôdy. Komunikácia s pracovníkmi obecného úradu je 
neformálna, bezprostredná, aj keď niektorí poslanci majú výhrady voči 
rodinným väzbám. Ako dobrú hodnotí majiteľ tiež spoluprácu 
s poľnohospodárskym družstvom. Vyskytnú sa však i kolízie a firma si 
účtovala náhradu škody, keď im družstevníci postrekom poškodili sady.28 

 
25 V prípade vedúceho obchodného úseku je pomer medzi nákupom a predajom 60%-40%. Druhý 
obchodník firmy nemal voľnú ani minútu, vybavoval jeden obchod za druhým, popri angličtine aj 
maďarsky a poľsky. 
26 Právne služby zabezpečuje brat konateľa firmy na dohodu, zastupuje na súde. Najväčšia kauza bol 
súd s poľským partnerom, ktorý odobral tovar za 1,5 milióna korún, dva kamióny a nezaplatil.  
27 Bol mi aj mierne komický slovník ekonóma počas urgujúcich telefonátov, napr. „máme u vás 
faktúročku“, „zrejme ste si nevšimli termín“, „buďte tak láskavý“ a pod. 
28 V čase výskumu prebiehali rokovania s poisťovňou o náhrade škôd, ktoré v sadoch spôsobil 
ľadovec (jar 2007). To je len malou kompenzáciou škôd, napriek tomu zber ovocia smeroval k tomu, 
aby strata bola čo najmenšia a aby sa ušetrilo na neproduktívnych nákladoch (poškodené sady bez 
stráženia). 
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Pre firmu vzhľadom na jej obrat a majetok vyplýva zo zákona povin-
nosť vykonať do 1 roka audit účtovnej uzávierky.29 Počas auditu 
v priestoroch firmy v priebehu niekoľko dní vládla nekonfrontačná komu-
nikácia sprevádzaná pokojnou atmosférou. Účtovník na požiadanie pred-
kladal účtovné doklady a bol pracovníkom auditorskej firmy k dispozícii. 
Sám považoval audit za pomoc firme, pretože skúsení odborníci auditora 
ho upozornia na chyby a poradia, ako sa dajú veci robiť lepšie. Auditorovi 
za prácu zaplatia podľa vopred uzavretej dohody. Ekonóm to komentoval 
slovami: „Je príjemné zaplatiť, keď je z čoho, úhrady pre nás nie sú 
problém.“30  

Vo vnútri firmy prebieha komunikácia najmä medzi vedúcimi pracov-
níkmi. Sami potvrdili, že v hierarchii komunikácie „je to pyramída, ale 
iba na papieri“. Prevláda neformálny prístup, ale aj konkurenčné vzťahy. 
Pracovníci sa usilujú presadzovať „svoju“ firmu, čo sa premieta do vzťa-
hov „medzi Sadom a Skladom“. Z vedúcich „každý háji svojich“.31  

Vo všeobecnosti je v Sade viac problémov, komplikovanejšia organizácia 
práce s väčšími nárokmi na komunikáciu so zamestnancami, väčšia závislosť na 
počasí.32 Takisto sezónnosť hlavných prác pri zbere úrody, kedy v rámci kam-
pane pracuje vo firme veľa brigádnikov. Komunikácia s nimi si vyžaduje väčšiu 
intenzitu, osobný kontakt a kontrolu práce. Treba im okamžite zabezpečiť uby-
tovanie, možnosť stravovania, zdravotné a bezpečnostné kontroly, pracovné 
zmluvy, atď. Pochopiteľne, tieto podmienky sú vopred pripravené vďaka vytvo-
reným vzťahom a dohodám s poskytovateľmi potrebných služieb. Sad má po-
merne málo stálych zamestnancov, okolo 20 ľudí obhospodaruje vyše 90 ha 
sadov. Výsledky popri počasí ohrozujú aj krádeže, preto si zabezpečujú strážnu 
službu. O majiteľovi firmy je známe, že Sad je jeho „srdcovou záležitosťou“. 
„Ľudí vo výrobe mám rád, lebo dobrého traktoristu a takého čo vie strihať 
stromy nájdem ťažšie ako človeka do kancelárie“. 

 
29 Zákon o účtovníctve par. 19 nariaďuje overovanie účtovnej uzávierky auditom. Vzťahuje sa na 
obchodné spoločnosti, družstvá a akciové spoločnosti s majetkom nad 20 miliónov Sk, čistým 
obratom nad 40 miliónov a počtom zamestnancov cez 20 ľudí. 
30 Takisto v tom čase prišla kontrola z TESCA. Podľa zodpovedného pracovníka „prešla 
hladko“, medzi radovými zamestnancami sa hovorilo o tom, ako pred nimi „upratali 
vozíčkárov“, ktorí nemali predĺžené vodičské oprávnenia.  
31 Na otázku, ktorá firma je lepšia zaznela vtipná odpoveď: „Keby nebolo sliepky, nie sú ani 
vajíčka“. Sliepkou je, pochopiteľne, Sad, ktorý „znáša“ jablká. 
32 Aj v sadoch je snaha eliminovať nepriaznivé vplyvy počasia, napr. zavlažovacím systémom, 
riadeným počítačom, ochrannými fóliami, výsadbou vetrolamov, chemickou i biologickou ochranou 
(umiestnenie vtáčích búdok), a pod. Nezištne ošetrovali aj gaštanovú aleju v susedstve ovocného 
sadu. 
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Okrem toho je sad aj ekonomicky efektívnejší. Zisk z výroby, t.j. 
z produkcie a predaja vlastného ovocia je totiž podstatne vyšší ako len zo spra-
covania, skladovania a predaja ovocia iných producentov.33  

Diagonálna rovina komunikácie predstavuje prierezovú líniu vzťahov na-
prieč spoločenstvom. Majiteľ firmy, „šéf“ v nej vystupuje ako formálna aj pri-
rodzená autorita. Jeho sociálna pozícia vyplýva z ekonomickej úspešnosti pod-
nikania, „je úspešný, tvrdý aj voči sebe, náročný“. Zamestnanci oceňujú, že „je 
prvý v robote a posledný ide z roboty“. Vie byť aj tvrdý, „neodpustí ani sebe, 
ani inému“, „a nemusí ani kričať“. Hodnotia ho ako dobrého manažéra, „veď 
keby nebol dobrý, nemal by takú firmu“. Jeho spôsob vedenia manažéri vo firme 
nazvali „farmársky štýl riadenia“, zameraný len a len na prácu. Oceňujú aj jeho 
profesionalitu, ako sa vyzná v robote, „nie je taký, že by sa dal oklamať“. Iní ho 
posudzujú ho ako tvrdého, ale ľudského šéfa, ktorý „maká na sebe...“ Vyčítajú 
mu, že „všetko by chcel robiť sám“. Uvedomujú si náročnosť a zodpovednosť 
jeho pôsobenia, čo vyjadrili slovami „nemenil by som s ním“.34 On sám, keď 
majú problém s plnením úloh, im ponúka, že sa s nimi vymení. Medzi radovými 
zamestnancami zaznel názor, že „je dobráčisko, až priveľmi“, veľa ľudom po-
mohol, ľudsky sa k nim správa. Vyzdvihovali aj jeho je komunikatívnosť, vy-
hľadávanie osobných kontaktov s pracovníkmi firmy, „porozpráva sa 
s každým“. Pritom sám seba hodnotí ako introvertného, nespoločenského člo-
veka, čo považuje pri komunikácii s ľuďmi za svoj hendikep. 

Majiteľ firmy je nábožensky založený človek, pochádza z hlboko veriacej 
rodiny. Svoju náboženskú príslušnosť komunikuje aj v zariadení pracovne pro-
stredníctvom náboženských symbolov. Na stene nad stolom visí kríž, na skrini 
je malá soška Panny Márie. V hale pri oznamoch pre zamestnancov je takisto 
náboženský kalendár. Sám majiteľ firmy zdôraznil pri podnikaní okrem profe-
sionality, agrotechniky, ekonomiky aj vieru v Božiu pomoc. Každoročne dáva 
na jar v kostole slúžiť omšu za dobrú úrodu. Považuje to za svoju súkromnú vec, 
účasť zamestnancov je skôr náhodná. Po dokončení výsadby bola ďakovná 
omša aj v Sade, na ktorej sa zúčastnili pozvaní kresťanskí podnikatelia z okolia, 
zo zamestnancov iba rodinní príslušníci. Sady a výrobné haly nechal po spustení 
prevádzky vysvätiť kňazom. Pri jednom zo sadov dal osadiť veľký drevený kríž, 
ktorý posvätili na Veľký piatok, v úzkom rodinnom kruhu. Ako sa vyjadril 
jeden z manažérov, „tu majú ľudia pekné rodiny“. 

Deklarovanie náboženskej príslušnosti nie je pri zamestnávaní na manažér-
skych postoch rozhodujúce. Vo vrcholovom manažmente majú veriaci len 

 
33 Podľa rozvojových zámerov firmy chcú perspektívne zo súčasných 15% vlastnej produkcie ovocia 
zvýšiť podiel na 30-40%, to znamená rozšíriť pestovateľské plochy o ďalších 100-150 hektárov 
jabĺk.   
34 O vzťahu moci a  zodpovednosti, kompetencii, cieľavedomosti, odvahe lídra a dosiahnutých 
výsledkoch pozri bližšie Vágner 2004: 198-199, 302. 
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miernu prevahu. Sú to väčšinou poľnohospodárski inžinieri. V priamej komuni-
kácii pri výskume verbálne vyjadrovali svoju lojalitu k firme, v ktorej pracujú, a 
ktorá im dala možnosť realizácie svojej odbornosti, rozvoja jazykových schop-
ností. „Som na to hrdý, že tu môžem pracovať.“ Oceňovali aj kvalitu a rast 
firmy, čím sa otvárajú i ich osobné perspektívy, svoj podiel na jej budovaní: 
„Svojich ľudí som si vybral, zorganizoval“, „vychovávam ľudí, aby boli firmou, 
lebo ja robím cez týchto ľudí“. Iba jeden z vrcholových manažérov sa dom-
nieva, že nielen radoví zamestnanci, ale „ani manažéri nie sú hrdí na firmu, to 
mi tu chýba“ (v porovnaní so zahraničím – RD). Ďalší z vedúcich pracovníkov 
vyslovil mienku, že „kto z manažérov nie je lojálny k firme, nemal by tu byť.“ 
Podľa kritického názoru majiteľa „niektorí sú hrdí na svoju firmu, ale nie je ich 
veľa. Je to aj moja chyba. Mali by si tú prácu vedieť vážiť. Keby bola firma 
dobrá, boli by lojálni všetci“. 

V prostredí, v ktorom sa majiteľ pohybuje o ňom vedia, že je nábožen-
sky založený, „všetci ho tak poznajú“. Zároveň sa domnievajú, že skutoč-
nosť, „že je nábožný človek, to nie je zlé pre firmu“, vytvára sa tým aj 
špecifický imidž  a identita firmy, naznačuje sa osobitnosť „posolstva 
komunikácie“ s firmou, tzv. komuniké. V komunikácii s majiteľom za-
mestnanci používajú neutrálne oslovenie „šéf“, „šéf ťa volá“, zriedkavej-
šie aj priezviskom. Rodinný príslušníci a kamaráti vo firme ho oslovujú 
familiárne „Dodo“.   

Komunikácia s majiteľom na pracovisku má svoje nepísané pravidlá 
a rituály. Oficiálne pracovné stretnutia a návštevy prijíma šéf vo svojej kancelá-
rii. Tá je od tzv. hornej kancelárie oddelené iba posuvnými sklenými dverami. 
Ak pri riešení problému používa „zvýšený hlas“, nasleduje rituál zatvorenia 
dverí. Keď ho zamestnanec nahnevá, „ani sa na Vás nepozrie, to je horšie, ako 
keby prefackal“. Z toho vyplýva, že pri kontaktnej komunikácii hrajú dôležitú 
úlohu aj neverbálne prostriedky, sociálna situácia komunikácie a kontext pro-
stredia. 

Výška príjmov zamestnancov sa považuje za osobnú vec zamestnanca, zá-
ležitosť dohody s majiteľom, a ktorej sa s kolegami nehovorí. Mzdy určuje 
majiteľ v súčinnosti s personalistkou a vedúcimi pracovníkmi. Motiváciu tvorí 
naviazanosť mesačnej mzdy na hospodárske výsledky firmy. Zamestnanci ne-
poznajú výšku platov svojich kolegov, „nezaujímam sa o platy druhých, je to 
neetické“. Šéf podľa niektorých na platoch šetrí, „robíme od nevidím, do nevi-
dím“, nedostatočne sa sleduje zásluhovosť a „vernosť“ firme. Keď z firmy 
ľudia odídu na lepšie platené miesta, zistia, aké ťažké je ich nahradiť. Prizná-
vajú však viaceré výhody zamestnancov, tzv. benefity, perspektívnosť a rast 
firmy, služobné telefóny, a pod. Niekedy je však zložité udržať si kvalitných 
pracovníkov.35 

 
35 Sám účtovník hovorilo tom, ako ho šéf presvedčil, aby zostal vo firme. Keďže mal problém 
s bývaním a dochádzaním na pracovisko, šéf mu ponúkol, aby sa nasťahoval k nemu do domu! Tým 
si ho získal. Dostal aj vyšší plat. 
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Majiteľ aj manažéri pokladajú spoločnosť za „rodinnú firmu“. Najmä 
v začiatkoch podnikania bola všetka ťarcha na najbližších členoch rodiny. „Boli 
sme veľká, súdržná rodina.“ Aj v súčasnosti „sme rodinná, firma,  aj keď sme 
už v menšine.“ Pri obsadzovaní miest vo firme okrem ich profesionality sa zau-
jíma o hodnotový svet uchádzačov. I dnes si vyberá ľudí tak, že „dám určite 
prednosť človeku z rodiny, aj keď by bol slabší,“ lebo mu dôveruje. Inak to 
hodnotia a komentujú spolupracovníci: „Príbuzní, tam je iný meter, my to cítime 
tiež.“ Naopak, členovia rodiny majú opačný pocit, podľa nich „rodine nedá ani 
štipku navyše – často sa cítia ukrivdení“. 

V komunikácii so zamestnancami medzi „ľuďmi z kancelárií“ prevláda 
v kontaktnej komunikácii tykanie. Aj majiteľ si tyká so zamestnancami, aj 
s tými v sade a v triedičke, z ktorých po mene pozná asi dve tretiny, iba starším 
od seba vyká. Všeobecne prevláda tykanie zo strany vedúcich a služobne star-
ších, ale nie vždy je to vzájomné, čo si niektorí ani neuvedomujú. Na tvrdenie 
„tykám si zo všetkými, vykám iba skutočne starším dámam“ mladšia kolegyňa 
spresnila „on mi tyká, ja mu vykám“. Zaujímavosťou interpersonálnej komuni-
kácie je skutočnosť, že sa v oficiálnej komunikácii nepoužívajú tituly, ani slu-
žobne podriadení smerom k svojim vedúcim, ani robotníci pri oslovovaní svo-
jich vrcholových manažérov. Zrejme aj pod vplyvom majiteľa, ktorý si neuvá-
dza svoj inžiniersky titul. „Nie som tu ako inžinier, ale ako manažér“.  

Istá hierarchia medzi administratívnymi pracovníkmi a manažérmi je vyjad-
rená a navonok demonštrovaná aj ich polohou v budove.36 „Horná kancelária“ 
je aj ako isté symbolické vyjadrenie vzťahov na poschodí spolu s pracovňou 
majiteľa. Tu je umiestnená aj malá kuchynka, archív firmy,37 vedľa samostatná 
reprezentačná rokovacia miestnosť a ďalej jedáleň pre zamestnancov. Komuni-
kačným prostriedkom je takisto výzdoba stien, ktorú tvoria hlavne reklamné 
fotografie firmy a katalógy ovocia. Na prístupovej chodbe sa nachádza veľko-
rozmerné rezbárske umelecké dielo, symbolizujúce strom života. Okná 
z „hornej kancelárie“ smerujú do prístupovej ulice a na druhú stranu priamo do 
priestoru výrobnej haly. Z nej možno ako na dlani sledovať dianie vo výrobných 
priestoroch. Pod ňou na prízemí je „dolná kancelária“, ktorá je prístupná 
priamo z haly. Okrem siedmich administratívnych pracovníkov38 tu majú svoje 
miesto aj vedúci smien a kvalitárky, spojená je s osobitným priestorom pok-

 
36 Z teoretických prác pozri napr. Giddens 1999:292 o fyzických parametroch organizácie, resp. 
Foulcaultova teória kontroly nad časom a priestorom v organizácii („horné poschodie“ ako 
synonymum pre mocenskú špičku – tamže, s. 293). 
37 V „hornej kancelárii“ sedí ekonóm ako vedúci, účtovník, personalistka a jej zástupkyňa, asistent 
konateľa – riaditeľ združenia, dvaja fakturanti, spolu osem ľudí. Každý má na stole svoj počítač, je 
tu stôl pre stránky a sú tu pevné telefónne linky. Nepretržite hrá tlmene rádio. Z tejto zostavy nikto 
nefajčí. 
38 V dolnej kancelárii sedí vedúci výroby, vedúci obchodu a jeho kolega, vedúci skladu, plus 
3 administratívne pracovníčky. Vedúci výroby a skladu sa tu zdržujú minimálne. 
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ladne. Pri dverách je pult pre zákazníkov. Výzdobu miestnosti tvorí veľká mapa 
Európy, ktorá vizuálne komunikuje otvorenosť firmy svetu, sú tu farebné kalen-
dáre, odkazové tabule. Najmä vďaka obchodníkom a stránkam je tu pomerne 
hlučno a rušno. Pri vchode do budovy si zamestnanci cvikajú príchody a od-
chody z pracoviska, aj krátkodobé, tu sa „dáva fúkať“ pri kontrole na alkohol, 
sú tu fotoaparáty pre dokumentáciu kvality ovocia, poškodení techniky, a pod. 
Priestor je doslova komunikačne presýtený. 

Firma sa usiluje permanentne komunikovať so širšou verejnosťou, budovať 
si a posilňovať svoj imidž, vlastnú identitu. Robí tak jednak smerom navonok 
rôznymi prostriedkami technickej komunikácie. Pozornosť venuje svojej inter-
netovej stránke, na ktorej je umiestnené logo firmy, jej história, štruktúra 
a zameranie, zahraniční partneri, kontakty na vedúcich pracovníkov i certifikáty 
kvality, ktoré firma získala. Tento proces zvýšil aj záujem zamestnancov zo 
stredných kádrov o prácu, oceňovali zvýšené nároky aj ako „narušenie stereo-
typu“, resp. slovami „firma mi dala rozlet“. Nepriamo, prostriedkami vizuálnej 
a textovej komunikácie komunikujú s potenciálnymi zákazníkmi, obchodnými 
partnermi i zamestnancami. Vydávajú propagačné letáky, skladačky, kde okrem 
praktických informácií, kontaktov a mapky lokalizácie sídla firmy sú napr. re-
cepty. Rozvoj majú firme zabezpečiť investície do rozširovania pestovania ovo-
cia, ale aj do techniky.39  

Dôležitým prvkom vizuálnej, ale aj širšie zmyslovej komunikácie so zákaz-
níkmi a návštevníkmi firmy je jej predajňa. Vybudovaná bola nielen ako ob-
chodný, ale aj reprezentačný a imidžotvorný priestor podniku. Nachádza sa na 
prízemí administratívnej budovy smerom k prístupovej ceste. Exteriér prostredia 
dotvára zeleň a originálny drevený plot zo stĺpikov – samorastov. Interiér je 
vybavený debnami a poličkami pre samoobslužný predaj tovaru, predovšetkým 
ovocia a zeleniny. Na poličkách, vo voľných priestoroch a na stenách sú 
umiestnené drobné plastiky, drevené sochy, reliéfy, na stenách naaranžované 
kompozície zo suchých kvetín, obilia, kukurice, šúpolia, ozdobných tekvičiek, 
v rohu je vinotéka s originálnymi tvarmi fliaš pálených alkoholických nápojov. 
Steny sú vyzdobené zarámovanými certifikátmi firmy, diplomami z rôznych 
ovocinárskych súťaží, najmä celoštátnej ceny Jablko roka. Pri vstupných dve-
rách je zaujímavá kompozícia, ktorá vytvára ideu prehistórie a kontinuity firmy, 
komunikujú sa ňou symboly tradície, archetypov práce na pôde.40 Predajňa je 
dizajnérsky zladená, pôsobí ako galéria umenia. Navyše je i ekonomicky renta-
bilná, predovšetkým pred veľkými sviatkami (Vianoce a Nový rok, Veľká noc) 
dosahuje vysoký obrat. Tovar odoberá zo skladu firmy ako veľkoodberateľ. 

 
39 Veľkou investíciou bola tzv. nová triedička, výkonnejšia. „Jeden rok sme ju vyberali, jeden 
montovali, tri roky trvalo, aby sme ju rozbehli...“ 
40 Na drevenej tabuli je fotografia veľkého gazdovského dvora s hospodárskymi zvieratami, pri nej 
kovaná motyka a na stene starý originálny nástroj na rezanie a opilovanie stromčekov na dlhej 
drevenej rúčke. Text na tabuli: „S touto motykou pracoval pred viac ako 100 rokmi roľník Jozef 
Nágl – na pôde, kde dnes jeho pravnuk so spolupracovníkmi pestuje ovocie.“  
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Imidž firmy dotvárajú rezbárske umelecké diela aj v administratívnych priesto-
roch firmy. 

Komunikácia smerom do vnútra firmy, k zamestnancom, slúži na posilňo-
vanie lojality a súdržnosti kolektívu zamestnancov. Firma každoročne organi-
zuje po skončení sezóny dožinky, obyčajne v mesiacoch október – november. 
Ich poslaním je komunikovať smerom k zamestnancom posolstvo o úspešnosti 
firmy. V úvode programu obsahujú poďakovanie pracovníkom za vykonanú 
prácu a bilancia roka, ktorú predkladá konateľ. Ľudovo označujú podujatie aj 
ako „firemný šábes“. „Konečne dobrá akcia“, na ktorej sa spoločne stretnú 
zamestnanci Sadu aj Skladu,41 ktorí sa inokedy ani nevidia, alebo „sa málo 
rozprávajú medzi sebou“. Pracovníci sa bližšie spoznajú, „nielen 
v montérkach“, ale aj v spoločenskom oblečení. Zmenená spoločenská situácia 
slávnosti im poskytuje priestor na prezentáciu svojej osoby v mimopracovných 
činnostiach, predviesť svoj vkus, oblečenie, spoločenský šarm pri komunikácii, 
zabávačské, spevácke či tanečné schopnosti. 

Na dožinkách býva aj umelecký program, vystupujú populárni speváci, hu-
moristi.42 Organizujú sa súťaže, tancuje sa, popíja. Vytvoria sa komunikačné 
skupinky, debatujú o robote, o rodine – „je to dobrá vec, vypijeme si, dohádame 
sa“. Zaviedli aj súťaž, anketu medzi zamestnancami, nazvanú „Cena srdca“ 
o najobľúbenejšieho, najľudskejšieho vedúceho. Väčšina respondentov sa 
s výsledkom výberu stotožnila, niektorí však mali výhrady, že „prísny vedúci je 
zlý vedúci!“43  

Za stmeľujúci prvok, napomáhajúci vzájomnej komunikácii v rámci firmy, 
budovaniu sociálnych väzieb medzi zamestnancami a prispievajúci k vytváraniu 
pozitívneho imidžu firmy je vytvorenie rekreačného futbalového mužstva. Tvo-
ria ho zamestnanci z kancelárií aj „od triedičky“. Priateľských zápasov, resp. 
turnajov sa zúčastňuje aj majiteľ firmy, čo zdôrazňuje prestíž mužstva 
i jednotlivých hráčov. Mužstvo má firemnú výstroj, dresy aj lopty s logom 
firmy. Svojim oblečením, ale aj športovými úspechmi komunikujú úspešnosť 
podniku. Hráči mužstva trénujú v pondelok na umelej tráve obecného futbalo-
vého štadióna, hrávajú skôr sporadicky.  

Náboženstvo a náboženské symboly sú takisto považované za „značku“ 
firmy, jeden z jej znakov. Ako však tvrdili manažéri, „sme tu hlavne kvôli ro-
bote, viera nie je to hlavné, nie sme uzavretí.“ Na informačnej tabuli je popri 

 
41 Dožinky sa konali na rôznych miestach v okolí, v miestnom kultúrnom dome, v susednej obci 
Rovinka, v reštaurácii Maštaľ, ale aj v Slovenskom Grobe pri husacine. 
42 Vedúci zamestnanci sa pohoršovali, že počas vystúpenia speváčky M. Molnárovej časť ľudí odišla 
fajčiť, či vyrušovali hlučnou debatou. 
43 Osobitne súťažili pracovníci zo Sadu a osobitne zo Skladu. Pomerne prekvapujúco vyhral vedúci, 
ktorý je cudzím štátnym príslušníkom a má na starosti nepopulárne kontroly na alkohol. Ocenili, že 
vie motivovať ľudí, navrhuje odmeny, vybavuje pôžičky. Zdôrazňuje disciplínu a poriadok, ale je 
presvedčený, že „nikto nie je pre firmu bezvýznamný“. 
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pracovných oznamoch vyvesené aj „Desatoro medziľudských vzťahov“.44 
Vedenie chce pripraviť vlastný etický kódex zamestnanca a podnikateľskej 
etiky.45 Majiteľ napríklad v záujme budovania etiky podnikania verejne oznámil 
manažmentu, že zruší veľmi výhodný nákup debničiek od dodávateľa (o vyše 
50% lacnejší), aj za cenu ekonomickej straty. Vzhľadom na nízku cenu tu bolo 
podozrenie, že debničky sú kradnuté. Komunikoval tým do vnútra firmy 
zásadný postoj, morálne posolstvo. „Morálka musí byť predne 46

Identita a imidž firmy sa vytvára i prostredníctvom „dejín firmy“. K tvorbe 
legendy či mýtu prispieva napr. už spomenutá komunikácia s návštevníkmi 
i zamestnancami výzdobou v predajni, ktorá naznačuje istú duchovnú kontinuitu 
podnikania v rodine. Majiteľ sa hlási k hodnotovej spriaznenosti so svojimi 
predkami. Z matkinej strany ide aj o „teritoriálnu kontinuitu“ tradície. Dom-
nieva sa, že práve v rodine získal „vzťah k pôde ako predkovia, lásku k živému“. 
Predpokladá, že „cítili podobne, inak by tak dobre nerobili“. K rodinnej tradícii 
patrí takisto viera v Božiu pomoc. Písané dejiny, resp. kroniku, ktorou by firma 
komunikovala smerom do budúcnosti svoje podnikateľské posolstvo, si podni-
kateľ v súčasnosti nevytvára. Prvé tri roky existencie podniku si majiteľ sám 
zdokumentoval ako fotoalbum, ďalšie čakajú na spracovanie.  

V rámci prvých výsledkov výskumu komunikácie v podmienkach vybra-
ného podniku nie je možné robiť všeobecné závery. Sústredil som sa na predlo-
ženie výsledkov výskumu vo forme získaného materiálu k sledovanému prob-
lému. Predpoklad, že komunikácia vo vnútri firmy je prejavom statusovej hie-
rarchie ako odrazu formalizovanej organizačnej štruktúry, sa potvrdil, zároveň 
sa však ukázalo mnoho „výnimiek z pravidla“ a veľký význam neformálnej 
kontaktnej komunikácie. Komunikačný proces v rovine vertikálnej (vedúci – 
zamestnanec) prebieha dominantne formou priamej, kontaktnej verbálnej ko-
munikácie. Jej podstatným prvkom je sociálna situácia komunikácie, ktorú som 
sa usiloval výskumom zachytiť. V rovine horizontálnej prebieha komunikácia 
medzi manažérmi, resp. zamestnancami vo všetkých rovinách priamej i nepria-
mej komunikácie, obojsmerne i jednosmerne, komunikačnými prostriedkami a 
kanálmi, s prevahou kontaktnej, interpersonálnej komunikácie. Jej frekvencia vo 
veľkej miere závisí od siete sociálnych vzťahov a teda aj členstva 
v neformálnych komunikačných skupinách. S externým prostredím, ekonomic-
kými partnermi, predstaviteľmi mocenských a politických elít komunikujú vr-
choloví manažéri, okrem technických prostriedkov aj v tejto komunikácii zo-
hráva dôležitú úlohu osobný kontakt, resp. primárna „iniciačná komunikácia“, 
ako komunikácia „počiatku“ pracovných vzťahov. Tretia, diagonálna rovina 

 
44 Desatoro na informačnej tabuli  je podľa M. Grassiho, náboženského autora. V skratke obsahuje: 
1. Formovať seba samých 2. Nehovoriť len o svojich právach 3. Na urážky nehľadieť zväčšovacím 
sklom 4. Nereagovať hnevom 5. Mať zmysel pre humor 6. Prijať iných, akí sú. 7. Naučiť sa prijať 
seba samých 8. Nepovažovať sa za odborníkov na všetko 9. Byť k iným úprimný 10. Byť trpezlivý. 
45 Pozri Katolícke noviny z 27.5.2007 o podnikateľskej etike, s. 10-11 
46 Majiteľ za svoju morálnu povinnosť pokladá aj pomoc firmám v sektore na Slovensku tak, ako 
pomohli v začiatkoch iní podnikatelia jemu. To považuje za svoj strategický cieľ. 
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komunikácie, zameraná na neformálne vzťahy v rámci komunikačných skupín 
vo firme priniesla viacero zaujímavých zistení, najmä smerom k zakladateľskej 
osobnosti majiteľa podniku ako akceptovaného lídra a osobnosti, ku vzťahom 
zamestnancov k šéfovi – lídrovi a k firme, ale i medzi manažérmi navzájom 
(oslovenie, pozdrav, tykanie, a pod.). Dokumentuje organizačnú kultúru v rámci 
firmy, nepísané pravidlá vzťahov, normy, rituály, ktorými sa buduje identita a 
imidž firmy, posilňuje solidarita medzi pracovníkmi,47 formuje lojalita a hrdosť 
zamestnancov. Sú nimi najmä internetová stránka, firemné oslavy, dožinky, ale 
aj náboženské prejavy.  
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The contribution presented is an ethnological research result of an interest group 
of chess players in one of the local parts of Bratislava. It analyses membership in 
a chess club while taking into account the participation of women in chess life. It 
describes the club activities such as regular trainings, organization of 
tournaments and informal expressions (e.g. birthday parties) and the sources of 
conflict in the group of chess players. The major changes can be seen in the 
organization of citizens´ leisure activities, especially in the way of funding 
(sponsorship). Particular attention is paid to chess players´ jargon, to the way of 
their communication and also to operation of information networks. The last 
decade has increased the proportion of mediated communication between chess 
players and it has also made new means of communication common, especially the 
mobile phone and Internet communication. These are used not only by members of 
the chess club to communicate with each other and to transfer information 
between representatives of the club and membership base, but also to promote the 
club and to recruit new members. From the ethnological point of view it is positive 
that the direct communication between the chess players is still preferred and 
positively evaluated. 
 

 
Spolky a združenia, ktoré fungujú v rámci lokálneho spoločenstva, zvlášť ma-
lého lokálneho spoločenstva (v zmysle charakteristiky poľskej etnografky  Anny 
Szyferovej), spĺňajú dôležitú úlohu v spoločenskom živote a kultúre komunity 
(Szyferová 1986:53-54). Žiadalo by sa poukázať na ich vplyv a dôsledky 
z hľadiska viacerých vedných disciplín súčasne a na tej istej výskumnej vzorke, 
avšak interdisciplinárna spolupráca zostáva v humanitných vedách naďalej len 
zbožným želaním a zväčša sa stále ešte plní na úrovni multidisciplinárnej. 

Spolky a združenia uvedeného typu spĺňajú charakteristiky a podmienky 
fungovania tzv. malých spoločenských (sociálnych) skupín. Slovenská etnológia 
sa ich štúdiu venuje od konca 80-tych rokov minulého storočia (aj keď niektoré 
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z nich, napr. rodinu a príbuzenstvo sledovala už aj pred týmto obdobím). Pri 
charakteristikách malých sociálnych skupín prevzali etnológovia teoretické 
poznatky i terminológiu sociálnej psychológie (pozri štúdie v Slovenskom náro-
dopise č. 1 – 2, r. 38/1990). 

Malé spoločenské skupiny sú zo sociálno-psychologického hľadiska cha-
rakterizované nasledovne: 
1. Skupina združuje členov pre spoločné vykonávanie činnosti, či už ide 

o pracovný výkon, alebo uspokojovanie rôznych potrieb, alebo záujmov. 
(Inak povedané – skupina má svoje ciele.) Pri spoločných činnostiach 
prichádza k vzájomnému ovplyvňovaniu členov skupiny.  Výsledkom je 
istá miera súdržnosti, teda kohézia skupiny. 

2. V malej spoločenskej skupine sú priame vzťahy – „tvárou v tvár“, členovia 
sa navzájom poznajú, vedia sa identifikovať. 

3. Pre skupinu je charakteristický určitý typ komunikácie či komunikačných 
väzieb. 

4. Popri skupinových cieľoch majú členovia skupiny aj svoje individuálne 
potreby. Ich vzájomný vzťah určuje motivačnú štruktúru skupiny. 

5. Skupina má určité členenie horizontálne a vertikálne, dané rolami, normami 
a statusmi, vzťahmi nadradenosti a podriadenosti (inak povedané – sku-
pina má svoju hierarchiu, z nej vyplývajú rôzne statusy, práva 
a povinnosti členov skupiny). 

6. Skupina sa riadi istými hodnotami. Má teda svoje normy, ktoré spolu 
s cieľmi predstavujú ideológiu skupiny. Vďaka vzájomnému, často dô-
vernému poznaniu sa členov skupiny, funguje v nej sociálna kontrola.1 

Etnológia študuje najmä skupiny, ktoré majú isté trvanie v čase (Salner 1990). 
Totiž táto skutočnosť je nevyhnutnou podmienkou pre to, aby sa v skupine vy-
tvorili vymenované vlastnosti: isté normy pre správanie sa členov, istá hierar-
chia, súdržnosť a ďalšie spomenuté atribúty. Za dve desiatky rokov boli publi-
kované už viaceré štúdie, ba aj monografie o rôznych druhoch malých spoločen-
ských skupín: od socioprofesijných, cez vrstovnícke (spoločenstvá mládeže, 
ľudí v dôchodkovom veku a pod.), teritoriálne, hospodárske atď.2 

Predložený príspevok je venovaný jednému druhu záujmových skupín, 
ktoré sú typické väčšmi pre mestské prostredie – záujmovej skupine šachistov.3 

 
1 Pozri charakteristiky malých sociálnych skupín napr. v prácach Krech – Crutchfield – Ballachey 
1968:429, 451 a n..; Janoušek 1968:112-113; Oravcová 2004:217-219 a ďalšie. 
2 Takéto sú práce o spôsobe života v malých spoločenských skupinách od autorov Z. Apáthyovej – 
Rusnákovej, G. Habáňovej, L. Mlynku, I. Murína, K. Novákovej, A. Onderčaninovej, M. 
Onufrákovej, Z. Škovierovej, I. Šustekovej a viacerých ďalších autorov. 
3 Početnosť populácie, žijúcej v mestách, dáva väčšie predpoklady pre organizovanie sa rôznych 
záujmových skupín. V menších lokalitách sa častejšie stáva, že spoločný záujem združuje len 
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V stručnosti v ňom opíšem fungovanie a najmä komunikáciu vo vnútri jedného 
šachového klubu (oddielu), pričom priblížim aj zmeny, ku ktorým 
v komunikácii v posledných tridsiatich rokoch prišlo. 

Spoločenské skupiny vytvorené na základe rovnakého voľnočasového zá-
ujmu svojich členov považujem za špecifický druh malých sociálnych skupín. Je 
v nich výraznejší princíp dobrovoľnosti, nakoľko nie sú ľuďom dané ani faktom 
narodenia (ako je napr. to u rodiny a príbuzenskej skupiny), ani faktom donúte-
nia nejakými vonkajšími okolnosťami či inštitúciami (napr. pri susedských 
skupinách či hospodárskych spolkoch). Významnú úlohu tu zohráva vôľa je-
dinca, jeho záujem praktizovať hru častejšie a – keďže ide o druh spoločenskej 
hry, ktorá si vyžaduje protihráčov – stretávať sa s ostatnými jej priaznivcami, 
mať zážitok z hry, prípadne si zmerať s nimi sily v organizovaných súťažiach.  

Aj keď má šachová hra svoje pevne stanovené a rokmi osvedčené pravidlá, 
medzi šachistami, aspoň u časti z nich, je veľmi veľa neformálnych vzťahov. 
Odvolávam sa na štúdiu Ivana Murína o fungovaní vojenskej komunity, v ktorej 
uvádza, že aj v takej vysoko organizovanej spoločnosti, akou bola vojenská 
komunita, ktorú skúmal počas svojej základnej vojenskej služby, bolo zaužíva-
ných množstvo noriem a komunikačných aktivít neformálneho charakteru, ktoré 
aj opísal (Murín 1994). 
 
Klub a jeho členovia 
Skúmaný šachový klub vznikol v r. 1999 s názvom ŠO (šachový oddiel) Tatran 
Bratislava Dúbravka. S výnimkou niekoľkých šachistov sa jeho členmi stali 
šachisti zaniknutej Telovýchovnej Jednoty Tatran Hydrostav.4 Keďže vtedajší 
predseda klubu bol obyvateľom Dúbravky, požiadal zastupiteľstvo miestnej 
časti o organizačnú podporu (finančnú dotáciu a priestory), ktorých sa im do-
stalo. Tým bol daný základ oddielu, do ktorého postupne prestúpili aj viacerí 
hráči iných oddielov, ktorí trvalo či dočasne bývali v Dúbravke. Takto možno 
konštatovať, že v súčasnosti šachový oddiel funguje prevažne na lokálnom zá-
klade. V oddiele však zostávajú naďalej i hráči, ktorí majú voči nemu alebo voči 
jeho členom priateľské väzby a pochádzajú z bližších i vzdialenejších štvrtí 
Bratislavy.  

 
niekoľko jednotlivcov, s možnými silnejšími väzbami, fungujúcimi na úrovni kamarátskych vzťahov 
avšak s minimálnou mierou formálnej organizovanosti. 
4 Telovýchovná jednota Tatran Hydrostav mala viacero športových oddielov: futbalový, 
volejbalový, šachový atď. a zanikla kvôli finančným machináciám a zámeru využiť klubové 
stretávacie priestory pre potreby administratívy. Spolu s reštitučnými vlastníckymi nárokmi boli toto 
v 90-tych rokoch časté dôvody pre zánik športových telovýchovných jednôt. 
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Dnes má oddiel 52  členov rôzneho zamestnania, vzdelania5 i vekového 
zloženia (od 10 do 86 rokov), avšak prevažujú v ňom starší ľudia – detí a žiakov 
je len niekoľko. Nových členov nachádza medzi mladými ľuďmi, ktorí prišli 
študovať do Bratislavy a venujú sa šachovej hre, ďalej medzi prisťahovalcami 
do štvrte i ďalšieho jej okolia, ale aj výchovou vlastného dorastu. Na získavanie 
členov sa využívajú tiež súťaže, turnaje, počas ktorých sa realizujú osobné po-
hovory a propagujú sa podmienky a rôzne výhody, ktoré členstvo v klube po-
skytuje. 

Snahou vedenia oddielu je získať čo najviac členov a spomedzi nich vytvo-
riť čo najviac úspešných družstiev, ktoré prípadne postúpia do vyššej ligy. (Vyš-
šia liga, to je honor. Keď príde niekto, opýta sa: „Aké máte súťaže, v ktorej lige 
ste? Proste – to je honor!“). Vyššia liga znamená pre hráčov, ktorí majú mož-
nosť hrať so zdatnejšími („vyššími“) hráčmi aj rýchlejší postup v ich osobnom 
hodnotení. Z tohto dôvodu je ambíciou vedenia mať čo najviac kvalitných hrá-
čov. Oceňuje sa ich úspešnosť, ktorá je vyjadrená osobným koeficientom hráča 
(je to tzv. „ELO – rating“ – počet bodov, ktorý hráč dosiahol v súťažiach 
a turnajoch, a ktorý si musí v priebežne aktualizovať, nakoľko jeho platnosť je 
iba dočasná.) Ak má družstvo málo dobrých hráčov, je možnosť prijatia licenč-
ných hráčov (tzv. legionárov či gladiátorov), ktorí nie sú členmi klubu, ale za 
odmenu zaň v danej súťaži hrajú. Filozofia skúmaného klubu je však taká, že 
preferuje pôžitok a radosť z hry, preto chce skvalitniť a uplatniť predovšetkým 
vlastných členov a hráčov v súťažiach.  

Zaujímavým problémom je sledovanie rodových vzťahov medzi šachistami. 
Možno konštatovať, že šachy sú v prevažnej miere „mužskou hrou“ a ženy ich 
hrávajú zriedkavejšie. Klubová činnosť i súťaže sú v súčasnosti rodovo zmie-
šané a po r. 1989 sa účasť mužov a žien už osobitne nevykazuje ani nezdôvod-
ňuje.6 

 
5 V skúmanom klube podľa výpovedí členov jeho vedenia pôsobí z celkového počtu 52 členov 27 
vysokoškolsky vzdelaných členov, 7 stredoškolsky vzdelaných, 8 žiakov, ktorí navštevujú základnú 
školu a 10 členov, o vzdelaní ktorých nie sú relevantné informácie (vzdelanie členov sa 
v telovýchovnej jednote neeviduje). Možno konštatovať, že zrejme pretrváva až niekoľkostoročná 
tradícia v tom, že šachová hra prináleží „vyšším“ a vzdelanejším vrstvám obyvateľov (Nevrlý – 
Čomaj 2005:15-17). Podľa názoru súčasných šachistov šachová hra vyžaduje štúdium odbornej 
literatúry a značnú mieru schopnosti analyzovať odohrané šachové partie, čo je vo veľkej miere 
priamo úmerné výške šachistovho vzdelania. I keď prirodzený talent pre hru je podľa nich veľmi 
dôležitý. 
6 V období socializmu bola z vedenia šachového zväzu vyvíjaná snaha o zastúpenie žien v šachovom 
živote a v ich účasti na šachových turnajoch, aj keď by bola v minimálnej miere. Vo výbore 
šachového zväzu bola vždy jedna žena, ktorá zastupovala ženskú sekciu, a ženy mali svoje vlastné 
turnaje, ktoré organizovala takisto žena. Avšak nie je v silách organizátora/rky turnaja, aby sa 
zároveň aktívne zúčastňoval/a aj súťaže. Tento fakt vysvetľuje neveľký záujem žien organizáciu. Ak 
si chcú zahrať šach, pre zaneprázdnenosť v riešení aktuálnych problémov riadenia súťaže či turnaja 
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Ženy sú v súčasnom živote skúmaného šachového klubu a pri turnajoch 
„pozitívne diskriminované“. Neorganizujú vlastné turnaje („Už neni ani ženská 
organizácia, ani „ženská doska“, je ich pomerne málo.“) V skúmanom klube je 
prijaté pravidlo, že býva vyhodnotená a odmeňovaná najúspešnejšia účastníčka 
turnaja, v prípade, ak sa ho zúčastnia aspoň 3 ženy. Prax je však taká, že keď sa 
turnaja zúčastní čo len jedna žena, odmenia ju. („Dal som jej bonboniéru, aby 
som jej zalepil žiaľ.“  „Sľúbili sme jej peť Euro, ak uhrá aspoň dva a pol boda, 
nakoniec sme jej dali sedem.“ – výpoveď vedúceho súťaže.) V súčasnosti má 
klub pozitívny postoj k členstvu a účasti žien na svojom fungovaní, avšak záu-
jem žien je minimálny a akcií, ktoré sa v ňom organizujú, sa zúčastňujú pre-
važne ženy z iných šachových klubov. 

 
Klubové aktivity 
Miestom stretávania členov klubu je budova zrušenej materskej školy, ktorú 
obecný úrad vyčlenil na aktivity miestneho klubu dôchodcov. Členovia šacho-
vého klubu sem prichádzajú na pravidelné tréningy jedenkrát v týždni, zvyčajne 
v piatok. Účasť je dobrovoľná, prístup na stretnutia je dovolený aj nečlenom 
klubu. Postupom času sa vytvoril okruh 8 – 12 hráčov, ktorí sa schádzajú pravi-
delnejšie a častejšie než ostatní, a vybudovali si priateľské vzťahy. Sú súdržní, 
zaujímajú sa o seba, a preto sa pred tréningom navzájom informujú, kto z nich 
príde, prípadne sa dodatočne zaujímajú o dôvod, prečo niekto nie je prítomný. 
Okrem hráčskeho zážitku dávajú tieto stretnutia aj možnosť dozvedieť sa no-
vinky z klubového i širšieho šachového života a vymieňať si aj informácie 
z osobného života. Témou rozhovorov býva práca v zamestnaní, partnerský 
život, osobné záľuby, obsah „dobrých“ filmov, šport, dovolenky, práca s počí-
tačmi, finančné záležitosti (napr. skúsenosti s bankovými spoločnosťami), rieše-
nie záležitostí s nehnuteľnosťami a, samozrejme, aj zdravotné problémy. 

Činnosť klubu je zabezpečovaná viacerými finančnými zdrojmi. Príjmy 
tvoria registračné poplatky hráčov za vystavenie preukazu (0,66 €), evidenčné 
ročné poplatky (1,33 € pre mládež do 20 rokov, tiež pre seniorov nad 60 rokov 
a ženy, 6,66 € pre ostatných hráčov), ocenenia Slovenského šachového zväzu za 
1. a 2. miesto v súťaži, a Bratislavského šachového zväzu za 3. – 5. miesto 
v súťažnej lige. Významnú položku predstavujú v posledných rokoch dve per-
centá z odvedených daní, ktoré poskytujú šachistom členovia klubu a ich priaz-
nivci (zvlášť citeľná je táto položka od solventnejších členov – podnikateľov 

 
to robiť nemôžu. Isté obdobie bolo pravidlom, že v druhej alebo v tretej lige bola povinná účasť žien 
na turnaji (aj keď rodovo zmiešanom, ale v skutočnosti vždy prevažne mužskom). Ak v šachovej 
zostave chýbala žena, tak mužstvo kontumačne prehrávalo na príslušnej šachovnici. Snaha vedenia 
šachových organizácií o účasť žien zlyhávala na skutočnosti, že ich bolo málo a že mali tendenciu 
grupovať sa v jednom klube a hrávať spolu, teda neboli rovnomerne rozdelené do šachových 
družstiev. 
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a živnostníkov)7 a sponzorské dary. Na organizovanie konkrétnych športových 
akcií prispieva i Bratislavský šachový zväz a obecný úrad.8  

Šachový klub platí hráčom cestovné výdavky na súťaže mimo Bratislavy 
(pred niekoľkými rokmi bola táto položka ešte v réžii účastníkov), nakupuje 
nové šachové súpravy a šachové hodiny, platí licenčných hráčov a prispieva na 
udržiavanie stretávacích priestorov.  

Už dve desaťročia organizuje šachový klub ročne dva turnaje: Trojkráľový 
turnaj (víkend najbližší k 6. januáru) a hodový turnaj (víkend najbližší k 26. 
septembru). Dva-tri týždne pred turnajom je komunikácia medzi organizátormi 
turnaja denná: mailom, telefonicky, napokon aj osobne. Úlohy v organizačnom 
tíme sa postupom času vykryštalizovali nasledovne: 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na organizáciu turnaja;  
- zabezpečenie podpory miestneho úradu, starostu a jeho spolupracovníkov 

a objednanie priestoru na turnaj v miestnom kultúrnom centre;  
- propagácia turnajov mailami, plagátmi, internetom, miestnou TV, lokál-

nym tlačeným spravodajom, osobnými pozvánkami; 
- nákup cien a nákup občerstvenia (tesne pred turnajom alebo v deň konania 

turnaja); 
- úprava priestoru pre hru (rozloženie nábytku, šachovníc s kameňmi 

a nastavenie šachových hodín v predvečer turnaja) – toto už viac rokov vyko-
náva skupina dvoch až piatich starších a skúsených členov, nazývaných v klube 
„rýchla rota“, nakoľko ich úloha býva časovo veľmi napätá. 

Pre deň turnaja sa rozdelenie úloh určuje tak isto presne podľa osôb. Jeden 
člen organizačného tímu zabezpečuje spolu so správcom kultúrneho zariadenia 
občerstvenie, ďalší vyberá od účastníkov finančný vklad (tzv. „štartovné“). 
Tretí riadi turnaj pomocou počítača, t.j. zapisuje prihlásených hráčov, losuje 
hráčske dvojice v jednotlivých kolách, zapisuje ich výsledky a na základe nich 
losuje zostavy (dvojice) hráčov a šachovnice určené na ďalšie kolá. Štvrtý robí 
rozhodcu, t.j. rozhoduje v prípadných sporných situáciách.9  

Na šachové turnaje, ktoré organizuje skúmaný šachový klub, sa prihlasujú 
aj hráči z iných okresov, na juhu od Dunajskej Stredy, na severe až od Trenčína, 

 
7 Podporu sociálneho programu, kultúrnych akcií mesta alebo 3. sektora zaznamenala V. Feglová 
v Nitre (Feglová 1999:197). Možno konštatovať, že sa jej závery vzťahujú aj na športové aktivity 
v meste, tým väčšmi, ak sú darcovia a sponzori sami aktívnymi členmi športových združení. 
8 Okrem finančného príspevku na šachové turnaje (príspevok na ocenenia víťazných hráčov, 
občerstvenie), ktoré zvyšujú sebaprezentáciu a prestíž mestskej štvrte, poskytuje obecný úrad 
šachistom vo vymedzenom čase priestory klubu dôchodcov i ďalšie kultúrne zariadenie na 
organizovanie šachových turnajov. 
9 Napr. na Trojkráľovom turnaji v r. 2009 jeden z hráčov privolal rozhodcu, nakoľko zistil chybu 
v rozostavení kameňov: zámenu miest kráľa a kráľovnej. Rozhodnutie bolo také, že opravu možno 
akceptovať podľa pravidiel len do tretieho ťahu, pri piatom sa už neuznala. 
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na západe zo Záhoria, ba i z Brna (v roku 2009 bol počet prihlásených hráčov 
najvyšší – dosiahol 102 účastníkov). Do tohto času bol každý šachista prihlá-
sený na turnaj akceptovaný, počet hráčov môže byť obmedzený iba počtom 
šachovníc a hracích stolov. Avšak klub má vďaka zvýšenej aktivite a dobrému 
finančnému hospodáreniu šachovníc pomerne veľa, dokonca ich v prípade po-
treby aj zapožičiava blízkym spriateleným šachovým klubom.  

 
 

Informačná sieť 
Informačná sieť do veľkej miery súvisí s vnútornou hierarchiou šachového 
klubu, nakoľko platí, že jeho členovia vo vyšších pozíciách majú viac informácií 
(Janoušek 1968: 119 a n.). Je to jednak pre to, že sú im ako predstaviteľom či 
zástupcom šachového oddielu najskôr dostupné, jednak oni sami prejavujú naj-
väčší záujem o ich získanie a šachové dianie vôbec. Vedenie oddielu býva záro-
veň aj organizačným tímom na podujatiach organizovaných šachovým oddielom 
(klubom). 

Pokiaľ ide o bežné a pravidelné stretnutia, členovia oddielu si navzájom po-
skytujú informácie o nich na základe sympatií a dostupnosti informujúceho 
a informovaného, bez prihliadania na jeho postavenie v klube. Pri účasti na 
šachových súťažiach je situácia zložitejšia, nakoľko tie si vyžadujú dlhšiu prí-
pravu a ich realizácia má vážnejší charakter – pribúda tu kolektívny záujem 
šachového oddielu , a tým aj väčšia osobná zodpovednosť hráčov za dosiahnuté 
výsledky. Na začiatku súťaže vedúci družstiev predkladajú súpisky svojich 
hráčov vedúcemu súťaže.10 Ten po vylosovaní, ktoré prebieha podľa pevných 
pravidiel, posiela vedúcemu oddielu rozpis termínov zápasov pre jednotlivé 
družstvá (v ňom sú uvedené súperiace družstvá a ich členovia, miesta, kde sa 
budú jednotlivé zápasy konať a ich termíny). Vedúci oddielov odovzdávajú 
informácie o priebehu súťaže a jej výsledkoch šachovému výboru, vedúcim 
družstiev a zapojeným členom, a títo ich posúvajú ďalej jednotlivým hráčom. 
Informačnú sieť možno takto zjednodušene prirovnať viac menej komplikova-
nému tvaru hviezdice či snehovej vločky (Janoušek 1968:122). Častejšie sa 
stáva, že si členovia oddielu následne zisťujú výsledky losovania priamo 
u vedúceho či u členov výboru, ktorí ich zväčša ochotne o nich informujú 
a pridávajú k tomu aj svoj vlastný komentár. 

Zatiaľ čo v komunikácii o súťažiach a ich podmienkach sa ešte pred 15 
rokmi využívala najmä bezprostredná forma a tlačené informácie (letáčiky, 

 
10 Súpiska je základná zostava hráčov každého družstva z daného oddielu, ktorí sa v tom – ktorom 
roku zúčastňujú súťaže. Musí ich byť minimálne osem, aby obsadili všetky šachovnice, maximálne 
dvadsať, nakoľko sa v nich evidujú aj náhradníci, ktorí hrajú v prípade, že sa niekto z hráčov 
družstva nemôže určitého zápasu zúčastniť. Iba hráči, uvedení v súpiske, môžu v danom roku hrať 
za svoje družstvo. Jeden šachista oddielu býva evidovaný zvyčajne len ako riadny hráč jedného 
družstva a náhradník ďalšieho. 
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časopis Šachový spravodajca), v súčasnosti nadobudla prevahu komunikácia 
sprostredkovaná telefónom (príp. mobilným telefónom) a e-mailovou poštou. 
Mnohé údaje poskytujú aj webové stránky oddielu, ktoré nezištne aktualizuje 
jeden z jeho členov. 
 
Neformálne vzťahy 
Popri vzájomných vzťahoch členov šachového oddielu, ktoré vyplývajú 
z prirodzeného záujmu o šachovú hru, fungujú v rámci tejto skupiny aj kamarát-
ske, ba až priateľské vzťahy. Vyvinuli sa zo vzájomných sympatií niektorých 
členov a boli podporené aj ďalšími spoločnými záujmami. Medzi šachistami 
takto funguje skupinka záhradkárov (vlastníkov alebo nájomníkov menších 
záhrad v Bratislave a jej okolí). Títo si počas tréningov alebo aj v priebehu týž-
dňa telefonicky vymieňajú skúsenosti v starostlivosti o záhradky a o pestovaní 
a ochrane rôznych produktov, rozdávajú prebytky odporúčaných semien, sade-
níc či úrody, ktoré prinášajú na vzájomné stretnutia.  

Dobré vzťahy sa prejavujú aj pri príležitosti osláv menín a narodenín nie-
ktorých šachistov. Spôsob a náplň osláv je odlišná v závislosti od vôle, štedrosti 
a možností oslávenca i od jeho postavenia medzi šachistami. Oslavy sa konajú 
v priestoroch klubu po tréningu, výnimočne pri okrúhlom jubileu oslávenec 
pozýva niekoľko kamarátov aj na oslavy mimo neho (v takomto prípade mu 
spoločne kupujú dar). To, že sa koná posedenie, oslávenec buď dopredu ohlási, 
alebo bez osobitného oznámenia prinesie na stretnutie nejaké občerstvenie: 
niekoľko litrov vína (niekedy i vlastnej výroby), trochu jedla, sladkosti. Stáva 
sa, že sa viacerí oslávenci združia a robia pohostenie k svojim sviatkom spo-
ločne. Informácia o takomto posedení sa zvyčajne rozšíri, vtedy býva v klube 
prítomných okolo 30 šachistov. Spoločné posedenia a oslavy poskytujú šachis-
tom priestor pre osobnejšiu komunikáciu, ktorá sa predĺži až do nočných hodín. 
Prispieva to k utužovaniu a zlepšovaniu vzájomných vzťahov a posilňovaniu 
identity a súdržnosti členov klubu. Tento účel spĺňa aj varenie vianočnej ka-
pustnice, organizované v posledných rokoch. 

Medzi hráčmi dochádza občas i ku konfliktom. Ich príčinami bývajú osobné 
ambície šachistov, precenenie ich vlastných schopností, kedy hráč so slabšou 
výkonnosťou chce hrať s náročnejším súperom (teda na „vyššej doske“) a pri 
prehre s ním ohrozuje/oslabí celkový výsledok družstva. Takýto dopad môže 
mať i chybný, neuvážený ťah hráča počas hry či nedorozumenie v komunikácii 
o zápase, ktoré spôsobí jeho absenciu na konkrétnom stretnutí a poškodí druž-
stvo. Napätia medzi hráčmi môžu vyplývať i z rozdielov v schopnosti upred-
nostniť kolektívne záujmy pred vlastnými, teda v miere ochoty urobiť niečo 
v prospech ostatných. Tieto situácie sa niekedy riešia i za pomoci vedenia ša-
chového oddielu. 
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Jazyk a dorozumievanie šachistov 
Zaužívaným pozdravom šachistov je pozdrav „Gens una summus“ („Sme jed-
ného rodu.“), ktorý sa používa najmä v oficiálnom kontakte, uplatňuje sa 
v tlačovom prejave, plagátoch, pozvánkach, propagačných materiáloch. 
V bezprostrednej komunikácii sa uplatňujú bežné, občianske a kamarátske  
pozdravy. V klube si zväčša všetci šachisti tykajú, a to bez ohľadu na rozdiel aj 
niekoľkých desiatok rokov. Avšak v tomto ohľade sa prejavuje i povaha jednot-
livca. Niektorí zachovávajú vykanie, nakoľko sú uzavretí a udržiavajú si od 
ostatných väčší odstup. Používanie akademických titulov v oddiele záleží od 
toho, či ich vedenie oddielu eviduje (teda akceptuje) a uvádza ich aj na súpis-
kách hráčov. V skúmanom klube sa nepoužívajú už 15 rokov – rešpektujú sa len 
tituly šachové. Do klubu sa chodí v neformálnom oblečení („do klubu si chodím 
oddýchnuť“ – výrok člena klubu v tričku a vyťahaných nohaviciach). Len na 
turnaje prichádzajú niektorí funkcionári v oblekoch, už aj z dôvodu, že príleži-
tostne poskytujú rozhovory pre miestnu televíziu. 

Ako väčšina malých spoločenských skupín majú aj šachisti svoj žargón. Vo 
vzájomnej bezprostrednej komunikácii používajú zvláštne, neoficiálne, avšak 
všetkým dobre známe a podľa nich výstižné výrazy či slovné spojenia, ktoré nie 
sú súčasťou odbornej konverzácie stanovenej šachovými pravidlami. Takto 
postupujú aj pri telefonických rozhovoroch či pri komunikácii prostredníctvom 
mobilných telefónov.  
Názvy hracích kameňov: 

„Bašta“ – označenie pre vežu. 
„Doska“ je v bežnej konverzácii označenie pre šachovnicu. Obyčajne sa 

hovorí o poradí šachovnice (prvá doska je najťažšia a najprestížnejšia, posledná, 
ôsma, je určená najslabšiemu hráčovi. ) 

„Figúra“  je označenie všetkých kameňov s výnimkou pešiaka. 
„Kôň“ – označenie pre jazdca.  
„Kráľ“ nie je ani ľahká, ani ťažká figúra (pozri ďalej) – („nemá silu ťaž-

kých figúr“), pohybuje sa pomaly – vždy len o jedno pole. Jeho „sila“ stúpa 
v koncovke, keď zostali na šachovnici už len pešiaci alebo 1 – 2 „ľahké“ figúry. 

„Kráľovná“ – označenie pre dámu. 
„Ľahké figúry“ sú strelec a jazdec. 
„Pión“ je označenie pešiaka, ďalšie synonymá sú sedliak, pešec, bauer 

(„Zožral mi peška.“, „Vzal mi pešiaka.“).  
„Silná doska“ – prvá a ďalšie „najnáročnejšie“ šachovnice, obsadené naj-

lepšími hráčmi. 
„Ťažká figúra“  – označenie pre dámu a vežu. 

Spôsoby hry: 
„Blicka“  (z nemeckého „Blitzkrieg“) je tzv. blesková hra, pri ktorej má je-

den z hráčov 5 a menej minút na celú hru s protihráčom. 
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„Bulka“ je hra v trojici, ktorá nie je v žiadnych šachových pravidlách. Za-
čínajú ju hrať dvaja hráči. Ten z nich, ktorý prehrá partiu, ďalšiu hru „stojí“ 
a čaká, zatiaľ čo víťaz hrá partiu s tretím hráčom. Tento postup sa ďalej opa-
kuje. V prípade remízy pokračuje v hre s čakajúcim hráčom „čierny“, nakoľko 
sa považuje za znevýhodneného, lebo biely má v partii právo prvého ťahu. 

„Rapid“  je hra trvajúca 60 a menej minút pre každého zo spoluhráčov. 
Šachové pozície (situácie v hre): 

„Dať figúru“ znamená stratiť, prísť o figúru bez kompenzácie alebo za pe-
šiaka. 

„Dať vidlu“ znamená napadnúť koňom dve „ťažké figúry“, teda vežu 
a dámu, resp. jednu z týchto figúr a súčasne kráľa. (Pozri šach celej rodine). 

„Dusený mat“, „mat dusiak“ predstavuje situáciu, kedy je kráľ obkľúčený 
vlastnými figúrami a dostane mat koňom. 

„Garde“ znamená napadnúť v hre dámu. 
„Holý kráľ“ označuje záverečnú situáciu hry, kedy si hráči navzájom po-

vyhadzujú všetky kamene a zostanú im len iba králi. („Slušní hráči to dajú za 
remízu a šaláti sa bijú do holých kráľov.“) 

„Krytý“ znamená byť chránený iným kameňom. 
„Malá rošáda“ – prehra dvakrát za sebou, v šachovej notácii sa označuje 

„0-0“. 
„Napichnutie“ – napadnutie kráľa strelcom, za kráľom je dáma, ktorá po-

tom nemôže „uhnúť“, strelec však musí byť „krytý“. Podobný je opačný prípad, 
kedy je dáma pred kráľom a tiež nemôže „uhnúť“, lebo kráľ by sa dostal do 
šachu.  

„Obetovať“ znamená vedome zobrať „figúrou“ súperovho pešiaka, zdan-
livo bez kompenzácie, ale potom môže nastať mat alebo výhra „tažkej figúry“ 
súpera. 

„Ničia“ (prevzaté z ruštiny) znamená remízu (Otázka: „Ako si hral?“ – od-
poveď: „Ničia!“, to znamená, že hráč so súperom zremizoval).  

„Odtrhnúť ruku“ znamená situáciu, keď súper s úľavou prijme ponúknutú 
remízu (často v situácii pre neho vypätej, keď je v úzkych) a na potvrdenie 
s nadšením podá hráčovi ruku („Taký bol rád, skoro mu ruku odtrhol!“). 

„Pustiť partiu“ znamená prijať prehru. 
„Postaviť niekoho“ – zaradiť hráča do zostavy na najbližšie stretnutie. 

(“Robil samé vajcá v poslednom čase, tak toho by som nechcel postaviť!“  – 
výrok vedúceho družstva) 

„Šach celej rodine“ – napadnutie súperovho kráľa, dámy a veže naraz. 
„Šuster mat“ – situácia v hre, keď sa podarí dať súperovi mat štvrtým ťa-

hom. 
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„Zarezať niekoho“ znamená vyhrať nad niekým. („Garaj zarezal Janíka!“ 
– z informatívneho telefonátu vedúceho družstva členovi.)  

„Zarezávač“ je hráč, ktorý často vyhráva (v Rakúsku automaticky postu-
puje na „vyššiu“ šachovnicu („na silnú dosku“). To znamená, že hráč na dotyč-
nej šachovnici hrá s úspešnejšími („silnejšími“) protihráčmi a má šancu získať 
lepšie bodové ohodnotenie. Na Slovensku sa súpiska, teda poradie hráčov podľa 
poradia jednotlivých šachovníc mení a zostavuje len každý rok.) 

„Vajco“ je prehra. (Na prehru sa hovorí  „dať vajco“, keďže sa označuje 
nulou („0“).)  

„Veľká rošáda“ sú tri prehry po sebe, „tri vajcá za sebou“, v šachovej no-
tácii označené ako „0-0-0“.  

„Zlaté garde“ znamená napadnutie súperovej dámy a kráľa súčasne, a je 
možné urobiť ho len jazdcom. 

„Zožrať niečo“ znamená zobrať figúru alebo pešiaka. („...ale prehral nie 
na čas, ale že mu tam súper niečo zožral...“) 

 „Zacválať“ – zahrať „a tempo“, teda rýchlo (zvyčajne hráč urobí zlý ťah, 
ktorý vzápätí oľutuje). Je to situácia, keď je „ruka rýchlejšia ako rozum“, úvaha. 
(„...ja som tiež tak raz za sezónu plašan, potiahnem a až potom rozmýšľam –  no 
zacválal som!“) 
Hráči:  

„Legionár“ je označenie hráča iného klubu, ktorý v súťaži hrá za domáci 
klub na licenciu – nie vždy peňažnú. 

„Licenčný hráč“ – hráč na licenciu, pozri legionár. 
„Silný hráč“ je úspešný hráč, v súťažiach býva zaradený na prvé, teda naj-

náročnejšie šachovnice („ťažké” či “silné dosky“). 
„Šalát“ – označenie pre slabého hráča. 
„Zarezávač“ je hráč, ktorý často vyhráva (v Rakúsku automaticky postu-

puje na „vyššiu“ šachovnicu („na silnú dosku“). To znamená, že hráč na dotyč-
nej šachovnici hrá s úspešnejšími („silnejšími“) protihráčmi a má šancu rýchlej-
šie získať lepšie bodové ohodnotenie. 
 
Neverbálna komunikácia: 

V šachovej hre je predpísané zachovávanie ticha, dokiaľ nedohrajú poslední 
hráči, preto sa pomerne hojne využívajú rôzne gestá, ako medzi súpermi 
a spoluhráčmi, tak v komunikácii s rozhodcom a vedúcim turnaja, ktorý zapisuje 
výsledky jednotlivých kôl. Pred hrou si súperi podajú ponad stôl so šachovnicou 
ruky. Čakajú na oznámenie rozhodcu, ktorý vyhlási:„Prvý ťahá biely!“. Vtedy 
vyzvaní potiahnu figúrou a stlačia svoju stranu šachových hodín, ktoré im me-
rajú čas.  

Počas hry a po nej sa najčastejšie používajú nasledovné gestá: 
Zovretá päsť a zodvihnutý palec – hráč oznamuje svoju výhru vedúcemu 

súťaže či iným hráčom či známym. 
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Zovretá päsť a palec smerom k zemi – hráč oznamuje svoju prehru. 
Prekrížené ukazováky rúk – znamenajú nerozhodný výsledok hry, teda re-

mízu. 
Naznačenie smeru ťahu figúry na šachovnici po potiahnutí súpera – upo-

zorňuje na nesprávnosť súperovho ťahu alebo na ohrozenie súperovej šachovej 
figúry v hre (nemalo by sa to praktizovať) – používa sa pri hre s oveľa mladším 
protihráčom, ktorému chce šachista pomôcť.  

Ukázanie poľa prstom, teda napovedanie, kam má protihráč potiahnuť. 
Môže ísť o klamné alebo skutočné napovedanie. („To nemusí byť dobrá nápo-
veda.“, teda napovedanie treba prijímať opatrne, nakoľko môže byť aj zlomy-
seľnosťou, kedy má súper premyslené ďalšie ťahy, ktoré jemu pomôžu k výhre). 

Zodvihnutie oboch rúk a cúvnutie so stoličkou pri súčasnom sedení na nej 
znamená prerušenie zápasu a čakanie na rozhodcu.. 

Zodvihnutie jednej ruky je tiež znamením pre privolanie  rozhodcu (používa 
sa v prípade, keď sa hráčovi po začatí hry nedostavil protihráč, nefungujú ša-
chové hodiny alebo sa stala nejaká hráčska či iná chyba). 

Po hre si hráči opäť podajú ponad šachovnicu ruky. Niekedy jeden z hráčov 
ponúkne remízu, v tom prípade mlčky natiahne ruku k súperovi ako prvý (súper 
nemusí remízu – podanú ruku – prijať, ak vidí lepšie riešenie, teda nádej na 
výhru) . Po hre spoločne alebo jeden z hráčov postavia pre novú hru kamene do 
východiskových pozícií. Výsledok hry chodí rozhodcovi k stolu oznamovať 
vždy víťaz („No pôjdeš sa chváliť, že si prehral?”). 

 
Vedúce osobnosti – lídri 
Zaujímavým problémom pri štúdiu spoločenskej skupiny šachistov je otázka 
vedúcich osobností. V tejto pozícii sa nachádzajú predovšetkým nadšenci pre 
hru a pre organizačnú činnosť. Ďalej sú to ľudia s rozvinutými spoločenskými 
kontaktmi a silným sociálnym či ekonomickým kapitálom a v neposlednom rade 
tí, ktorí majú vzťah k plánovaniu a kombinovaniu. (“Váhu môžem mať ako 
dobrý hráč, alebo ako ten, čo zoženie financie alebo organizuje, venuje čas 
oddielu...”) Zostavovanie súpisiek hráčov (sú to zoznamy hráčov v družstve a 
ich náhradníkov pre celú súťaž, teda pre celý daný rok) si vyžaduje premyslený 
postup, aby kapacita členov klubu postačovala na ich zostavu, družstvo bolo 
vyvážené a zodpovedalo nárokom príslušnej ligy. Súpisku možno dopĺňať li-
cenčnými hráčmi11 a potrebné je brať do úvahy aj finančné možnosti šachového 
klubu. Aj konkrétna zostava pre každý jeden zápas si vyžaduje značné kombi-
načné schopnosti. Poradie šachovníc a menoslov hráčov na nich bývajú zora-
dené od najlepšieho po najslabšieho hráča. Pri istých kombináciách, ktoré počí-

 
11 Do zostavy na konkrétny zápas môžu nastúpiť len dvaja licenční hráči – muži; ak sú to ženy alebo 
dorastenci, môžu byť až štyria. 
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tajú aj s aktuálnymi hráčskymi dispozíciami, a výmenou hráčov pre daný zápas, 
možno vylepšiť v stretnutí skóre družstva, samozrejme s istým rizikom („Tak 
ako hrám šachy, tak hrám šachy s ľuďmi.”). 

V neposlednom rade motiváciou pre dobrovoľnú a nezištnú prácu vedúcich 
osobností v prospech šachového klubu je pocit uspokojenia z dobrého fungova-
nia záujmového združenia, vedomie sebarealizácie, vlastnej autority12 („V ro-
bote sa musím alebo dohodnúť alebo prisvedčiť alebo sa podriadiť. Doma sa 
musím dohodnúť alebo je zlá atmosféra. ... V klube si môžem urobiť absolútne 
podľa svojho.” – výrok vedúceho oddielu). 

 
Záver 

Skúmaný prímestský šachový klub napĺňa všetky charakteristiky malej spolo-
čenskej skupiny, ktoré boli spomenuté vyššie (spoločné ciele, záujmy, vzájomná 
súdržnosť členov, bezprostredné vzťahy, komunikačné väzby, skupinová hierar-
chia, spoločné hodnoty a normy, sociálna kontrola). Popri pevne stanovených 
pravidlách hry a správania sa šachistov fungujú vo vnútri tohto športového 
združenia neformálne väzby a množstvo aktivít, ktoré napĺňajú aj iné, predo-
všetkým kamarátske a relaxačné potreby svojich členov: kamarátske vzťahy, 
rady pri riešení rôznych problémov, oslavy osobných sviatkov atď. Pokiaľ ide 
o zmeny v živote šachového klubu a v komunikácii medzi šachistami, možno 
konštatovať, že k zásadným posunom prišlo v poslednom čase v dôsledku zme-
nenej organizácie záujmovej činnosti obyvateľov a tiež v spôsobe jej financova-
nia (sponzorovanie, podporovanie časťou daní z príjmu). Iný je aj pomer pria-
mej a sprostredkovanej komunikácie členov – tento sa veľmi zvýšil v prospech 
druhej. Pribudli a vžili sa nové komunikačné prostriedky, najmä mobilné tele-
fóny a e-mailová pošta. Tieto sa využívajú nielen na vzájomnú komunikáciu 
členov šachového klubu a na prenos informácii medzi vedúcimi osobnosťami 
a členskou základňou, ale aj na propagáciu a nábor nových členov do športo-
vého klubu. Naďalej však pretrváva špecifický žargón šachistov a pozitívne 
možno hodnotiť i skutočnosť, že bezprostredný kontakt a komunikácia, osobné 
stretnutia v klube a niekedy i mimo neho sú ešte stále preferovanými a pozitívne 
vnímanými formami spoločenského styku. 

 
 
 
 
 
 
 

 
12 Podobnú motiváciu v dobrovoľníckej činnosti lídrov spolkového života vo Varíne a Strečne 
zaznamenala N. Veselská (Veselská 2000:166). 
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Pozícia internetu v každodennom živote jednotlivca 
s akcentom na komunikačný aspekt1 

 
Kamila Beňová 

 
 
Kľúčové slová: internet, internetová komunikácia, každodennosť 
Key words: internet, internet communication, everyday life 
 
The contribution focuses on the results of Internet and Internet communication research. 
It classifies the types of Internet users; it mentions the pros and cons which have been, in 
relation to Internet, reported by informants. On the basis of the above mentioned it dis-
cusses the role Internet plays in the lives of informants. The contribution compares re-
sults found for all the three generational groups and it looks for both similar and 
different signs. 
 

 
Mobilný telefón a internet ako fenomény súčasnej éry, ktoré sa objavili 

v ľudskej skúsenosti približne pred desaťročím, za ten čas stihli ovplyvniť 
každodenný život jednotlivca i celej spoločnosti v mnohých ohľadoch. Nielen 
v ekonomickej a politickej sfére, ale aj kultúrnej a sociálnej, dokázali mať vplyv 
na zaužívané kultúrne vzorce, zmenili normy správania sa, a vplývajú na 
sociálne vzťahy, kontakty a komunikáciu každodennosti. Označenie za 
fenomény si zasluhujú právom, ich objavenie sa mimoriadnym a zásadným 
spôsobom ovplyvnilo spoločenské a kultúrne dianie a pravdepodobne spôsobilo 
začatie novej doby, pre ktorú kultúrni a sociálni antropológovia, sociológovia či 
filozofi len začínajú nachádzať pomenovania. Na prvý pohľad nenásilným 
spôsobom vkĺzli do života spoločnosti a pomaly rozoberajú tradičné alebo 
naučené spôsoby a normy správania sa, menia etické princípy ľudského 
jednania, narúšajú tradičné sociálne inštitúcie, a zároveň prinášajú ako náhradu 
nové prvky v ľudskej skúsenosti, ktoré si človek vôbec nemusí uvedomovať, ak 

 
1 Príspevok čerpá z diplomovej práce obhájenej v roku 20081. Práca sa venovala mobilnému 
telefónu a internetu ako fenoménom doby a sledovala ich pozíciu v každodennosti jednotlivca. 
Beňová, Kamila: Mobilný telefón a internet ako fenomény doby. Pozícia mobilného telefónu 
a internetu v každodennom živote jednotlivca s akcentom na komunikačný aspekt. Diplomová práca, 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra etnológie a etnomuzikológie, konzultantka 
diplomovej práce Doc. Z. Beňušková, CSc., Nitra 2008, 118 s., počet príloh 5. 
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sa vedome na ne neupriami. Tým sa stávajú zaujímavým predmetom nielen pre 
etnologický výskum.  

Výskum bol zameraný najmä na ich využitie v každodennom živote 
jednotlivca, a na to, aký má jednotlivec vzťah k týmto technológiám, čo si 
o nich myslí, ako dlho a akým spôsobom ich využíva, ako to tvaruje jeho 
medziľudské vzťahy, ako vidí tieto technológie v globálnom meradle, ako si 
uvedomuje ich vplyv na realitu, ktorú vníma, či a aký to má vplyv na jeho život, 
jeho osobná jedinečná skúsenosť s týmito entitami. To všetko s upriamením sa 
na problematiku komunikácie, keďže obe tieto technológie slúžia ako významné 
prostriedky komunikácie súčasného človeka a túto oblasť ľudskej skúsenosti 
ovplyvnili zo všetkých oblastí sociálneho života človeka a spoločnosti 
pravdepodobne najviac.  

Informátori boli vo výskume rozdelení na tri vekové kategórie. Prvá veková 
kategória predstavovala mladých ľudí, resp. mládež v tínedžerskom veku, ktorá 
sa všeobecne narodila po roku 1989 a mohla zastrešovať jednotlivcov cca od 14 
do 17 rokov, nazývam ju najmladšia generácia. Druhá kategória pozostávala 
z jednotlivcov cca od 20. roku života až po 30-ročných informátorov, preto som 
ju nazvala stredná generácia. A tretia veková kategória bol zložená 
z informátorov po 40-tke, preto ju nazývam staršia generácia. Tieto kategórie 
nazývam aj generačné skupiny, pretože každá z nich reprezentuje jednu 
generáciu, ktorá sa v súčasnosti zúčastňuje, síce v rôznom meradle, ale určite 
aktívne, na sociálnom živote, má živé sociálne kontakty a záujem komunikovať, 
a so skúmaným fenoménom má pravdepodobne skúsenosť. Táto klasifikácia 
bola účelová a predstavovala jedinú kategorizáciu informátorov. Rovnako vek 
bol jediným vybratým kritériom pri tejto klasifikácii. Za metódy získavania 
informácií, som zvolila tri typy metód výskumu: štandardizovaný kvalitatívny 
rozhovor, hĺbkový  dotazník s otvorenými otázkami a zúčastnené neštruktúro-
vané pozorovanie. 

V príspevku sa zameriavam na výsledky výskumu internetu a internetovej 
komunikácie. Interpretácia výskumu spočíva v klasifikácii typov užívateľov 
internetu vyplývajúcich z výskumu, na deskripcii pozitív a negatív, ktoré 
informátori vo vzťahu k internetu vnímali, a na základe toho vzniknutých rolí 
internetu, ktoré zastáva v živote informátorov. Interpretácia je založená na 
komparácii zistených výsledkov všetkých troch generačných skupín, hľadaním 
analogických aj diferentných znakov.  

 
Typy internetového užívateľa 
Pri používaní internetu vyplynuli z výskumu tri vyhranené typy užívateľov 
internetu, ktoré zároveň reflektujú aj ich vzťah k nemu. Pomenovania v zvolenej 
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typológii, ako aj typológia samotná sú zámerne použité s nadsadením a zosilnením 
významu.  
• Internetový nadšenec: Je človek, ktorý je internetom očarený. Privítal ho 

vo svojom živote s radosťou a hneď si aj v jeho živote našiel pevnú 
a nezastupiteľnú pozíciu, bez ohľadu na čas, ktorý s internetom zatiaľ strávil. Rád 
vyhľadáva na internete nové a nové informácie, má aj svoje stále obľúbené 
stránky, ku ktorým sa stále vracia. Ale rovnako ho môže baviť aj bezcieľne 
surfovanie. Rád cez internet komunikuje s ostatnými ľuďmi a rozvíja tak svoje 
sociálne kontakty, nielen so známymi, ale aj s neznámymi ľuďmi. Pravdepodobne 
využíva všetky spôsoby internetovej komunikácie, ale najmä tie, ktoré prebiehajú 
v reálnom čase. Využíva všetky jeho prednosti, ktoré aktuálne považuje za 
obohacujúce. Neznamená to, že nadšenec musí vedieť dokonale ovládať všetky 
jeho funkcie alebo musí byť technicky nadaný, internetový nadšenec nič z toho 
nemusí. Môže ho používať v práci, môže ho používať v súkromí. Môže ho 
používať len na komunikáciu alebo len na vedenie svojho účtu. Na spôsoboch 
nezáleží. Internet mu môže pomáhať, ale rád sa ním nechá aj zabávať. Základom 
je, že ho práca s internetom jednoducho baví a internet pokladá za výborný 
vynález, ktorý ho nadchýna. Svoj život si bez neho už nevie a ani nechce 
predstavovať, pretože mu prináša len výhody a jeho život obohacuje. Prípadné 
negatíva nevníma, pretože nie sú súčasťou jeho skúsenosti. Bez internetu by jeho 
život stratil na kvalite, mohlo by sa stať, že stratí mnoho cenných kontaktov. 
Nadšenec pravdepodobne používa internet každodenne. Je pánom svojho času 
a slobodným človekom, ktorý je schopný využívať všetky pozitíva, ktoré mu 
internet ponúka, i keď niekedy môže stráviť na internete viac času, ako vopred 
zamýšľal, pretože ho internet s jeho nadšením dokáže občas pohltiť. 

U internetového nadšenca je však väčšie riziko skĺznutia užívateľa do pozície 
internetového maniaka. Maniak znamená pozíciu, ktorá hraničí s posadnutosťou. 
Je to človek, ktorý dáva internetu príliš veľký dôraz v jeho živote. Maniak je ten, 
ktorý uprednostňuje internetovú komunikáciu pred tou osobnou, ten, kto nakupuje 
cez internet, aj keď môže zájsť do obchodu a ten, ktorý za internetom dokáže 
presedieť hodiny. Postupne redukuje normálny bežný život na minimum a žije len 
vo virtuálnom internetovom svete. To sa môže diať buď prostredníctvom 
internetových hier, internetovej komunikácie, od ktorých sa človek nemôže 
odtrhnúť, alebo len tak po internete surfuje namiesto toho, aby robil niečo iné. 
Internet zapĺňa všetok jeho voľný čas, prípade všetok jeho čas. Jeho pozícia 
k internetu sa mení zo slobodného človeka, ktorý bol vládcom svojho času, na 
otroka bez vôle a sily odtrhnúť sa od monitora. Maniakovi hrozí veľké riziko 
skutočnej chorobnej závislosti, čo je stav, kedy je potrebné vyhľadať odbornú 
pomoc. 

• Internetový pragmatik: Je človek, ktorý má pozitívny vzťah k internetu 
a je k nemu otvorený. Internet využíva len vtedy, keď to naozaj potrebuje. Keď 
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potrebuje niečo vyhľadať, vybaviť. Internetovú komunikáciu praktizuje vždy 
s nejakým konkrétnym zámerom. Preto viac inklinuje k asynchrónnej 
komunikáciu prostredníctvom internetu. Je malá pravdepodobnosť, že pragmatik 
bude využívať internet pre zábavu, používanie internetu pre neho nie je trávením 
voľného času, ale doplnkom v uľahčení situácie alebo zrýchlení procesu pri 
niečom. Vníma ho ak dobrý vynález, ale svoj život ním nenecháva príliš 
ovplyvňovať. Využíva ho len do tej miery, ak je to pre neho efektívne, resp. 
efektívnejšie než niečo iné. A napriek tomu, že internet mu ponúka široké 
spektrum zmien, a pragmatik si je toho vedomý, a mohol by veci začať robiť 
prostredníctvom neho inak, stále sa drží svojich predošlých spôsobov a návykov. 
Pragmatik pravdepodobne nepoužíva internet každodenne. V súvislosti 
s internetom je absolútnym vládcom svojho času a človekom od internetu 
oslobodeným a nepripútaným a nijako výnimočne v ničom nezaangažovaným. 
Vedel by si svet bez internetu ľahko predstaviť, a pre jeho život by neexistencia 
internetu nebola žiadnou podstatnou stratou. 

• Internetový úzkostlivec: Je užívateľ internetu, ktorý hľadí na internet ako 
na „semenište“ všetkého zla, násilia, pornografie, ako na stredisko klamárov, na 
vec, ktorá ohrozuje zdravý vývin detí a spôsobuje závislosť. Myslí si, že internet 
v globálnom meradle ovplyvňuje svet a spoločnosť negatívne, pretože ruší staré 
normy správania sa a staré a dobré ľudské návyky. Vníma najmä jeho negatívne 
stránky, resp. riziká, ktoré sa s ním zvyknú spájať, i keď v jeho osobnom živote 
nemusí mať so žiadnou z nich skúsenosť. Často čerpá z negatívnych skúseností 
iných ľudí. Nikdy internet do svojho života celkom neprijal, čo však neznamená, 
že ho nepoužíva. Internet však pravdepodobne nepoužíva často a pravdepodobne 
s ním vykonáva len opakujúce sa úkony.  Úzkosť v ňom vyvoláva fakt, že nie je 
schopný plne pochopiť fungovanie internetu, pravdepodobne sa naučí ovládať 
internet len čiastkovo, vo veciach, ktoré nutne potrebuje. Môže byť sčasti 
pragmatikom a zdieľať rovnaké postoje, úzkostník má však strach z anonymity, 
obáva sa klamstva ľudí „na druhej strane“ a všetkých podozrieva z falošnej 
identity. Svet bez internetu si vie ľahko predstaviť, pretože iné médiá, či spôsoby 
komunikácie, na ktoré je zvyknutý, mu vyhovujú viac. 

 
Keď je internet priateľom (alebo pozitívne funkcie internetu) 
Výskum ukázal, že všetky tri generačné skupiny používajú internet. Jeho 
používanie, spôsoby, intenzita, a aj názory na jeho používanie sa však líšia. Dá 
sa konštatovať, že všetci vnímajú internet vo svojom živote pozitívne, pretože 
im v prvom rade pomáha, zjednodušuje, zrýchľuje, uľahčuje mnoho vecí 
v mnohých oblastiach života. Každý používa internet podľa svojho uváženia 
a spôsobom, aký sa mu zdá najvhodnejší pre jeho život. Najstaršia generačná 
skupina oceňuje internet ako veľmi dobrého pomocníka pri vybavovaní 
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rôznorodých záležitostí a kvôli občasnej komunikácii, pre najmladšiu a strednú 
generáciu je každodenným spoločníkom nielen pri vyhľadávaní informácií, pri 
štúdiu, ale aj pri komunikácii, ktorú prostredníctvom neho aktívne rozvíjajú.  

 „Zväčšila sa informovanosť, zrýchlil tok informácií, čo voľakedy, keď na 
druhom konci sveta sa stalo, sme sa o tom nedozvedeli takmer vôbec, teraz to 
vlastne máš behom dvoch hodín a vie hneď celý svet, že sa niekde niečo stalo. Ja 
neviem tie hurikány v Amerike, Filipíny a podobné veci. Takisto samozrejme aj 
dobré veci, nielen katastrofy. Odovzdávanie Nobelovej ceny môžeš pozrieť na 
internete a podobné veci, ako dajú sa, odovzdávanie Oscarov môžeš na 
i pozerať kľudne, takže aj to sa dá.“ (45-ročný technik) 

Kým staršia generačná skupina má tendenciu mať viac pragmatický až 
úzkostlivý postoj k internetu, prevažná väčšina informátorov strednej generácie 
inklinuje byť pragmatickými až nadšenými užívateľmi, najmladšia generačná 
skupina je jednoznačne plná internetových nadšencov. 

„Milujem internet, neviem si predstaviť deň bez internetu! Je to vec  
parádna a určite to vynašla žena! Internet je moja veľká záľuba.“ (14-ročná 
žiačka ZŠ) 

 
Z výskumu vyplynuli tri pozície, ktoré u informátorov zastáva: 
1) Asistent – Táto funkcia je typická pre každého informátora 

z ktorejkoľvek  generačnej skupiny. Či sa jedná o vyhľadávanie informácií, 
vybavovanie záležitostí, komunikovanie prostredníctvom neho, vždy je v roli 
dobrého a vysoko hodnoteného asistenta, ktorý pomáha užívateľovi pri 
uľahčovaní a zjednodušovaní každodenného života. Najstaršia a stredná 
pracujúca generačná skupina oceňujú možnosť využívania jeho služieb pri práci 
alebo napríklad často spomínané a využívané vedenie účtu prostredníctvom 
internetu. 
Môže plniť funkciu asistenta ako v súkromí, 

„Ľahko získavam nové informácie, môžem komunikovať s priateľmi, pokiaľ 
to potrebujem, môžem si písať s priateľkou, sťahujem hudbu, videá, objednávam 
si z internetu veci, vybavujem množstvo veci cez internet.“ (17-ročný študent 
gymnázia) 

„Keď som potreboval, keď sme začali dom stavať trebárs. Nejaké firmy, 
ktoré robia nejaké činnosti, ten špecifický okruh, ja neviem s plynom, kto robí, 
tak som si našiel na internete, títo robia s plynom tu v okolí. Ja ho využívam 
v rámci toho, čo potrebujem, takže ak niečo potrebujem, tak si tam zájdem, 
zistím, čo mi treba a hotovo. A nejaké využitie vo voľnom čase, ja určite nie.“  
(45-ročný technik) 

 tak v pracovnej oblasti:  
„A bože, veď my máme cez internet celú firmu prepojenú! Normálne máme 

program, ktorý cez internet funguje, vlastne je to ako webová stránka. Takže 
v práci som nonstop pripojená.“ (26-ročná špeditérka) 
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„Pracovne aj ja, samozrejme, že používam. Napríklad potrebujem si niečo 
o dodávateľoch vyhľadať, alebo hľadáme nových dodávateľov na niečo, tak si 
kliknem, nájde mi, vyhádže mi tam, potrebujem si overiť.“ (47-ročná obchodná 
manažérka) 
Najmladšia a stredná študujúca generačná skupina si cení jeho veľkú pomoc pri 
štúdiu, ktoré im internet v mnohých ohľadoch zjednodušil. 

„Je to dobré, máš rýchle dostupné informácie, keď niečo potrebujem 
napríklad do školy, tak nemusím do knižnice ísť alebo čo, ale si môžem 
stiahnuť.“ (16-ročný študent obchodnej akadémie)  

„Používam internet, lebo dneska keby som ho nepoužívala, tak asi 
nespravím vysokú školu. Myslím tým zapisovanie na skúšky a podobne.“ (19-
ročná študentka) 
A v niektorých prípadoch zjednodušil až príliš. 

„Do školy, iba keď potrebujem nejaký referát tak si stiahnem a tak, 
odovzdám ho, aj sloh som si stiahol, ona nám povie, prečítajte si nejakú dvesto 
stranovú knihu, nejakého Olivera Twista za mesiac no! Nechce sa mi. Tak som 
si to stiahol. Mali sme asi ôsmi rovnakí oný a dala mi dvojku.“(16-ročný študent 
obchodnej akadémie) 
Takéto využívanie internetu je v súčasnosti veľkým problémom v celom 
vzdelávacom systéme. Kladie tak oveľa väčšie nároky na učiteľov a rozvíja 
otázky etiky, morálky i ponímanie autorstva. 

2) Zabávač – Jeho funkciu zabávať, oceňujú najviac dve mladšie generačné 
skupiny. Zabávať internet dokáže svojich užívateľov rôznorodými spôsobmi. 
Od hrania on-line hier, ktoré sú bežnými prostriedkami zábavy u najmladšej 
generácie a časti strednej generačnej skupiny, cez komunikáciu prostredníctvom 
internetu, ktorá je najmä pre najmladšiu generáciu ceneným zdrojom zábavy 
a spôsobom trávenia voľného času, sťahovanie si čohokoľvek pre užívateľa 
zaujímavého, až po individuálne spôsoby zábavy, ktorými môže byť na internete 
v podstate čokoľvek, čo každý jednotlivec považuje zo svojho hľadiska za 
zaujímavé a zábavné. U staršej generačnej skupiny napríklad aj preposielanie 
„vtipností“ prostredníctvom e-mailu.  

„Každý deň si píšem s niekým na nete, každý deň si pozriem tých pár 
stránok, ktoré sú moje obľúbené, stiahnem nejakú hudbu, video...“ (17-ročný 
študent gymnázia) 

3) Zabíjač nudy – Táto jeho funkcia je pozorovaná najmä u najmladšej 
generačnej skupiny.  

„Dva roky som mala internet a každý deň som tam bola. Prídem zo školy 
a zapnem si ICQ, napíšem, idem jesť, napíšem, idem sa učiť, napíšem, a teraz mi 
ho na dva mesiace zobrali, tak to je akože – niečo mi chýba, nemám čo robiť. Ja 
sa často zamýšľam, čo som robila, keď som nemala internet. Teraz už viem, čo 
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robiť. Keď chcem nejakú hudbu alebo čo, komunikáciu, zabiť nudu.“  (16-ročná 
študentka gymnázia) 

Súvisí to s faktom, že tínedžeri majú mnoho voľného času, na rozdiel od 
dvoch zvyšných generačných skupín, ktorí si svoj voľný čas cenia viac, keďže 
ho majú menej a netrávia väčšinu z neho používaním internetu, či 
komunikovaním s priateľmi na internete.  Niektorí informátori sa vyjadrili, že 
na to nemajú čas vôbec a predovšetkým synchrónnu komunikáciu2 považovali 
za záležitosť vlastnú mladším generáciám. Funkciu internetu ako zabíjača nudy 
vo svojom živote striktne odmietali, ale u mladších generácií tolerovali.  

„Ja to ako na nejaké chatovanie alebo nejaké takéto ako vôbec nevyužívam. 
Ja skutočne idem na to len keď potrebujem si niečo zistiť o niečom, niečo nájsť 
nejaké informácie. Ako nemám dôvod, to používať. Ja mám dosť osem hodín 
v robote pri počítači, aby som ešte sedel doma pri tom a s niekým si písal. Takže 
nemám chuť a nemám ani dôvod.. Ako čím starší, tak tým sa snaží ten počítač 
využívať rozumnejšie, zisťuje človek, že ten čas je naozaj vzácnejší ako sedieť 
pri internete a chatovať.“  (45-ročný technik) 

 
Keď je internet nepriateľom (alebo negatívne funkcie internetu) 
Internet sa však za určitých okolností môže stať aj nepriateľom človeka. Všetci 
informátori, i keď nie zo svojej vlastnej skúsenosti, vnímajú riziká internetu ako 
takého. Čím sa zvyšuje vek informátorov, tým je vnímanie týchto rizík 
intenzívnejšie a častejšie spomínané. Najmladšia generačná skupina často 
nevnímala riziká ako reálne hroziace nebezpečenstvo, keďže sa s nimi doteraz 
v súvislosti s internetom nestretla, na rozdiel od staršej generačnej skupiny, 
ktorá sa síce s týmito rizikami tiež reálne nestretla, ale ako skupina rodičov, 
vnímala túto stránku veľmi citlivo práve vo vzťahu k deťom, ale nielen. Za 
najväčšie negatívum považovali fakt, že na internete je možné nájsť také 
informácie, ktoré určitým ľuďom v určitých situáciách neprináležia. Paradoxne 
práve najmladšia generačná skupina by vedela, kde a ako hľadať a nájsť 
informácie, resp. stránky, ktoré podľa rodičov – staršej generačnej skupiny nie 
sú pre nich vhodné a môžu ich ohroziť, kým oni sami by nevedeli kde, prípadne 
ako hľadať. Rovnako to je aj pri nadväzovaní kontaktov s rôznymi neznámymi 
ľuďmi prostredníctvom internetu, v čom sú práve dve mladšie generačné 
skupiny omnoho skúsenejšie a obratnejšie. Aj pri internete ako nepriateľovi sa 
rysujú skupiny, resp. pozície, v ktorých sa podľa informátorov prejavujú jeho 
negatívne stránky: 

 
1) „Časožrút a zdravokaz“ – Táto pozícia internetu sa objavuje u všetkých 

troch generačných skupín. Kým používanie internetu ako zabíjača nudy 

 
2 Pozri časť Internet ako komunikačný prostriedok. 
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u najmladšej generačnej skupiny sa cenila, branie potrebného času určeného 
pôvodne na niečo iné (napríklad učenie) už nebolo tak vysoko hodnotené.  

„Závislosť! To preto nikdy nestíham, lebo som ešte na ICQ, niekto mi 
napíše... Ja som sa prestala tak učiť. Zabíjač času a tá závislosť ma napadne, čo 
ja viem, žerie to elektriku.“ (16-ročná študentka gymnázia) 

A sami informátori si uvedomovali svoj podiel „viny“ na prisúdení takejto 
vlastnosti internetu. So zvyšujúcim sa vekom informátorov sa znižoval aj podiel 
takejto pozície internetu v ich živote a výpovede boli založené skôr na názoroch 
informátorov, ako na ich empirickej skúsenosti. Poškodzovanie zdravia 
nadmerným používaním internetu, resp. prílišným trávením času s internetom, si 
všímajú predovšetkým dve staršie generačné skupiny. A za najväčšie zdravotné 
riziko označovali závislosť ľudí na internete.  

„Má jedno veľké negatívum, je to žrút času. Ale to asi nie je chyba 
internetu, ale človeka.“ (23-ročná študentka)  

„U niektorej skupiny ľudí tá závislosť na internete. Potom iné negatívum, že 
si kazíš oči! Hej napríklad, zdravotné, sedíš zhrbená pri tom... Deti nečítajú, 
mali by viať čítať, komunikovať, len sedia pri tom internete.“ (47-ročná 
obchodná manažérka) 

 
2) Komplic záškodníkov, klamárov a „úchylákov“ – Internet je v tejto 

pozícii významným napomáhateľom všetkých ľudí s nekalými úmyslami, 
ktorých cieľom je ubližovať, zavádzať, podvádzať a škodiť. Napríklad aj 
vymýšľaním a šírením vírusov prostredníctvom internetu, napádaním iných 
počítačov s úmyslom uškodiť užívateľovi a pod. Nebezpečenstvo internetu tu 
súvisí aj s anonymitou, ktorá sa javí ako neželaná, ale ktorá internet ako taký, 
najmä internetovú komunikáciu, často sprevádza.  

„Na internete sa dá rozšíriť veľa takých negatívnych vecí, ktoré si môžu 
prečítať a to ovplyvní život. Alebo ti chce ublížiť a zavíri ti počítač. A vlastne 
veľa aj zlých vecí sa dá cez internet poslať.“ (45-ročná nezamestnaná) 

Obava informátorov pred touto pozíciou odráža skúsenosti iných ľudí, ktoré 
poznajú informátori najmä z médií, niekedy aj z osobnej skúsenosti, ktorí boli 
niekým neznámym prostredníctvom internetu oklamaní. Najčastejšie tento 
postoj pramení z príbehov o starších osobách, predovšetkým mužského 
pohlavia, ktorí prostredníctvom internetu môžu kontaktovať, predovšetkým 
mladšie, osoby ženského pohlavia.  

„Niektorí napríklad aj klamú, že sa hrajú na niekoho iného, na Pokeci 
napríklad, dakto sa tvári, že je neviem kto a nikdy sa nedozvieš. Tak väčšina 
ľudí sa tam hrá na niečo, môžeš tam dať fotku hocikoho iného.“ (15-ročná 
študentka umeleckej školy) 
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Najviac sa táto obava prejavuje opäť u starších informátorov – rodičov, 
ktorí si ju uvedomujú v súvislosti so svojimi deťmi. Ale aj ostatné dve skupiny 
sú si dobre vedomé tohto typu rizika. U informátorov všetkých generačných 
skupín sa prejavuje vysoký stupeň nedôvery k ľuďom „na druhom konci“, 
pretože sú si vedomí faktu, že „tam“ môže byť naozaj ktokoľvek.  

 „A rodič si aj koľkokrát myslí, joj, aké mám dobré dieťa, domá sedí, 
a bohvie v čom sa hrabe! A s kým si dopisuje, nejaká štrnástka s nejakým 
úchylom päťdesiat ročným!“ (47-ročná obchodná manažérka) 

 
3) Nekontrolovateľné miesto, miesto násilia a vulgárnosti  
„Napríklad na Youtube sú také videá, ako podrezávali ľudí.“ (15-ročná 

študentka umeleckej školy)  
Tento postoj súvisí s už spomenutým faktom, že sa informácie určitého 

typu môžu dostať do rúk ľudí, ktorým nepatria, a to nielen, ale hlavne, 
v súvislosti s deťmi, ktoré nevedia ešte selektovať a zhodnotiť informácie, ku 
ktorým sa mohli dopracovať alebo im boli ponúknuté niekým iným. Šírenie 
brutality či pornografie prostredníctvom internetu informátori rezolútne odmietli 
a považovali za jedno z najväčších rizík, ktoré internet so sebou prináša.  

„A čo sa týka konkrétne internetu, tieto kadejaké erotické stránky a tie 
sprostosti a neviem čo. Keď sa to zase zneužíva alebo čo, ja neviem 
pornografia, a detská pornografia, to je hrozné niečo, to je úplne, negatívum, 
strašné! To by vôbec nemali byť také stránky, alebo mali by byť platené. 
A niekto si dá s tým námahu, že to vytvorí tú stránku a na takú zlú vec! A potom 
ešte kadejaké tie fašistické hej, alebo tieto úplné, čo ja viem. Keď si to tak 
zoberieš, to môže byť aj tamto, teroristi.“ (47-ročná obchodná manažérka) 

Väčšina informátorov, najmä strednej a staršej generačnej skupiny si myslí, 
že by mal byť nad šírením takéhoto typu informácií väčší dohľad napríklad zo 
strany štátu, pretože dnes nie je možné tieto informácie nijakým spôsobom 
kontrolovať, resp. je nemožné celkom zabrániť ich šíreniu.  

 „Väčšia kontrola by mala byť tej internetovej siete! Koľko teraz zistili na 
internete, čo sa našlo, čo toho psa zabili palicou! Rozumieš ma, veď to je 
choré!“ (41-ročný technik) 

 „Je tam všetko možné na tom internete, aj veci ktoré evokujú mládež 
k násiliu, zoberiem si život a dám to na internet, aby všetci o tom vedeli, to sú 
úplne desné veci, ktoré mi veľmi vadia a úplne ma fakt akože desia.“ (45-ročná 
nezamestnaná) 

V ďalších riadkoch popisujem internet a všetky formy jeho využívania, 
ktoré vyplynuli z výskumu. 
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Internet ako komunikačný prostriedok 
Podľa výskumu internetová komunikácia môže prebiehať z hľadiska času: 
synchrónne (chat, všetky druhy IRC3 komunikácie, diskusné fóra) alebo 
asynchrónne (e-mail, zanechávanie odkazov na rôznych stránkach, napr. 
Myspace, diskusné fóra); z hľadiska kontaktu:  písomne (e-mail, chat, diskusné 
fóra, všetky druhy IRC), hovorene (telefonovanie cez internet) alebo hovorovo-
vizuálne (telefonovanie cez internet s použitím webkamery); z hľadiska vzťahu 
s partnerom komunikácie: so známym človekom alebo s neznámym človekom. 

Na úvod je treba podotknúť, že výskum ukázal, že využívanie internetu ako 
komunikačného prostriedku nie je najčastejším spôsobom jeho využitia. 
Informátori súhrnne nepoužívajú internet prednostne na komunikáciu s druhými. 
Komunikácia je len jednou z viacerých možností, akými informátori môžu 
internet využívať. Nasledujúce spôsoby internetovej komunikácie sú 
najčastejšie, ktoré sa vo výskume u všetkých troch generačných skupín 
objavovali, a odzrkadľujú aj špecifiká zistené u generačných skupín. 

Z hľadiska času a kontaktu rozdeľujem informátormi najčastejšie 
používanú internetovú komunikáciu zistenú vo výskume na: e-mailovanie, 
chatovanie, icquovanie a skypovanie. 

E-mailovanie. E-mail je internetovou komunikáciu, ktorá prebieha 
asynchrónne, to znamená, že na komunikáciu medzi ľuďmi nie je potrebný 
reálny kontakt v reálnom čase. Ukázalo sa, že e-mail je najčastejším spôsobom 
internetovej komunikácie u staršej generačnej skupiny. Najstarším 
informátorom e-mail ako akýsi „virtuálny list“ úplne postačuje pre ich potreby 
kontaktovania sa prostredníctvom internetu. Vyhovuje im fakt, že môžu 
kedykoľvek a koľkokoľvek druhej osobe napísať, a tiež odpisovanie na prijatý 
e-mail je riadený čisto nimi. Obsahom e-mailov sú najčastejšie bežné informácie 
o živote, o rodine, o práci. Cez e-mail je možné posielať si aj fotografie 
rodinných príslušníkov a pod. Informátori nee-mailujú často, práve naopak, táto 
komunikácia je zriedkavejšia a často ju udržujú s rodinou alebo priateľmi 
žijúcimi v zahraničí, prípadne s tými ľuďmi, s ktorými sa nestretávajú často. 
Súkromná e-mailová komunikácia, ktorá bola popísaná, nie je jedinou, ktorú 
informátori používajú. Tiež je súčasťou ich pracovného života, kedy sa 
samozrejme jej funkcia mení a obsah e-mailov je rozdielny. E-mailovanie je 
často jedinou formou internetovej komunikácie, ktorú informátori staršej 
generačnej skupiny aktívne využívajú, alebo jedinou, s ktorou mali vôbec 
skúsenosť. 

                                                 
3 Bužeková nazýva všetky druhy komunikácie prebiehajúce v reálnom čase IRC (Internet Relayed 
Chat). (Bužeková, T.: Písané nepísané pravidlá: etiketa pri rozhovore on-line. In: Krekovičová, E.: 
Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie. Bratislava, SAP 2005, s. 93 – 131.) 
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„V osobnom živote využívam internet na komunikáciu. Väčšinou na 
komunikáciu cez mejly. Používam vlastne len e-mail, vlastne nič iné ani 
nepoužívam. Je tam akože aj osobná korešpondencia s niektorými, s rodinou 
v Amerike a iná rodina, čo je tu po Slovensku rozlezená, čo máme na seba 
kontakty. Extrémne si mejly nepíšem, ale to je hlavnejšie pre mňa, by som 
povedala, to písanie tých mejlov. Prípadne si prepošleme fotky. Denne nie, to 
z času na čas, a potom nejaké vianočné blahoželania a tak. Je to v podstate 
zadarmo, keď máme internet, tak nemusím dávať na kredit na smsky.“ (47-
ročná obchodná manažérka) 

E-mail u strednej generačnej skupiny je tiež obvyklou formou komunikácie 
v súkromnej sfére, ale nie jedinou a vždy preferovanou, ktorú používajú. Často 
sú e-maily súčasťou každodenných pracovných povinností a bežnou 
internetovou komunikáciu medzi firmami. A pre študujúcich informátorov býva 
e-mail spojením so školou, resp. s pedagógmi či spolužiakmi, kedy si 
prostredníctvom neho vymieňajú informácie alebo materiály potrebné pre 
štúdium. Rovnako používajú informátori tejto generačnej skupiny na 
kontaktovanie sa so svojimi priateľmi, s ktorými sa často nestretávajú, pretože 
žijú v zahraničí alebo v inom meste, ale tiež sa objavilo e-mailovanie vo forme 
krátkych správ medzi partnermi. 

„Mne firemne môžu prísť všetky objednávky, poistenia, všetko čo 
potrebujem. Ale píšem si mejly aj s tými, čo sú doma, aj s priateľom, ja keď 
viem, že je doma na internete alebo normálne, keď sa mi nechce písať smsku. 
Ale také umy riad, kúp šestnásť rožkov, tak si píšeme aj takto. Skoro každý deň 
si takto píšeme, ono to poteší, keď v práci ti príde taký súkromný mejl, to ťa tak 
odreaguje.“ (26-ročná špeditérka) 

E-mailovanie ako spôsob komunikácie u najmladšej generačnej skupiny sa 
ukázalo ako najmenej využívaný spôsob. Informátorom nevyhovuje princíp 
fungovania e-mailu, to že musia na odpoveď čakať a nemajú ju k dispozícii 
okamžite. Preto preferujú iné spôsoby internetovej komunikácie. Tiež sa im pre 
ich životnú situáciu zdá zbytočné a zvláštne, písať práve e-maily ľuďom, 
s ktorými sa denne stretávajú. Ale využívajú ich napríklad pri formálnej 
komunikácii pri nakupovaní cez internet a pod. Niektorým e-mail slúži už len na 
prijímanie a odosielanie takýchto správ viac, ako na aktívnu komunikáciu 
s blízkymi osobami, čo sa týka najmä najmladšej generačnej skupiny.  

„Mejly sú také zdĺhavé, a čo mu mám napísať do mejlu , keď som s tým 
človekom skoro každý deň? No keď boli chalani v Anglicku, tak sme im písali. 
Ja chápem, keď niekto píše e-maily, tak napíše všetko, čo si zažila, čo sa stalo, 
ale čo ja mám písať, ja nikoho nemám nikde vo svete.“ (15-ročná študentka 
umeleckej školy) 

Pre všetky tri generačné skupiny je špecifickým spôsobom internetovej 
komunikácie preposielanie si vtipov, obrázkov, príbehov, videí a pod. 
prostredníctvom e-mailu. Najčastejšie sa ale preposielanie realizuje v skupine 
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staršej generačnej skupiny, kedy je táto komunikácia akýmsi „oživením“ 
pracovného procesu.  

 „Najviac takéto dáke somarinky, čo mi posielajú. Potom už len tuto známi, 
čo si preposielame takéto na zasmiatie perličky kadejaké, vtipné videá, vtipy.“ 
(47-ročná obchodná manažérka) 

E-mail slúži často na ako jednoduchý a rýchly spôsob komunikácie pri 
vybavovaní rôznych záležitostí, kedy informátori takto komunikujú s osobami 
z firiem, s ktorou práve niečo vybavujú (napríklad nákupy cez internet, 
objednávanie čohokoľvek). 

„Na internete najprv nájdem ubytovanie, a potom mi potvrdia. A cez moju 
mejlovú schránku mi pošlú sem tam aj obrázky, zmluvu, ako teraz som mal s tou 
pani. Nahrádza to akoby poštu alebo telefón, aj to zjednodušuje, lebo v podstate 
ja keď sa na niečo opýtam, ona hneď zareaguje, hneď mi to tam môže vložiť, 
nemusím čakať...“ (41-ročný technik) 

Chatovanie. Chat je spôsob synchrónnej internetovej IRC komunikácie, 
kedy je komunikácia založená na aktívnej účasti oboch partnerov komunikácie 
a jeho špecifikom je fakt, že chat prebieha spravidla medzi neznámymi osobami. 
Pri chatovaní si ľudia navzájom píšu. Chat bol u mnohých informátorov vôbec 
prvou skúsenosťou s internetom ako takým, o ktorúkoľvek generačnú skupinu 
ide. Rozdiely boli možno v návšteve tém konkrétnych chatových miestností, 
kedy starší vyhľadávali najmä miestnosti slúžiace na zoznamovanie sa „muža 
a ženy“, kým mladšie ročníky mali skúsenosti aj s inými tematickými chatmi, 
ktoré fungovali na základe spoločných záujmov ako hudba, šport a pod.  

„Kedysi sme tam boli každý deň! Stále som si s niekým písala. Mňa to 
bavilo preto, lebo predtým keď mi nejaký chalan napísal alebo čo. Najprv som 
začala chodiť so Zoznamky. Čo ja viem, všetci tam chodili. Keď som bola 
piatačka, nemala som také záujmy, potom som začala chodiť Dopohody, lebo aj 
kamoška tam chodila a potom som začala chodiť do Blink. Tam už chodia takí, 
čo počúvajú Blink a také a majú spoločné záujmy, to sú tam iba ľudia, s ktorými 
si myslím, že si mám čo povedať.“ (15-ročná študentka umeleckej školy) 

Skúsenosť informátorov s chatom ako takým úzko súvisí aj s vývinom 
slovenských chatových stránok (najmä jednej, konkrétne s Pokecom, s ktorým 
mali skúsenosť všetci návštevníci chatu) pretože sa ukázalo, že zo začiatku 
všetci navštevovali jednu miestnosť, hoci boli informátori rôzneho veku 
a s postupným zlepšovaním sa chatu, sa  rozšíril aj okruh záujmov, a teda aj 
chatovej komunikácie.  

Zvláštnou zhodou taktiež u všetkých generačných skupín je skutočnosť, že 
deklarovali, že chatovanie ich po čase už prestalo napĺňať a v súčasnosti sa už 
tejto internetovej komunikácii nevenujú. U starších informátorov sa zdalo, 
akoby chatovanie, ak ho niekedy využívali, priraďujú skôr k činnostiam 
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patriacom mladším generáciám a chatovanie bolo brané svojim spôsobom ako 
činnosť, za ktorú je treba sa „hanbiť“, nielen kvôli vyššiemu veku, ale aj 
z dôvodu, že je to činnosť, pri ktorej sa trávi čas „bezcieľne“, pretože sa „kecá 
o ničom“ a takéto využívanie internetu v ich veku nie je vhodné. Na druhej 
strane bolo skutočne mnoho informátorov, ktorí chatovanie v minulosti 
používali za rôznymi účelmi, ale v súčasnosti ich takáto komunikácia, 
predovšetkým z dôvodu nezáujmu nadväzovania vzťahov s neznámymi ľuďmi, 
nepriťahuje tak ako v minulosti. 

I keď s chatovaním mali skúsenosť všetky tri generačné skupiny, evidentne 
najintenzívnejšími návštevníkmi chatu sú dve mladšie generačné skupiny. 
Niektorí informátori z najstaršej, ale i strednej generačnej skupiny, nemali 
absolútne žiadnu skúsenosť s chatovaním a ani neplánovali tento fakt meniť, 
pretože chatovanie považovali jednak za stratu času a jednak by ani nevedeli 
takouto formou komunikovať.  

Nie vždy musí ísť pri chatovaní o osobu neznámu. Najmä u najmladšej 
generačnej skupiny sa na chate stretávali aj priatelia, ktorí sa chceli touto 
formou porozprávať, čo ale postupne celkom nahradili iné spôsoby internetovej 
komunikácie a dnes je to skôr výnimočná situácia.  

„Ja som tam chodila, lebo som nemala ICQ, ale odkedy som mala, to som 
nemala hneď ako som mala internet, dovtedy som sedela na Pokeci.“ (16-ročná 
študentka gymnázia) 

Icquovanie.4 Do tohto spôsobu internetovej komunikácie zaraďujem 
všetky programy umožňujúce informátorom komunikovať navzájom 
synchrónne a spravidla z pohodlia svojho domova. Sú to najčastejšie ICQ, 
Miranda, QIP, Skype, ktoré informátori na túto komunikáciu používajú a patria 
do skupiny IRC komunikácie. Pre totálnu prevahu ICQ programu zistenú vo 
výskume, budem nazývať komunikáciu tohto typu icquovaním. Dá sa 
konštatovať, že takáto komunikácia prostredníctvom internetu je úplnou 
neznámou pre staršiu generačnú skupinu, ktorá s ňou nemala žiadnu osobnú 
skúsenosť. A preto zostáva doménou najmä najmladšej a sčasti aj strednej 
generačnej skupiny. Informátori vnímali veľký rozdiel medzi chatovaním 
a icq

 že iba pre tých, čo ozaj, také 
osob

                                                

uovaním. 
„To nemá také výhody, že nevidíš že píše, že píšem si píšem a vidím, že mi 

odpisuje a na Pokeci, kým mi príde erpéčka. Neni to také osobné, máš erpéčko, 
ale to je... ICQ je také praktickejšie, také

nejšie.“ (16-ročná študentka gymnázia)  
ICQ je založené na princípe, kedy medzi sebou komunikujú najmä dvaja 

priatelia. A je tiež založené na predpoklade, že dotyčný človek má dostatok času 
a tiež chuti komunikovať. Používatelia zvyknú byť na ICQ pripojení 
automaticky po zapnutí svojho počítača, čo znamená, že sú k dispozícii na 

 
4 Čítaj „ajsíkjúovanie“, pôvod z anglického jazyka odvodené od názvu programu ICQ (aj-sí-kjú). 
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ikuje a pokladá to za dôležitú súčasť 
rozv

 aj tak rozprávame, aj tak sme 
v sp

užívateľa. Rozhovory môžu mať charakter 
bezv

n  
rozh

iešenie vzťahových problémov, kedy 
je ko

jomstvo alebo čo, tak to 
osta

ctvom ICQ, aj keď by to bolo možné 
usku

čo máme ísť von, keď si 
môž

o svojich komunikačných partneroch 
nielen to, kto sú, ale aj to, kde práve sú.  

komunikáciu stále. Každý informátor má vytvorenú svoju komunitu priateľov, 
s ktorou bežne každodenne komun

íjania ich vzájomných vzťahov.  
 „Keď nie sme spolu, tak sa
ojení.“ (16-ročná študentka gymnázia) 
Vždy, keď sa niekto z komunity priateľov odpojí alebo pripojí, ostatní to 

sledujú na svojich obrazovkách. Komunikácia prebieha ľubovoľne podľa výberu 
a rozhodnutia každého 

ýznamného klebetenia, 
„Som na ICQ a to je taká virtuálna krčma pre mňa, takže vidím kto tam 

sedí a je to super, keď od niekoho niečo potrebuješ poradiť, prostredníctvom 
ICQ som napríklad odvírovala počítač s kamarátom. Píšem si cez ICQ, bež e

ovory napríklad pri káve, len je to virtuálne kafé.“ (25-ročná študentka)  
ale môžu byť aj vážne a slúžiť na rozr
munikácia tvárou v tvár náročnejšia.  
„Tak niekedy niečo sa dozviem, čo by som sa normálne nedozvedela alebo 

tak. Alebo niekedy si tam napíšeme niečo, čo by sme nepovedali, napríklad, že 
nedokážeš niekomu povedať, že ho máš rád alebo že mu to proste ešte nechceš 
povedať, ale mu to napíšeš, lebo je to pre teba ľahšie. Ale tak napríklad, niečo 
musí ostať iba v ICQ, ak mi niekto dačo povie, dáke ta

ne iba tam.“ (15-ročná študentka umeleckej školy) 
Okrem samotnej konverzácie ICQ umožňuje aj posielanie súborov rôznej 

veľkosti, čiže hudby, obrázkov, filmov, čo informátori využívajú tiež intenzívne 
a toto posielanie realizujú už len prostrední

točniť napríklad aj pomocou e-mailu. 
„To už tak neberieš, to je ako televízor! Keď prídeš, tak si zapneš televízor, 

tak si zapneš ICQ. Aj keď tam nesedíš a nepíšeš si, ale máš to zapnuté a robíš 
niečo iné. To ako kebyže niekto zavolá, keď máš vypnuté ICQ, to je ako kebyže 
máš vypnutý mobil. ... Tak keď sme na ICQ, tak na

eme písať.“ (15-ročná študentka umeleckej školy) 
Zdá sa, že členovia najmladšej generačnej skupiny sú aj najaktívnejšími 

isqujúcimi zo všetkých informátorov. Za hlavný dôvod považujem 
predovšetkým fakt, že sú školopovinní, majú teda dostatočné množstvo času na 
tento spôsob komunikácie a tiež veľa času strávia v domácom prostredí, ktoré je 
v tomto prípade jediným prostredím, z ktorého táto komunikácia prebieha. Hoci 
je možné pripojiť sa na svoj účet aj z akéhokoľvek iného prostredia, pretože je 
potrebné len prihlasovacie číslo a heslo, typické je len prihlasovanie sa z domu. 
ICQ odbúrava potencionálny strach z anonymity a vyvoláva pocit bezpečia 
a istoty, pretože komunikujúci vedia 
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„Proste keď som na ICQ tak si pripadám ako keby sme boli nie spolu, ale 
tak že, lebo ICQ mi pripadá také domácke, lebo to patrí tam, lebo viem že ja 
som doma oni sú doma a píšeme si. No ale Pokec je taký že, lebo na ICQ som 
doma, všetci vedia, že som doma, keď jem, tak všetci vedia, že jem. A na Pokeci 
to nikto nevie, to je také.“ (16-ročná študentka gymnázia) 

Aktívne icquovanie je dôležitou súčasťou integrácie do skupiny, je to 
činnosť, ktorá je pre informátorov veľmi dôležitá a potrebná. Často je to jediná 
voľnočasová aktivita, ktorú informátori najmladšej generačnej skupiny 
vykonávajú, prípadne je jednou z najdôležitejších. 

„Bez ICQ, tak koniec, koniec. To by bolo otrasné! Strašné! By som bola 
mimo, by som sa tak cítila...“ (15-ročná študentka umeleckej školy) 

Okrem rozvíjania už existujúcich priateľských vzťahov, môže byť 
icquovanie aj spôsobom, ako získať nové priateľstvá a zoznámiť sa s novými 
ľuďmi. Niektorí informátori oceňovali túto možnosť a sami ju praktizovali. Ale 
niektorým nevyhovovala konverzácia s ľuďmi, ktorých dobre nepoznali, pretože 
im vyhovovala istota a návyky, ktoré ponúkala konverzácia so známymi. 

Skypovanie.5 I keď skypovanie ako také je možné zaradiť aj do predošlej 
skupiny, pretože je aj prostredníctvom tohto programu možné v reálnom čase 
komunikovať písomnou formou s druhou osobou. Ako osobitnú skupinu ho 
zaraďujem z dôvodu, že skypovanie ako termín, pokladám za synonymum 
telefonovania cez internet. Telefonovanie prostredníctvom internetu je 
špecifickým spôsobom internetovej komunikácie, ktorý bol u informátorov 
používaný, síce v menšej miere ako iné spôsoby komunikácie, ale o to je tento 
spôsob zaujímavejší. Za nižší výskyt tohto typu pokladám fakt, že patrí v našej 
spoločnosti skôr k novinkám v internetovej komunikácii a tiež fakt, že pre 
skypovanie je potrebné určité vybavenie počítača. Minimálne mikrofón a 
slúchadlo u oboch strán, prípadne webkamera, ak sa chcú partneri komunikácie 
navzájom aj vidieť. Práve vizuálny kontakt ozvláštňuje tento typ internetovej 
komunikácie asi najviac. A práve preto môže mať na rozvíjanie vzťahov tiež 
veľký vplyv. 

Staršia generačná skupina so skypovaním opäť nemala žiadnu osobnú 
skúsenosť, kým v tomto prípade skôr stredná generačná skupina používala 
a mala skúsenosť so skypovaním. Tento typ komunikácie sa vo výskume objavil 
najmä v súvislosti so skutočnosťou, ak mal informátor niekoho blízkeho 
žijúceho trvalo alebo dlhšiu dobu v zahraničí. 

„Na volanie používam skype. Tam sa prihlásim, automaticky, keď zapnem, 
tak sa prihlásim, to je automatické prihlásenie a potom. Pozriem, či je 
prihlásená aj sestra, ak je, tak mi zavolá a zapne si webkameru aj ja si zapnem 
a rozprávame sa. ... A to ona všetko, toto som si kúpila také nohavice, potom 
ukáže, všetko, alebo ešte chodila takto s notebookom, tu máme kuchyňu, išla do 
                                                 
5 Čítaj „skajpovanie“, odvodené od názvu programu Skype (skajp). 
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spálne, do záchodu, všade, po celom byte keď mala nový. Všetko ukázala. 
V podstate, keď ju tak vidím, tak vidím, čo sa zmenilo, že či vyzerá stále 
rovnako.“ (16-ročná študentka gymnázia) 

Hľadisko, ktoré berie do úvahy partnera komunikácie a jeho vzťah 
užívateľa k nemu vo veľkej miere ovplyvňuje charakter uskutočňovanej 
komunikácie a tiež závisí od toho aj samotný výber komunikačného spôsobu. 
Kým e-mail, icquovanie, skypovanie spravidla vždy prebieha u informátorov 
s osobami známymi a ich primárnym cieľom je práve kontakt s konkrétnou 
osobou, s ktorou majú informátori vytvorený vzťah, chat je spôsobom 
internetovej komunikácie, kde primárne ide o kontakt s neznámou osobou, či 
osobami. Informátori preferovali kontakt so známymi osobami prostredníctvom 
internetu, pretože sa stráca anonymita. Istota a bezpečnosť tejto komunikácie 
vyplývajúca z reálneho osobného kontaktu, čo im vyhovuje. Komunikáciu 
s neznámymi osobami vnímali len ako spôsob trávenia voľných chvíľ, pretože 
zväčša nebola zmysluplná ani obsažná a vždy v nej je istý kus neistoty 
prameniacej z anonymity partnerov komunikácie, i keď v určitých situáciách je 
tu anonymita vyhľadávaná.  

„Pri neznámom človeku sa lepšie uvoľním, poviem aj to, za čo sa pred 
niekým koho poznám, možno hanbím.“ (23-ročná študentka) 

Informátori vo veľkej miere vnímali rozdiely v komunikácii s človekom 
známym a naopak s človekom neznámym.  

„Rozdielny je spôsob vyjadrovania a obsah.“ (25-ročný študent) 
„Používam iný slovník.“ (26-ročný študent) 
 

Internet ako „raj surferov“ 
Surfovanie na internete je činnosť, ktorou sa v modernej terminológii označuje 
vyhľadávanie informácií akéhokoľvek druhu na internete. Surfovanie 
predpokladá dlhší čas strávený na internete a je založené na princípe 
„preklikávania sa“ z jednej stránky na druhú. Zároveň je surfovanie veľmi 
širokou a ťažko uchopiteľnou témou. Pokúšať sa o akékoľvek tematické 
zhrnutie navštevovaných stránok u generačných skupín je náročný proces, 
keďže sa surfovanie na internete líši nielen u každej generačnej skupiny, ale aj 
u každého informátora individuálne. Ale pre všetky tri generačné skupiny je 
surfovanie na internete samozrejmou, veľmi častou a veľmi obľúbenou 
činnosťou, ktorú internet poskytuje súčasne so svojimi komunikačnými 
možnosťami. Všetci informátori používajú predovšetkým konkrétne 
vyhľadávače, ktoré im pomáhajú dostať sa k potrebným informáciám, alebo 
získavajú adresy jednotlivých internetových stránok od priateľov, známych či 
z médií. Čas strávený surfovaním sa líši podľa individuálnej potreby každého 
informátora. Hoci majú všetci informátori internet k dispozícii každodenne, dá 
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sa povedať, že čím mladší sú informátori, tým dlhší čas surfovaním strávia. Čo 
znamená od každodenného surfovania až po dvojtýždňové intervaly medzi 
návštevou internetu za účelom surfovania. Špecifickým spôsobom v súvislosti 
s vyhľadávaním informácií je preposielanie linkov, ktoré je súčasťou 
internetovej komunikácie, a je založené na tom, že človek prepošle adresu 
určitej internetovej stránky druhému človeku, v prípade ak ho niečo zaujme 
(pozitívne, negatívne alebo akokoľvek) a chce na to druhého človeka upozorniť.  

Dá sa však hovoriť o rozdielnom chápaní kontextu tohto slova u dvoch 
hraničných generačných skupín. Kým u najmladšej generačnej skupiny znamená 
surfovanie proces, pri ktorom sa zabavia a strávia tak pri ňom svoj voľný čas (a 
je u nich chápaný najmä v súvislosti s obľúbenou hudbou, obľúbenými 
osobnosťami a pod.). U najstaršej generačnej skupiny je surfovanie chápané 
skôr v negatívnej konotácii, pretože asociuje bezcieľny proces a spôsob 
používania internetu, ktorí oni odmietajú, pretože ich návšteva internetu, pokiaľ 
nie je spojená s komunikáciou, sa vždy týka konkrétneho cieľa. Tiež sa 
v súvislosti so surfovaním objavujú dva typy surfovania a ľudí - surferov. Prví – 
surferi pre surfovanie, ktorých surfovanie ako činnosť ako taká baví. Dokážu si 
prezerať stránku po stránke bez čerpania konkrétnej informácie z nej, 
nepamätajú si adresy jednotlivých stránok, ich surfovanie je založené na 
aktuálnosti situácie a nechávajú sa unášať náhodnými kliknutiami. Žiadne 
surfovanie nebude už nikdy rovnaké ako to predošlé. Druhí sú - surferi pre 
poznanie, pre ktorých je surfovanie prostriedkom, cestou, akou sa dostať 
k potrebným informáciám. Surfovanie ich síce tiež baví, ale vždy idú po 
konkrétnom cieli a ich surfovanie musí mať výsledok. K informáciám sa tiež 
môžu dostať náhodne, ale je pre nich podstatná adresa každej stránky, aby sa 
k nej prípadne v budúcnosti mohli vrátiť. Predošlé surfovanie pre surfovanie 
pokladajú za zbytočné mrhanie časom. 

 
Internet ako virtuálny obchod 
Ďalším vítaným prostriedkom je internet pre informátorov všetkých 
generačných skupín pri nakupovaní cez internet. Nie je to činnosť každodenná 
ani obvyklá v živote informátorov. Internet poskytuje tovar a služby, ktoré často 
nie sú bežne dostupné v mieste bydliska informátorov, prípadne je možné cez 
internet získať od firiem tovar oveľa lacnejšie, ako v známych obchodoch. Od 
oblečenia, elektroniky, až po knihy. Informátori pokladali nakupovanie cez 
internet ešte stále za spôsob, ktorý v našej spoločnosti nie je veľmi rozšírený, ale 
je predpoklad, že sa postupne stane bežnejším ako je dnes, spolu s postupným 
rozširovaním sa internetu, ktorý tiež nepokladali zatiaľ za úplne samozrejmú 
a finančne dostupnú vec v našej súčasnej spoločnosti.  

 Nakupovanie cez internet je často spájané aj s lenivosťou,  
„Nakupovanie cez internet, to je zase tá lenivosť, sa mi nechce ísť do 

obchodu...“ (16-ročná študentka gymnázia) 
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 prípadne s osobami, ktoré sú na internetom posadnuté tak, že 
uprednostňujú nakupovanie aj bežných vecí cez internet, aj napriek faktu, že by 
mohli ísť do obchodu a nákup by zvládli rýchlejšie a lacnejšie. Informátori so 
sklonom k úzkostlivectvu, videli budúcnosť internetu práve v súvislosti 
s nakupovaním, kedy si ľudia budú cez internet zaobstarávať úplne všetko 
a budú sa vyhýbať osobnému ľudskému kontaktu.  

 
Internet ako kontakt s (neobľúbenými) inštitúciami 
Túto možnosť internetu si vysoko cenia najmä pracujúci informátori strednej aj 
staršej generačnej skupiny, ktorí ak ešte sami nemajú založený internetový účet 
vo svojej banke a neriadia si ho takto už dlhší čas, tak si ho plánujú v najbližšej 
dobe určite zriadiť. Riadenie si bankového účtu pomocou internetu oceňujú 
informátori najmä z dôvodu veľkého uľahčenia, urýchlenia a ušetrenia času, 
ktorý by inak museli stráviť čakaním v banke. Takto si môžu „jedným 
kliknutím“ vybaviť všetko potrebné, a to z pohodlia svojho domova. 

 „Ale hlavné čo je, tak že informácie potrebuješ, môžeš si sama riadiť svoje 
účty. Ja som si vždy len z roboty, trvalé príkazy, toto, upraviť, nájomné, aby som 
nemusel do banky, vystávať a jedno s druhým. Je to úspora času, vieš. A máš to 
doma, v pohodlí, v papučkách.“ (41-ročný technik) 

 Podobne je internet veľkým uľahčením aj pri vybavovaní čohokoľvek, 
najmä čo sa týka úradov a iných inštitúcií, kde sa bežne predpokladá nielen dlhé 
čakanie v radoch, ale aj skutočnosť, že sa nič nepodarí vybaviť na prvýkrát 
a vybavenie jednej veci tak zaberie množstvo času a tiež zoberie mnoho energie, 
ktorý by človek najradšej strávil úplne inak, a ktorú by človek najradšej 
investoval úplne inde. Na internete je totiž možné nájsť a stiahnuť si akékoľvek 
tlačivá, pre ktoré už nie je nutné chodiť na úrady osobne, prípadne mnoho vecí 
je už možné prostredníctvom internetu aj rovno vybaviť. A tak nie je nutná 
osobná účasť informátorov na týchto procesoch, ktoré nepatria u nikoho práve 
k tým obľúbeným.  

„Jednoducho nemusíš chodiť a vybavovať a vyprosievať a čakať niekde 
v kanceláriách, kým na teba teda príde rad.“ (45-ročná nezamestnaná) 

Možnosti tohto druhu, ktoré internet ponúka, resp. pomáha vybavovať, už 
patria ku každodennej realite spomínaných informátorov. Najčastejšími 
a pravidelne sa opakujúcimi úkonmi staršej generačnej skupiny je, okrem 
sledovania svojej e-mailovej schránky, práve návšteva a sledovanie svojho 
bankového účtu. Neznamená to, že by sa informátori bez internetu v tomto 
ohľade nezaobišli, ale tento spôsob využívajú ako vítanú pomôcku 
a zjednodušenie každodenného života. 
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Internet ako virtuálna realita 
O internete a virtuálnej realite, resp. o internete ako virtuálnej realite, sa zvykne 
hovoriť najmä v súvislosti s počítačovými hrami.  

„Páči sa mi, že je to také, obrovský svet a môžeš tam robiť vlastne čo chceš, 
dá sa povedať.“ (16-ročný študent obchodnej akadémie) 

Internetové on-line hry sa však odlišujú od tých obyčajných počítačových 
v tom, že je pri hre nutné byť pripojený na internet, ale predovšetkým v tom, že 
on-line hry sa hrávajú so skutočnými ľuďmi „na druhej strane“, ktorí môžu byť 
alebo nemusia byť hráčovi známi. V kontexte výskumu a on-line hier 
vyplynulo, že staršia generačná skupina nemá žiadne osobné skúsenosti 
s hraním hier na internete. Stredná  a najmladšia generačná skupina naopak. 
Najmladší informátori patria aj najaktívnejším hráčom, čo pravdepodobne znova 
súvisí s dostatkom voľného času, ktorí majú k dispozícii a rozhodli sa ho tráviť 
napríklad práve takýmto spôsobom. 

Vo výskume sa objavili najčastejšie on-line hry, ktoré nevyžadovali 
ustavičné sedenie pri internete, a stačila návšteva hráča – informátora párkrát za 
deň, ale toto hranie malo výrazne dlhodobý charakter. Čo sa týka zasahovania 
tejto virtuálnej reality do skutočného života informátorov, výskum nepotvrdil 
častý predpoklad „posadnutosti“ mladých ľudí hraním on-line hier (čo 
samozrejme neneguje jej reálnu existenciu a reálny spoločenský problém). 
Výskum ukázal, že hranie hier je okrem zabavenia sa a strávenia voľného času, 
ďalším spôsobom ako mládež udržiava a rozvíja svoje sociálne vzťahy 
v skupine. Častým prípadom je skutočnosť, že jedna partia kamarátov hráva 
rovnakú hru, čo je vhodným priestorom pre stále nové a nové sociálne 
interakcie. Vytvára sa priestor pre konverzačné témy, hranie hier so spoločným 
cieľom vytvára spoločný záujem, a spoločne zdieľaná vec tak utužuje a zbližuje 
skupinu. Hranie hry môže byť aj spôsobom ako sa do určitej reálnej skupiny 
dostať. A hranie on-line hry je nakoniec vždy spôsobom, ako sa stať členom 
sociálnej skupiny, hoci len tej virtuálnej. 

 „Prečo hrám? Lebo som sa nudila cez letné prázdniny a hrali to chalani, 
tak že to budem hrať aj ja, keď už to hrajú všetci. Tak sme to aj my začali hrať. 
A mňa to drží doteraz. Tam musím byť každý deň, proste teraz keď už mám šesť 
dedín alebo či koľko, proste tam si staviam dedinu, armádu, dobýjam iné dediny 
a takto. Akože dá sa tá hra aj vyhrať, ono má to logiku, ale lenže teraz keď tam 
nie som, tak tam musia byť za mňa každý deň, lebo kebyže tam nie som, tak som 
nahratá, hneď ma zabijú.“ (16-ročná študentka gymnázia)  

 
Zhrnutie na záver  
Dá sa konštatovať, že u najmladšej generačnej skupiny je internet dôležitou 
súčasťou ich medziľudskej komunikácie a spôsobom udržiavania sociálnych 
vzťahov, ktoré prostredníctvom internetu pestujú a rozvíjajú, a tiež spôsobom 
nadväzovania nových sociálnych kontaktov. Internetová komunikácia je 
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najdôležitejšou funkciou internetu pre najmladšiu generačnú skupinu, ktorá ju 
využíva najintenzívnejšie a každodenne. Čo ale neznamená, že by internet 
nevyužívali aj inak ako na komunikáciu, ale táto v internetových aktivitách 
z hľadiska dôležitosti jednoznačne prevyšuje ostatné. Z ostatných aktivít 
vystupuje do popredia sťahovanie si hudby, filmov alebo obrázkov z internetu. 
Samozrejmé je každodenné vyhľadávanie a využívanie akéhokoľvek druhu 
informácií, ktoré sú aktuálne potrebné, či už v sfére súkromia a zábavy alebo pre 
školské potreby. Hlavné využitie internetu u tejto generačnej skupiny je pre 
zábavu a je spôsobom trávenia voľného času. Informátori najmladšej generačnej 
skupiny majú tendenciu byť internetovými nadšencami a občas až maniakmi. 

Stredná generačná skupina komunikuje cez internet v rovnakej miere, ako 
využíva aj ostatné jeho funkcie. Popri všetkých druhoch komunikácie, ktoré 
využíva aj najmladšia generačná skupina, v oveľa väčšej miere využíva internet 
na vyhľadávanie a využívanie vyhľadaných informácií v živote. Taktiež aktívne 
rozvíjajú prostredníctvom svoje sociálne kontakty, i keď táto činnosť nemusí 
byť už každodennou a v jej rámci pravdepodobne ide už o zúžený okruh ľudí. 
Navštevované stránky, podobne ako u predošlej generačnej skupiny, nie je 
možné akýmkoľvek spôsobom zhrnúť a generalizovať, pretože sú rôznorodé 
a líšia sa od informátora k informátorovi, keďže odzrkadľujú individuálne 
záujmy alebo pracovné zaradenie každého informátora. V súkromnej sfére sa 
využitie u tejto skupiny nijako radikálne nelíši. V strednej generačnej skupine 
rozdelenej na pracujúcich a študujúcich sa objavili isté logické odlišnosti pri 
využívaní internetu, vyplývajúce z prostredia, v ktorom sa informátori pohybujú 
a žijú. Pre pracujúcich informátorov je internet jedným z podstatných 
pracovných nástrojov a počas práce ho využívajú každodenne. Pre študujúcich 
informátorov je internet vynikajúcim pomocníkom pri štúdiu, nielen kvôli 
komunikácii, ale najmä pri vyhľadávaní potrebných informácií. V strednej 
generačnej skupine je možné nájsť všetky typy užívateľov od nadšencov, cez 
internetových pragmatikov, až po, hoci v menšej miere, úzkostníkov 
a maniakov. 

Staršia generačná skupina využíva internet predovšetkým na vyhľadávanie 
potrebných informácií a vybavovanie potrebných záležitostí. Komunikácia 
prostredníctvom internetu nehrá u tejto generačnej skupiny žiadnu podstatnú 
rolu, v súčasnosti by sa bez nej zaobišli, pretože preferujú iné spôsoby 
komunikácie. V pracovnej sfére je využitie internetu, i internetovej 
komunikácie, trochu v inej pozícii, keďže ho informátori denne musia využívať 
a je považovaný za dôležitý pracovný nástroj, rovnako ako u pracujúcich 
v predošlej generačnej skupine. V staršej generačnej skupine nie je obvyklé 
využívanie internetu na zabavenie sa alebo trávenie voľných chvíľ. 
Navštevovanie jednotlivých stránok je vždy konkrétne cielené. Najčastejším 
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úkonom v súvislosti s internetom je návšteva svojej e-mailovej schránky 
a stránky svojej banky, kde je vedený ich internetový bankový účet. Internet 
v živote informátorov tejto generačnej skupiny nemá takú dôležitú pozíciu ako 
u predošlých dvoch mladších generačných skupín. Tiež v porovnaní s mladšími 
generačnými skupinami, informátori staršej generačnej skupiny nepatria 
k aktívnym užívateľom internetu. Často internet nevedia ovládať v takom 
meradle ako predošlé dve generačné skupiny, a obvyklá, a často aj nutná, je 
pomoc zo strany mladších a skúsenejších užívateľov. Táto generačná skupina je 
čisto pragmatická vo vzťahu k používaniu internetu a práve v nej je možné nájsť 
najväčšie zastúpenie síce pragmatikov, ale s občasnými pocitmi úzkosti. 

Len s ročným odstupom od realizácie výskumu sa len potvrdzuje fakt 
o nezastupiteľnom mieste internetu v živote súčasného človeka. Pribúdajú stále 
nové funkcie a rozmery, ktoré používanie internetu so sebou prináša. 
Predovšetkým ich vplyv na sociálne vzťahy jednotlivca, formovanie reálnych 
medziľudských väzieb z nich tvorí vhodný predmet etnologického výskumu 
súčasnosti. Konštituovanie a etablovanie nových internetových sociálnych sietí 
aj na našom území ako Facebook či Twitter posúva identitu človeka vo 
virtuálnej realite do úplne nových dimenzií a vynárajú sa tak nové okruhy 
problémov a inšpirácií pre ďalší výskum. 
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The article presents anthropology of tourism. The paper deals with selected problems of 
anthropology of tourism and present account of anthropological concerns with the 
research of tourism.  The aim of the article is to present anthropology of tourism and 
main problems/theories within the discipline. Article focuses mostly on tourism impact on 
local community, tourism in relation with ritual, visual and sensual tourism.  
 
 
Štúdia je výsledkom špecializovaných prednášok o antropológii turizmu v rámci 
semestrálneho kurzu Kultúrne tradície a turizmus, ktorý je voliteľným predme-
tom Katedry etnológie a kultúrnej antropológie v Bratislave. Príspevok má teo-
retický charakter. Jeho cieľom je priblížiť antropológiu turizmu ako samostatnú 
subdisciplínu v rámci antropológie. Príspevok zároveň približuje vybrané prob-
lémy, témy a teoretické východiská, ktorým sa od svojho vzniku antropológia 
turizmu intenzívnejšie venovala. Je to predovšetkým priblíženie záujmu antro-
pológie turizmu o vplyvy turizmu na lokálne spoločenstvá, o štúdium turizmu 
v kontexte rituálov prechodu, o štúdium turizmu v súvislosti s modernitou 
a súčasnou komplexnou spoločnosťou a štúdium turizmu v rámci vizuálnych 
a senzuálnych teórií turizmu.  

Sociálne vedy, predovšetkým antropológia, etnológia a sociológia, študujú 
turizmus so špecifickej perspektívy. Aj napriek závažnosti dôsledkov turizmu 
pre spoločnosť a kultúru sa sociálni vedci začali venovať turizmu ako samostat-
nému problému relatívne neskoro a to nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Aj 
keď cestovanie či mobility mali v histórii svoje opodstatnenie a vyskytovali v 
našej spoločnosti už v skorších obdobiach, vznik turizmu v zmysle dnešného 
moderného chápania sa datuje na prelome 19. a 20. storočia. „Aj keď významný 
rozvoj turizmu nastal až v 19. a 20. storočí, kultúrne predpoklady tohto vývoja 
boli založené už v predchádzajúcich storočiach“  (Berghoff in Chorvát 2006: 
112). Odborný záujem o turizmus všeobecne bol spojený s problematikou ces-
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tovného ruchu1, od 40. rokov 20. storočia ho skúmala predovšetkým ekonómia a 
geografia. Záujem spoločenských vied sa začal objavovať od 70. rokov 20. 
storočia.  

Turizmus ako objekt výskumu a štúdia antropológov začal vystupovať do 
popredia od 60. rokov 20. storočia. Výskumníci a výskumníčky sa však 
s turizmom stretávali skôr okrajovo, pričom dominantné témy boli iného cha-
rakteru. Jednou z prvých prác bola štúdia antropológa T. Nuňeza, ktorý opísal 
víkendový turizmus v mexickej dedine2 v roku 1963. Nuňez napríklad reagoval 
na dopady turizmu a diskutoval hrozbu tzv. kokakolizácie prírodných kultúr. 
Antropológovia v tomto období turizmus zahŕňali do ako súčasť iných tém či 
problémov. Neboli vytvorené teoretické rámce a preto v tomto období ešte 
o antropológii turizmu nemôžeme hovoriť.  

Vznik antropológie turizmu ako samostatnej špecifickej subdisciplíny 
v rámci antropológie sa viaže ku 70. rokom 20. storočia. V roku 1977 bola vy-
daná publikácia Hosts and guests. The anthropology of tourism, ktorú editovala 
americká antropologička Valeene Smithová. Publikácia pozostávala 
z prípadových štúdií, ktoré otvorili viacero kľúčových tém, ktorým sa 
v nasledujúcich desaťročiach antropológia turizmu venovala. Medzi najvplyv-
nejšie patrila napríklad štúdia N. Graburna, ktorý v nej paralelizuje turizmus 
a určitým zážitkom až posvätného charakteru3. Moderný turizmus podľa neho 
ukazuje, že časťou širokého spektra aktivít, ktorých úlohou je oddelenie sa od 
každodennosti, je aj turizmus. Je to jav, ktorý je funkčnou aj symbolickou inšti-
túciou, rovnocenný iným inštitúciám, ktorý legitimizuje život jednotlivca v 
spoločnosti a dáva hodnotu aktivitám mimo práce (Graburn 1989: 22). Ďalšou 

 
1 V ekonomickom kontexte pozná slovenský jazyk aj pojem cestovný ruch. Cestovný ruch a 
turizmus však nie sú pojmy synonymické. Cestovný ruch je pojem používaný predovšetkým v 
kontexte ekonómie a národného hospodárstva. Borovský  definuje cestovný ruch ako „činnosť osoby 
cestujúcej na prechodný čas na miesto, ktoré leží mimo jej bežného prostredia (bydliska) a práce, a 
to na kratší čas, pričom hlavný účel cesty v navštívenom mieste je iný ako výkon zárobkovej činnosti. 
Obsahuje akékoľvek aktivity ľubovoľného významu“ (Borovsky et al 2008 : 5). Iní autori považujú 
cestovný ruch za „súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich s cestovaním 
a pobytom osôb mimo mesta trvalého bydliska a zvyčajne vo voľnom čase (Gúčik in Chorváth 2006 : 
116). Pojem cestovný ruch teda označuje odvetvie hospodárstva, ktorého cieľom je poskytovanie 
služieb turistom. Pojem turizmus je však omnoho širší. Zahŕňa v sebe síce aj ekonomické aspekty 
(teda môžeme ho chápať ako kategóriu nadradenú pojmu cestovný ruch), ale priamo sa týka aj 
sociálnych a kultúrnych aspektov turizmu. V širšom poňatí je turizmus sériou viacerých kultúrnych 
a sociálnych fenoménov (Franklin, 2007 : 2), pričom práve sociálny a kultúrny rozmer javu je 
kľúčový z hľadiska pohľadu sociálnych vied. 
2 NUNEZ, T. 1963: Tourism, tradition and acculturation: weekendisimo in a Mexican village. 
Southwestern Journal of Anthropology, 2, 347 - 352. 
3 GRABURN, N. 1977: Tourism as Sacred Journey. In: Hosts and Guests. The anthropology of 
tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, s. 21 – 37. 
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štúdiou významnejšieho charakteru bola práca D. Greenwooda4, v ktorej rozo-
bral a priblížil vplyv turizmu na kultúrnu komodifikáciu na konkrétnom príklade 
španielskeho rituálu Alarde v meste Fuenterrabia. Ďalšie štúdie rozoberali tu-
rizmus v kontexte rodových aspektov (M. Swainová), prirovnávali ho i forme 
imperializmu (D. Nash) či ďalších špecifických dopadov na lokálne spoločen-
stvo. Práca Host and guests mala aj ďalšie vplyvy na antropológiu turizmu. 
Označenie pre turistov a hostiteľskú komunitu ako „hosts“ and „guests“, ktoré 
prvýkrát použila vo vzťahu k antropológii turizmu V. Smithová v tomto rovno-
mennom diele Host and guests, je súčasťou diskurzu aj teraz. Používanie týchto 
kategórii je však v súčasnosti považované za prekonané a nedostatočné vysti-
hujúce sociálnu realitu a diverzitu aktérov turizmu, resp. turistického procesu.  

Novovzniknutá subdisciplína – antropológia turizmu, začala skúmať vzťah 
turizmu a človeka, vo všetkých jeho podobách. Záujem antropológov o turizmus 
ako legitímny objekt štúdia bol od 80. rokov 20. storočia veľmi intenzívny. 
Množstvo empirických výskumov malo odraz aj v rozvíjajúcej sa teoretickej 
základni. Štúdium sa začalo koncentrovať do dvoch základných okruhov – na 
štúdium turistov a podstatu turizmu ako takého a na štúdium sociálneho, kultúr-
neho a ekonomického dopadu turizmu na hostiteľskú populáciu a spoločenstvo, 
vrátane vzájomných vzťahov a interakcií medzi lokálnou populáciu a turistami 
(Graburn 1983:10). V prvopočiatkoch antropológie turizmu bola značná časť 
antropologických prác koncentrovaná na rôzne prípadové štúdie o dopadoch 
turizmu na turistické destinácie v oblasti Európy a Ameriky. Už v prvej dekáde 
po vzniku antropológie turizmu sa začali ozývať kritické hlasy poukazujúce na 
limity v oblasti antropologického výskumu. Výsledky empirického výskumu 
boli zovšeobecňované pre “moderný turizmus” ako taký bez dostatočného dô-
razu na komparatívny výskum predovšetkým medzi tzv. “západným turizmom” 
a turizmom v tretích, resp. rozvojových krajinách.  

Antropológovia5 sa zaoberali vybranými problémami ako napríklad kultúr-
nym zmyslom práce a oddychu, prepojením medzi hrou, rituálom a pútnictvom, 
prezentáciou kultúry v turistickom prostredí, vplyvom turizmu na kultúrne tra-
dície, kategóriou autenticity, konštrukciou stereotypov a ich manipuláciou v 
kontexte turizmu, dopadom turizmu na predindustriálne spoločnosti, premenu 
hodnôt pod vplyvom kultúrnej komodifikácie ako aj spôsobmi konzervácie 
prírodných oblastí a kultúrnych tradícií z dôvodu turizmu a to tak, aby to viedlo 
ku úžitku lokálnych spoločenstiev (komunít) (Stronza 2001: 262), ako vplýva 

 
4 GREENWOOD, D. 1977: Culture by a Pound: An Anthropological Perspective on Tourism as 
Cultural Commoditization . In: Hosts and Guests. The anthropology of tourism. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, s. 265 – 280. 
5 Špecifikom štúdia turizmu v antropológii vzájomné prelínanie z hľadiska teórie aj s ďalšími 
spoločenskovednými disciplínami ako je napríklad sociológia či humánna geografia. Príkladom je 
napríklad hľadanie odpovede na to, čím je turizmus pre súčasného človeka.   
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turizmus na rekonštrukciu lokálnej identity, akým spôsobom je turizmus spo-
jený s negatívnymi dopadmi a devastáciou kultúrneho a sociálneho prostredia, 
ale aj využitím kultúrnych pamiatok pre turizmus z hľadiska aplikovanej etno-
lógie.  

 
Lokálne spoločenstvo ako objekt záujmu antropológie turizmu  
Od počiatkov vzniku samostatnej subdisciplíny antropológie turizmu bol veno-
vaný dôraz na dopady turizmu na lokality kam turisti prichádzajú, ako aj na ich 
obyvateľov. Pozornosť bola koncentrovaná na štúdium sociálneho, kultúrneho a 
ekonomického dopadu turizmu na hosťujúcu populáciu a spoločenstvo, vrátane 
vzájomných vzťahov a interakcií medzi lokálnou populáciu a turistami. 

Spoločnosť obývajúca destinačné lokality, ktoré sú destináciou pre turistov, 
sa zvykne v odbornej anglosaskej antropologickej literatúre nazývať aj lokálna 
komunita, hostiteľská komunita (host community) či lokálna spoločnosť. Pojem 
hostiteľská komunita znamená spoločenstvo, ktoré v kontexte turizmu vystupuje 
ako turistov prijímajúca komunita, a z ktorej pochádza značná časť poskytovate-
ľov služieb. Hostiteľská komunita sa môže (ale nemusí) prekrývať 
s etnograficky chápaným pojmom lokálne spoločenstvo. V etnologickom chá-
paní znamená lokálne spoločenstvo určitý sociálny útvar a medzi jeho charakte-
ristické znaky patrí územná ohraničenosť, vzájomné spoločenské interakcie 
a väzby medzi členmi spoločenstva. Lokálne spoločenstvo je „spoločenstvo ľudí  
spojených miestom bydliska, príslušnosťou k užšie  alebo širšie vymedzenej 
lokalite, napr. obytným blokom, dvorom, ulicou, ako aj príslušnosťou k jednej 
obci. V lokálnom spoločenstve sa sociálne vzťahy vyvíjajú od nulových (nový 
blok, nová ulica ap.) k susedským, na čo je spravidla potrebné zotrvanie dvoch – 
troch generácií rodiny v mieste bydliska, alebo naopak, susedské vzťahy slabnú 
zvyšujúcim sa individualizmom a odcudzením sa sociálnemu prostrediu.“ 
(Apáthyová – Rusnáková 1995: 311).   

Sociálni vedci a vedkyne už od počiatkov svojho záujmu o turizmus hľadali 
kategórie, ktorými by výstižne charakterizovali jednotlivých aktérov turizmu, 
predovšetkým však opozitné pozície medzi lokálnymi spoločenstvom na strane 
jednej a prichádzajúcimi turistami na strane druhej. Výsledkom bola dichotómia 
– rozdelenie účastníkov turizmu na skupinu, ktorá turistami nie je ale prichádza 
s nimi do kontaktu a zabezpečuje poskytovanie služieb na strane jednej; 
a skupinu druhú – turistov.  

Odborná literatúra uvádza aj ďalšie používané označenia lokálneho spolo-
čenstva v opozícii ku turistom prichádzajúcim do lokalít za účelom turizmu. 
Sociológ E. Cohen uvádza a označenie internal public a external public ktoré 
odrážajú stupeň zainteresovania a participácie na lokálnej kultúre (COHEN 
1988: 382). 

Rozdeľovanie účastníkov turizmu na domáce lokálne obyvateľstvo obýva-
júce destinačnú lokalitu (anglicky je táto skupina označovaná ako hosts) 
a turistov (guests) bolo pre antropológov turizmu príznačné už od počiatočných 
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vývojových krokov antropológie turizmu. Prvýkrát ho použila vo vzťahu 
k antropológii turizmu V. Smithová vo svojom rovnomennom diele Host and 
guests, ktoré bolo prvýkrát publikované v roku 1977 a je považované za prvú 
publikáciu antropológie turizmu vôbec (Smith 1977). Odvtedy prešlo viac než 
tridsať rokov a koncepcia je stále používaná a je predmetom diskusií. 

Podľa tejto koncepcie tvoria kľúčových aktérov turizmu dve skupiny. Sú to 
turisti na strane jednej a obyvateľstvo turistických lokalít na strane druhej. 
V princípe sú turisti vnímaní ako prvok veľmi aktívny. Lokálni obyvatelia (teda 
v tomto kontexte „hosts“) sú skupinou, ktorá prijíma turistov, s ktorými sa tu-
risti pri trávení svojich dovoleniek či pri poznávacom turizme priamo stretá-
vajú6. Hlavným účelom tejto koncepcie je rozdelenie aktérov turizmu na 
základe spôsobu ich zapojenia do tu

Podľa K. Sherlock (Sherlock 2001: 272) znamená toto rozdeľovanie určitú 
binárnu opozíciu, ktorá v čistej forme neexistuje. Podľa výsledkov jej antropo-
logického výskumu majú tieto kategórie premenlivý, nestabilný a dynamický 
charakter, líšia sa u rôznych aktérov turizmus. Aj napriek tomu je tento koncept 
často používaný a aplikovaný nielen sociálnymi vedcami a vedkyňami, ale aj 
samotným lokálnym obyvateľstvom (ako to potvrdil práve dlhodobý výskum K. 
Sherlock v Queenslande).  

Hlavným nedostatkom koncepcie je, že v čistej forme táto opozícia v realite 
neexistuje a používanie tejto koncepcie môže byť aj veľmi redukujúce. Kritika 
prístupu sa týka aj určitých predpokladov, z ktorých koncepcia vychádza. An-
tropologická literatúra často hovorí o hostiteľskej komunite. Reálna situácia 
a lokálne spoločenstvá často krát komunitou vo svojej pravej podstate nie sú 
(Arramberri 2001: 743). 

Túto redukciu si vo svojich dielach všíma viacero súčasných autorov 
a autoriek (Stronza 2001, Franklin 2006, Sherlosck 2001). Podľa Adriana Fran-
klina (Franklin 2007 : 10) je dôležité vnímať turizmus ako dynamicky sa vyví-
jajúci jav, pričom autor poukazuje na fakt, že sa turistická skúsenosť sa stáva 
každodennou žitou skúsenosťou – keďže v súvislosti s rozmáhaním sa turizmu 
je stretávanie sa s turistami na každodennom poriadku. Pre koncepciu „hosts“ a 
„guests“ to znamená, že nie je bez nevyhnutnej revízie aplikovateľná pri inter-
pretovaní súčasného turizmu predovšetkým preto, lebo turizmu zahŕňa omnoho 
viac rozdielnych skupín než len „hosts“ a „guests“. Pre turistický proces je 
špecifické široké spektrum rôznych aktérov a to nielen celkovo, ale aj v rámci 

 
6 V ranných obdobiach antropológia turizmu považovala turistov za prvok aktívny a domáce 
obyvateľstvo za prvok pasívny. Tento predpoklad bol však mylný, pretože aj lokálne obyvateľstvo 
svojou participáciou prispieva k formovaniu turistického procesu v danej lokalite. Naviac, aj v tomto 
kontexte sa ukazuje, že interpretácia sociálnej reality pri výskume turizmu je veľmi zložitá, 
konkrétne lokality ovplyvňované turizmom sa vzájomne odlišujú a turistický proces môže prebiehať 
rozdielnym spôsobom. 
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kategórie hosts. Na strane domáceho obyvateľstva sú subjekty, ktoré predsta-
vujú hosts v pravom slova zmysle, poskytujú služby a participujú na nich eko-
nomicky, prípadne sú v turistickom odvetví zamestnané. Avšak prítomné sú aj 
skupiny, ktoré sú iba pozorovateľmi bez priamej participácie. Skupina má aj 
ďalšie vnútorné diferencie ako napríklad trvalé bydlisko (či v lokalite partici-
panti na turizme aj bývajú), dĺžka obývania lokality a podobne. 

  
Turizmus ako cesta za posvätným a rituál 
Východiskom pre tento prístup je, že turizmus je moderný rituál (Maccan-

nell 1999: 13). Paralely medzi rituálom a turizmom autori nachádzali v dvoch 
rovinách: turizmus sa objavuje v dôležitých, zlomových bodoch života jednot-
livca (Graburn 1983) a zároveň charakter turistického zážitku pozostáva z fáz 
procesu rituálu ako je separácia, liminálna fáza a znovuzaradenie do pôvodného 
chodu života (Turner 1978, Graburn 1983). 

N. Graburn, jeden z najvýznamnejších antropológov aplikujúcich tento prí-
stup, vo svojich analýzach nadviazal na E. Durkheima a jeho dielo Elementárne 
formy náboženského života. Podobne ako tvrdenie E. Durkheima, že jednoduché 
formy viery a náboženstva boli rituálmi realizovanými na oslavu spoločnosti 
ako takej, takto zvyšujúc sociálnu solidaritu medzi jednotlivými členmi on tvrdí, 
že turizmus je moderný rituál realizovaný z dôvodu potvrdzovania statusu rôz-
nych diferenciácií (diferenciáciami rozumie rôzne sociálne skupiny, pozn. aut.) 
v modernej komplexnej spoločnosti“ (Graburn 1983: 11). Tieto rituály sa podľa 
neho týkajú spoločenských udalostí zameriavajúcich sa na jednotlivcov (aj sku-
piny jednotlivcov rovnako situované), aby odlíšili životnú fázu jednotlivca od 
iných sociálnych statusov, ktoré sprostredkúva spoločnosť. Turizmus však nie je 
rituálom prechodu ako takým, ale je niekedy súčasťou takýchto rituálov pričom, 
pričom priebeh turizmu je veľmi podobný všetkým fázam rituálov prechodu 
(Franklin 2006: 11). V tej istej publikácii označuje sociológ A. Franklin turiz-
mus ako „transformačný rituál“. Transformačný rituál preto, lebo je podobný 
rituálom prechodu, ktoré sú prítomné pri zmene statusu jednotlivca z jednej 
životnej fázy do druhej. Turizmus je napríklad vyhľadávaný pri zmenách spolo-
čenského statusu ako ukončenie vysokej školy, svadba či iné. Špecifikom tu-
rizmu je, že býva vyhľadávaný aj za účelom znovuprehodnotenia životných 
stratégií, či načerpania síl pred životnými zmenami.  

Úzke prepojenie medzi turizmom a rituálmi prechodu vyplýva zo samot-
ného charakteru turistickej skúsenosti. V kontexte turizmu nachádzame všetky 
tri fázy rituálov prechodu – separáciu, liminalitu a reintegráciu. Podľa tohto 
prístupu sa turista po odchode zo svojho pôvodného statusu, pôvodnej situácie 
dostáva prostredníctvom separácie, oddelenia do novej liminálnej fázy. Obdobie 
separácie začína cestovaním preč od domova.  

Pre liminálnu fázu platia iné normy a pravidlá než v bežnom každodennom 
živote, jednotlivec môže užívať iný status, táto fáza má limitované trvanie. 
V liminalite sa štruktúrované istoty každodenného života rozpustia do nedife-
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rencovaného stavu, kde zažíva turista pocity súnáležitosti s tými, ktorí sa v tejto 
fáze taktiež nachádzajú. Táto fáza v závislosti od motivácie turistu môže mať až 
duchovný, či posvätný rozmer (Stronza 2001: 266). V tejto súvislosti výskum 
turizmu ukázal, že jednotlivci v liminálnej fáze v kontexte turizmu zaujímajú 
úplne nové roly či statusy. V ich kontexte sa následne aj správajú. Počas pobytu 
na dovolenke, mimo domova, sa často správajú úplne inak. Výskum antropológa 
J. Boissevaina empiricky ukázal, že turisti v Mediteránnej oblasti  sa správajú 
promiskuitne, opíjajú sa, extrémnym spôsobom hodujú (Boissevain 1996).  

Návrat domov je vo svojou podstatou reintegráciou, zaradením do bežného 
života. Takto je štruktúra turizmu v základe identická so štruktúrou rituálneho 
správania sa. N. Graburn navyše považuje turizmus za nástroj, ktorý legitimi-
zuje a dáva vážnosť tráveniu voľného času v súčasnej spoločnosti. Podľa neho 
„turizmus nie je jav, ktorý jednoducho existuje. Ale je to funkčná a symbolická 
inštitúcia, rovnocenná iným, ktorá dáva  

 
Turizmus a modernita  
Tento prístup bol predstavený predovšetkým sociológmi turizmu (Maccannell 
1996, Bauman 1995, 2000, Cohen 1981, 1988). Tézy však boli široko apliko-
vané aj v antropológii turizmu.  

Podľa tohto prístupu je hnacou silou turizmu odcudzenie vyplývajúce 
z charakteru súčasnej modernej spoločnosti. Odcudzenie je dôsledkom plurali-
zácie moderných svetov a bezváhovosti moderných inštitúcií (Cohen 1988 : 
376). V zrýchľujúcom sa tempe moderného života, vo vzrastajúcej fragmentácii 
zážitkov, tekutom charaktere spoločnosti (Bauman 1995), narastá 
v jednotlivcoch pocit odcudzenosti od života, od akejsi esencie skutočného, 
pravého života. Prostredníctvom konfrontovania sa s inakosťou, inými kultú-
rami či inými hodnotami hľadá turista naplnenie tohto prázdna a odcudzenia. S 
týmto východiskom úzko súvisí autenticita, kategória považovaná za opozitum 
odcudzenosti a „falošných zážitkov“. Turista je v tomto kontexte chápaný ako 
moderná postava. Z. Bauman považuje turistu (a turistické správanie) za jeden z 
módov správania sa charakteristický pre postmodernú spoločnosť. Je to postava, 
ktorá cestuje aby vyhľadávala dojmy a konzumovala zážitky, pričom všetky 
tieto aktivity (vrátane cestovania), sú založené na dobrovoľnosti a robí ich z 
vlastnej vôle. Svet vníma ako surovinu, ktorá poslúcha turistovu vôľu. Turista 
hľadá nové skúsenosti cez strety s inakosťou. Realitu stereotypizuje, nálepkuje, 
klasifikuje a kategorizuje subjektívne (Bauman 1995: 25 - 60).  

Podľa koncepcie autenticity je turista novodobý pútnik v neautentickej mo-
dernej spoločnosti, ktorý sa na svoje cesty vydáva v mene autenticity (Maccan-
nell 1976). Táto koncepcia vyvstala spolu s prvou sociologickou syntézou The 
tourist (1976). MacCannel sa v nej inšpiroval štrukturálnym antropológom C. 
Lévi-Straussom. Sám autor v úvode hovorí, že kniha má ambíciu pokúsiť a o 
štrukturálnu analýzu modernej spoločnosti (Maccannell 1999 : 3). Podľa Mac-
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Cannella, ľudia v modernej spoločnosti, ktorí vo svojom každodennom živote 
pri svojich rutinných aktivitách zažívajú pocity odcudzenosti, povrchnosti, ne-
pôvodnosti, straty hlbšieho zmyslu, budú v situáciách nekaždodennosti vyhľa-
dávať autentickú skúsenosť (Chorvát 2006: 119).  

Ďalším významným sociológom, ktorý sa vo svojich prácach zameral na 
štúdium autenticity, bol E. Cohen. Autenticita je podľa neho „eminentne mo-
derná hodnota, ktorej vznik a prejavy sú v blízkom vzťahu s dopadom modernity 
na sociálnu existenciu“ (Cohen 1988: 372). Považuje však koncepciu „autenti-
city“ za nejasnú, pretože môže byť viacero spôsobov ako ju chápať. Jej uchope-
nie sa u jednotlivých typov turistov líši a závisí od hĺbky zážitkov, ktoré si tu-
risti prajú zažiť a tento koncept naviac uspokojivo neodpovedá na všetky druhy 
turistických zážitkov. Hovorí dokonca o intuitívnom chápaní tejto kategórie. E. 
Cohen preto zdôrazňuje, že autenticita je sociálne konštruovaný koncept a jeho 
sociálne konotácie nie sú teda dané, ale získavané (a teda sa môže vyvíjať aj v 
čase) (Cohen 1988: 378). V Cohenovom chápaní, turisti skutočne hľadajú au-
tenticitu v rôznych stupňoch intenzity v závislosti od stupňa ich odcudzenia od 
modernity. Avšak jednotlivci, ktorí sú menej zainteresovaní do autenticity ich 
turistických skúseností budú viac pripravení akceptovať za „autentické“ také 
kultúrne produkty alebo atrakcie, ktoré viac zainteresovaní turisti aplikujúci 
striktnejšie kritériá odmietajú ako umelo „vytvorené“. Teda „existuje určité 
kontinuum smerujúce od celkovej autenticity cez rôzne úrovne určitej čiastkovej 
autenticity až ku kompletnej falošnosti“ (Cohen 1988: 380). V tejto súvislosti 
teda chápe kategóriu autenticity tak, že jednotlivec skutočne a reálne nezažíva 
objektívne autentický zážitok. Je to jeho subjektívny pohľad. Ako autentický 
zážitok môže pociťovať mladý manželský pár svoju svadobnú cestu v hotelo-
vom rezorte v Egypte, aj keď ich názory nemusia byť zhodné s pozorovaním 
vonkajšieho pozorovateľa. Prínosom E. Cohen ku kategórii autenticity okrem 
iného bolo aj to, že upozornil na pozitívne dôsledky komodifikácie vo vzťahu 
k novoznikajúcej autenticity. Turistickým procesom, komodifikáciou a preme-
nou hodnôt môžu vznikať nové kultúrne formy, ktoré získajú pozíciu „autentic-
kého“ prvku v danej lokálnej spoločnosti (Cohen 1988: 383).  

V odbornej diskusii v neskorších obdobiach sa ukázali ďalšie kategorizácie 
autenticity v závislosti od toho, na aký typ zážitku sa viažu. Sociológ N. Wang 
definuje tri rôzne druhy autenticity v závislosti na ich posudzovaní. Objektívna 
a konštruovaná autenticita je zameraná na posudzovanie objektov. Pri objektív-
nej autenticite sú jej kritériá prísne dané (napríklad predmet používaný v rurál-
nej societe v 18. storočí), v prípade konštruovanej turisti hľadajú znaky autenti-
city (Chorvát 2006: 121). Existenciálnou autenticitou Wang označuje subjek-
tívne zážitky, ktoré nesúvisia s mierou autenticity objektov alebo priestoru 
(Chorvát 2006: 121).  
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Dívanie sa verzus zosobnená skúsenosť 
Koncepcia pohľadu turistu (anglicky „tourist gaze“) bola prvýkrát predstavená 
sociológom Johnom Urrym v rovnomennom diele Tourist gaze (Urry 1991) 
a mala zásadný vplyv na spôsob interpretovania turizmu. Podľa tejto koncepcie 
je pre turizmus špecifický práve podhľad turistu, resp. turistické nahliadanie na 
realitu. Práve spôsob, akým turisti na svet nazerajú na svet naokolo, robí turiz-
mus tak špecifickým. Turistické správanie sa bolo pod vplyvom tejto koncepcie 
vysvetľované ako príjemnosť v nahliadaní alebo pozeraní sa na odlišné 
a nezvyčajné, ktoré je v kontraste s každodenným životom. Tento prístup pova-
žuje turistov za zberateľov pohľadov na objekty a priestory, ktoré symbolizujú 
nejakú ďalšiu esenciu, napríklad identitu (Franklin2006: 8). Príkladom takéhoto 
prístupu je fotografovanie sa s turistickými atrakciami – so sochou slobody 
v USA alebo pyramídami v Gíze. Prístup bol argumentačne podporený aj rozší-
renosťou vizuálnych a audiovizuálnych záznamov v dovoleniek, či zbieraním 
rôznych suvenírov.  

Turistický pohľad však nie je iba o nahliadaní. Ako trefne poznamenáva so-
ciológ I. Chorvát, „termínu „pohľad“ (anglicky „gaze“) je treba rozumieť ako 
pojmu, ktorý zahŕňa spôsob nazerania na svet a ktorý zároveň dáva podobu 
tomu, čo je videné a definuje prevládajúci spôsob nazerania“ (Chorvát 2006: 
123). Teda odlišný spôsob nahliadania na realitu spôsobuje aj sociálne konštru-
ovanie a definovanie zážitkov spojených s turizmom. Teda pohľad turistu nie je 
iba o nahliadaní, ale aj o interpretovaní sociálnej reality, ktorú turisti zažívajú.  

V závislosti od charakteru zážitku J. Urry rozlišuje štyri typy rozdielneho 
nazerania (dva z nich J. Urry rozpracoval v druhom vydaní Tourist gaze v roku 
1992). Sú to romantický pohľad (definuje ho prítomnosť iných ľudí, ktorých 
počet je obmedzený, je to napríklad vnímanie niektorých priestorov ako roman-
tických – pláž, západ slnka, prírodná scenéria. Prítomnosť iných ľudí by tento 
pohľad neumožňovala.), kolektívny (ťažisko je naopak na množstve ľudí, ktorí 
práve tento kolorit vytvárajú, príkladom je turizmus vo veľkomestách, či turiz-
mus za účelom návštevy Olympijských hier a podobne.), divácky (pohľad od-
delený od pozorovaného objektu napríklad z autobusu) a posvätný (spôsob na-
hliadania napríklad na sakrálne pamiatky či umelecké diela).  

V súvislosti s dôrazom na pohľad, dívanie sa bol zavedený aj pojem vizu-
álne teórie turizmu (anglicky visual theories of tourism), ktorý reprezentujú 
predovšetkým J. Urry (Urry 1991) a Ch. Rojek (Rojek 1997). 

V súčasnosti sa interpretačná paradigma posúva a dôraz sa kladie predo-
všetkým na interpretácie turistickej skúsenosti v kontexte zosobnenej skúse-
nosti. Podľa zástancov tohto prístupu je vnímanie turistického procesu ako od-
osobneného dívania sa limitujúce a nedokáže interpretovať charakter turistic-
kých zážitkov celkovo. Základnou výhradou je, že odosobnený zážitok je iba 
jednou polovicou turistického zážitku. Druhú nemej podstatnú časť tvorí zosob-
nená skúsenosť.  
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„Dôležité aspekty tela boli ignorované a odsúvané nabok z dôvodu silného 
dôrazu na nový virtuálny svet . Turizmus tela vystúpil do popredia z dôvodu 
výrazných limít vizuálnych teórií turizmu“ (Franklin 2006: 9). D. Crouch v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že prvotný záujem o telo v kontexte turizmu sa koncen-
troval výlučne okolo masového turizmu a predstavoval ho skôr v vulgárnom 
kontexte – telo ako objekt výnimočne nekontrolovanej konzumácie či promis-
kuity (Crouch 2003: 7). Prístup ku zosobnenej skúsenosti, zmyslovosti a telu je 
v turistických štúdiách označovaný aj ako senzuálne teórie turizmu (anglicky 
sensuous tourism theories).  

Telo a telesná zosobnená skúsenosť je podľa viacerých autorov a autoriek 
jednou z kľúčových charakteristických čŕt turistickej skúsenosti (Crouch 2003, 
Saldanha 2002, Everett 2008). Telo je jeden z kľúčových aspektov, prostred-
níctvom ktorého dávajú jednotlivci význam svetu naokolo a prostredníctvom 
ktorého si s ním vytvárajú priamy vzťah. Zapájanie tela zmyslov tvorí základ 
turistickej skúsenosti, keďže turisti sa počas turistického procesu nielen dívajú, 
práve naopak. Pri turistickom procese dochádza ku vyhľadávaniu kombinácie 
zmyslových zážitkov získavaných prostredníctvom tela a telesnej skúsenosti. 
Turisti vyhľadávajú zážitky tela v kontexte pohybu (lyžovanie, plávanie, fyzická 
únava pri trekkingu), zážitky tela v kontexte pôžitkov (konzumácia jedla, alko-
holu, vyhľadávanie sexuálnych dobrodružstiev) a podobne.  Sociológ A. Fran-
klin (Franklin 2006) poukazuje na to, že turista sa snaží primárne zažívať turis-
tickú skúsenosť prostredníctvom tela - turista pláva, lezie, raftuje, prechádza sa, 
tancuje, „hoduje“, ochutnáva jedlá a špeciality, opíja sa, nadväzuje sexuálne 
vzťahy (Franklin 2006 : 8). Základným východiskom tohto prístupu teda je, že 
telo vytvára prístup (most) medzi jednotlivcom a svetom. Zvyšujúca pluralita 
zapojených zmyslov takto zväčšuje prepojenie so priestorom, so svetom (Cloke 
in Crouch 2003 : 8). 

Zosobnená skúsenosť znamená definovanie turistického zážitku prostred-
níctvom tela, fyzickej zmyslovosti. V tomto kontexte sa poukazuje aj na „tele-
sný pohyb turistov v priestore“ (Crouch 2003 : 10). Dokonca aj v prípade pre-
hliadania pamiatok (anglicky sightseeing), kľúčového príkladu zástancov vizu-
álnych teórií turizmu, dochádza ku zapájaniu tela, takže telo spoluvytvára danú 
turistickú skúsenosť.  

Antropológia ako aj sociálne vedy sa v súčasnosti venujú hlbšiemu skúma-
niu aspektov kulinárskeho turizmu (Everett 2009), aspektom turizmu, tela 
a prírody (Franklin 2006) či sexuálnemu turizmu (Worthington 2005, Franklin 
2006). 

 
Záver 
V štúdii som sa priblížila antropológiu turizmu – vznik tejto subdisciplíny, vy-
brané diela,  autorov ako aj uchopenie vybraných pojmov, s ktorými antropoló-
gia turizmu pracuje.  Príspevok zároveň priblížil vymedzenie poľa pôsobnosti 
tejto subdisciplíny a niekoľko vybraných oblastí, tém a teoretických východísk, 
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ktorým sa antropológia turizmu od svojho vzniku venovala. Načrtla som per-
spektívu antropológie turizmu vo vzťahu k vplyvom turizmu na lokálne spolo-
čenstvá, v kontexte štúdia turizmu a rituálov prechodu, o štúdia turizmu 
v súvislosti s modernitou a súčasnou komplexnou spoločnosťou a v súvislosti 
štúdia turizmu v rámci vizuálnych a senzuálnych teórií turizmu. Rozpracovanie 
problémov a tém nebolo vyčerpávajúce a výber bol značne selektívny, väčší 
rozsah predkladaný príspevok ani neumožňoval. Cieľom štúdie však bolo obo-
hatiť domácu sociálnovednú spisbu o turizme, ktorej stále nie je dostatok.  
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The purpose of the present article is to stress persisting importance of folk narratives 
catalogues and to bring several remarks about typological and structural methods of 
classification. A special part is devoted to an analysis of a contemporary structural-
semantic method of the Lithuanian scholar Bronislava Kerbelytė as well as to an actual 
development of Czech catalogues. 
 
 
Téma katalogizace lidového vyprávění ztratilo svou dominanci na konci šedesá-
tých let 20. století, kdy se pozornost folkloristů přenesla na ekologii folkloru: 
proces orálního přenosu vyprávění, vypravěčské situace a funkce folkloru 
s ohledem na kolektivní identitu a sociální status. Důvodem byla omezení ply-
noucí ze zakotvení klasifikace folklorních žánrů v půlstoletí vzdálené době 
finské historicko-geografické školy a neschopnost tato omezení překonat a do-
hodnout se v mezinárodním měřítku na jednotných kritériích jak pro výběr žán-
rů, tak pro systém katalogu. Odvrat od folklorního textu ke kontextu sice trvá, 
ale katalogy zdaleka nejsou uzavřenou kapitolou. Nadále jde o základní a velmi 
potřebnou pomůcku pro srovnávací studium. Důkazem je více než osmdesát 
katalogů vydaných za uplynulé čtvrtstoletí, a také to, že se udržuje kontinuita s 
některými staršími díly, která jsou rozšiřována a metodologicky modifikována. 
Nejvýraznější je to u třetí revize známého mezinárodního katalogu Aarneho-
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Thompsona z roku 20041 a rozšířeného finského katalogu pověstí L. Simonsuu-
riho z roku 1998,2 které byly výrazně přepracovány a modernizovány. Mezi 
změny provedené v koncepci Utherovy revize Aarneho-Thompsona patří např. 
důraz na starší literární zdroje dříve nahrazované novějšími orálními, rozšíření o 
další žánry (i když s ohledem na koherenci katalogu nijak radikálně), oslabení 
evropocentrismu a zahrnutí více textů z jiných kontinentů, detailnější popisy 
typů a více bibliografických odkazů, přihlédnutí ke genderové problematice a 
opravení popisů typů tam, kde jsou jednostranně soustředěny jen na mužské 
hrdiny. Převážná většina klasifikačních systémů byla založena na syžetech vy-
právění určených jako typy. Typologickému přístupu je možno vytýkat nedos-
tatky jako např. náhodný výběr distinktivních znaků syžetů či problém 
s určením stabilního prvku jako kritéria klasifikace, ale to nemění nic na skuteč-
nosti, že se jedná o nejpřístupnější metodu pro praktický katalog, který je jen 
prostředkem, nikoli cílem, a jistá tolerance v teorii a metodologii není fatálním 
prohřeškem. 

V opozici k typologické klasifikaci vyprávění bylo rozpracováno několik 
odlišných přístupů, které se snažily proniknout do struktury vyprávění a uvnitř 
najít logické vztahy. Generováním jejich vzorců by pak vznikala všechna vy-
právění. Významný impulz vyšel z ruského formalismu. Roman Jakobson při-
podobňuje folklor k jazyku – stejně jako všechny jazyky světa vycházejí 
z omezeného počtu relativně jednoduchých strukturních typů, tak i folklorní 
tvorba jakožto kolektivní sociální fenomén, svázaný mnohem těsnějšími pravid-
ly než tvorba individuální, má strukturu s omezeným počtem identifikovatel-
ných vzorců. Nejdůležitějším dílem zaměřeným na strukturální studium folkloru 
byla známá morfologie ruských kouzelných pohádek Vladimira J. Proppa. Autor 
popisuje pohádku „podle jejích součástí a podle vztahů součástí k sobě navzá-
jem a k celku“3 a jako základní část pohádky určuje funkci jednajících osob. 
Celkem je stanoveno 31 funkcí přiřazených sedmi jednajícím postavám. Funkce 
vždy následují ve stejném pořadí, mohou být jen vynechány nebo opakovány. 
Všechny pohádky, vzaté Proppem v úvahu, tedy mají teoreticky identické funk-
ce a vytvářejí jediný typ. 

Na Proppa navázal Alan Dundes s morfologií vyprávění severoamerických 
indiánů. Jeho záměrem bylo dokázat, že se nejedná o nahodilou směsici libovol-

 
1 UTHER, H.-J.: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on 
the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Parts I-III. (FF Communications 284-286). Helsinki 
2004. 
2 JAUHIAINEN, M.: The Type and Motif Index of Finnish Belief Legends and Memorates. Revised 
and enlarged edition of Lauri Simonsuuri’s Typen- und Motivverzeichnis der finnischen mythischen 
Sagen (FF Communications No. 182). (FF Communications 267). Helsinki 1998. 
3 PROPP, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany 1999, s. 26. 
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ně kombinovatelných motivů, ale o vyprávění s organizovanou strukturou. Mís-
to Proppova výrazu „funkce“ používá termín motivém, k němuž podle vzoru 
z jazykovědy doplňuje termín alomotiv, tj. konkrétní realizace jedné z variant 
motivému. 

Morfologii lidových balad a pověstí bylo věnováno několik článků také 
v českém a slovenském prostředí. 44 

Strukturálně-sémantickou metodou byly analyzovány zejména mýty. Prů-
kopníkem se stal Claude Lévi-Strauss, na nějž navazovali další autoři jako an-
tropolog Edmund Leach a litevský jazykovědec Algirdas J. Greimas. S aplikací 
synkretizujícího strukturálního přístupu na madagaskarská vyprávění příšel Lee 
Haring, který píše: „Since neither the historic-geographic school, the structura-
list school, nor the oral-literature school is alone fittest to survive, perhaps they 
can find a way to merge.“ 5 

Stejně jako v případě typologické klasifikace nebyly ušetřeny kritiky ani 
výsledky formalistických a strukturálních metod. Velmi kategoricky se vyjádřil 
švédský badatel Bertel Nathhorst, který analyzoval metody V. J. Proppa, A. 
Dundese, C. Lévi-Strausse a E. Leache: „In each individual case we have been 
obliged to constate methodological flaws of such a decisive nature [...] that in 
their present form all the methodological proposals must be dismissed from the 
scientific debate.“6 Přinejmenším rezervovaný postoj v obecné rovině zastává 
Hans-Jörg Uther: „Some early advocates of narrative classification envisioned 
an exact system like that of the natural sciences, analogous to biological classi-
fication; this vision was later influenced by semantic and structural research. 
That hope for exactness must be seen as a product of the wishful thinking of 
time.“77 S tímto tvrzením by nepochybně nesouhlasila litevská folkloristka 
Bronislava Kerbelytė, která v současnosti vyvinula a aplikovala originální struk-

 
4 BENEŠ, Bohuslav: Lidové vyprávění na moravských Kopanicích (Pokus o morfologickou analýzu 
pověrečných povídek podle systému V. Proppa). In: Slovácko 8-9, 1967, s. 41-71. 
BENEŠ, Bohuslav: Možnosti morfologické analýzy pověstí. In: Slovácko 41, 1999, s. 83-104. 
BENEŠ, Bohuslav: Žánrová problematika lidového vyprávění (Návrh morfologické analýzy nepo-
hádkové prózy). Národopisné informácie 2/87, Bratislava 1987, s. 5-24. 
BENEŠ, Bohuslav: Morphological Analysis of the Texts of Folkballads. An attempt at constructing 
a pattern according to the system of V. Propp. Ethnologia slavica et slovaca 24-25, 1993, s. 177-194. 
KURFÜRSTOVÁ, Miroslava: K problematike žánrovej analýzy poverového rozprávania. Slovenský 
národopis 32, 1984, s. 591-604. 
5 HARING, L.: Malagasy Tale Index. (FF Communications 231). Helsinki 1982, s. 8. 
6 NATHHORST, B.: Formal or Structural Studies of Traditional Tales. The usefulness of some 
methodological proposals advanced by Vladimir Propp, Alan Dundes, Claude Lévi-Strauss and 
Edmund Leach. Stockholm 1969, s. 71. 
7 UTHER, H.-J.: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on 
the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Parts I-III. (FF Communications 284-286). Helsinki 
2004, s. 10. 
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turálně-sémantickou klasifikaci folklorní prózy. Jde o sofistikovaný – i když 
také nesnadno přístupný – a autorkou silně propagovaný systém, který přináší 
do folkloristiky přinejmenším nový inspirativní podnět. Následující řádky budou 
proto věnovány rozboru této klasifikace, a také jejímu kritickému zhodnocení. 

 
Bronislava Kerbelytė  a strukturálně-sémantická klasifikace li-

tevských vyprávění 
Bronislava Kerbelytė, žačka Erny Pomerancevy, se věnuje katalogizaci fol-

klorní prózy již od roku 1966. Nejprve pracovala na rozsáhlém lístkovém kata-
logu litevských pověstí podle vzoru, doporučeného na kongresu ISFNR: etiolo-
gické pověsti tříděny podle objektu, jehož vznik vysvětlují, mytologické podle 
nadpřirozené bytosti a historické (místní) podle místa, s kterým jsou spjaty.  

Podle autorky je taková klasifikace vhodná pro určení zvláštních národních 
rysů pověstí. Vidíme z ní např. které objekty přitahovaly pozornost a vyvolávaly 
potřebu najít vysvětlení jejich původu, poznáme rozvržení nadpřirozených pos-
tav. Při aplikování těchto principů však vyvstávají vážné problémy: často je 
vznik různých objektů vysvětlován stejným příběhem, různé mýtické bytosti 
vystupují v identických syžetech. Navíc mnohdy není bytost vůbec jmenována 
a pokud si sběratel vynutí od vypravěče vysvětlení, získá jen náhodný údaj, 
který odpovídá momentálnímu vypravěčovu názoru. Nespolehlivost systému 
pro komparativní folkloristiku zvyšují i rozdílné kulturní a geografické podmín-
ky různých zemí, podle nichž se vyprávění přiklánějí k různým místům 
a bytostem. Pro vyhledání analogického protějšku nějakého typu pověsti může 
být tedy nutné seznámit se napřed se všemi syžety v katalogu. Jde o známé 
slabiny, jež se dají v typologicky koncipovaném katalogu pověstí minimalizovat 
důrazem na syžet místo na entitu či objekt a propracovaným odkazovým apará-
tem, jako je tomu u finského katalogu Marjatty Jauhiainen.  

Kerbelytė se však rozhodla jít jinou cestou a založit klasifikační systém na 
funkci vyprávění. Kritériem např. v démonologických pověstech není nadpřiro-
zená bytost, ale interakce této bytosti či síly s člověkem, na jehož jednání závisí 
výsledek konfliktu. Znaky nadpřirozených bytostí vyvstanou jen v reakci na 
činy člověka. Činnosti jako pomoc či zranění člověka svědčí především o 
správnosti či nesprávnosti jeho jednání při konfliktu. Celý katalog je členěn 
podle hrdinova chování, které může být správné, nesprávné nebo neutrální. 
Správné chování přinese hrdinovi výhody či jej zachrání před nebezpečím; např. 
zachránění se před mrtvým uhozením jej hřbetem ruky. Nesprávné chování má 
negativní důsledky, např. muži najdou a vypijí vodku vlkodlaka a sami se změní 
ve vlky. V případě neutrálního chování je člověk jen náhodný pozorovatel a 
výsledek jeho setkání s numinózními jevy je potvrzení či doplnění informací 
nashromážděných kolektivní zkušeností; např. z jezera je slyšet hra na varhany 
nebo proměna získaných peněz v uhlí. 
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Základní jednotkou strukturálně-sémantické analýzy je tzv. elementární sy-
žet (ES), srovnatelný s Proppovým dějovým sledem. ES je samostatný narativní 
prvek, skládající se z počáteční situace, akce a výsledné situace, v nichž se stře-
tává hrdina a protivník. Většina pověstí si vystačí s jedním ES, ale je možná i 
kombinace několika z nich. Všechny ES, v nichž se hrdinovy činy interpretují 
stejně na abstraktnější významové úrovni, patří do samého typu, který může mít 
několik verzí. Na základě analýzy tisíců litevských pověstí Kerbelytė stanovila 
152 typů ES, z nichž se skládá narativní struktura celého žánru.  

Katalog8 je rozdělen do tří samostatných celků podle druhů pověstí – etio-
logické, démonologické („mytologické“) a místní s historickými. Ve všech 
celcích je materiál zpracován paralelně, některé typy ES tak mají své koreláty 
i v celcích sousedních. Každý typ i verze ES má konstantní čtyřmístné číslo, 
přidělované s matematickou přesností. Pokud konkrétní typ nebo verze ve sku-
pině chybí, jeho číslo se přeskočí. 

 
Příklad typu: 
 
1.2.1.8. Hrdina vstoupí do kontaktu s nebezpečnou postavou či předmětem  
 
Typ etiologické pověsti 
1) Hrdina pozře či přijme nebezpečný objekt9 

Eva dala Adamovi ochutnat zakázané jablko; to uvízlo v Adamově jícnu. 
Proto mají muži „Adamovo jablko“. 

 
Typ mytologické pověsti 
1) Hrdina pozře či přijme nebezpečný objekt  
Domovní duch (aitvaras) nabídne člověku vodku. Člověk ji vypije a ráno 

najde pod svým nosem kus hnoje. 
 
Typ historické pověsti 
3) Hrdina svolí k návštěvě nebezpečného protivníka10 

Člověk přijme pozvání strávit noc v domě. Ráno se probudí v bažině. 
 
První číslice je třída, jichž Kerbelytė určuje trojici: 1. usilování o svobodu 

v cizím prostředí nebo touha toto prostředí kontrolovat; 2. snaha dosáhnout 

 
8 Text celé publikace je na internetové adrese  
<http://www.ruthenia.ru/folklore/kerbelite1.html> [cit. 2007-11-21]. 
9 Číslem se závorkou jsou označovány verze jednotlivých typů. 
10 Verze označené čísly 1) a 2) se v tomto typu u historických pověstí nevyskytují, proto začíná 
výčet verzí až číslem 3). 

http://www.ruthenia.ru/folklore/kerbelite1.html
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materiálních potřeb nebo útěchy; 3. hledání rovných práv nebo vysokého posta-
vení v kmeni, rodině či komunitě. ES nejčastěji náleží do první třídy, méně 
obvyklé jsou ve druhé a třetí. Druhá číslice je podtřída: 1. hrdinovo správné 
chování; 2. hrdinovo nesprávné chování; 3. hrdinovo neutrální chování. Třetí 
číslice indikuje skupinu typů v podtřídě. Kerbelytė nevytváří pro toto číslování 
žádný systém a přesný záměr jeho aplikace zná patrně jen sama autorka, která 
sama píše: „The groups of the types are made according to the most frequent 
goals of the heroes; they are rather relative.“11 Čtvrtá číslice je řadová číslovka 
typu ve skupině.  

V případě, kdy se vyprávění skládá z více ES, je popsána i jeho tzv. séman-
tická makrostruktura, která napomáhá odlišení verzí narativu. Určí se ústřední 
ES, který organizuje ostatní elementy do harmonického celku nebo motivuje 
připojení dalšího ES, a ES vedlejší. Uvnitř jednotlivého typu je pak makrostruk-
tura označena dvojmístným číslem a na základě stanovené ústřední a vedlejších 
ES jsou popsány bloky makrostruktury.  

První číslice zastupuje tzv. jednoduchou strukturu, jichž autorka na základě 
analýzy materiálu stanovila šest: 1. syžet se skládá z jednoho ES nebo z ES, do 
nějž je vložen jiný ES. Zbylých pět struktur se skládá ze dvou nejtěsněji spja-
tých ES: 2. sémantický pár hrdiny, jenž se v ES 1 chová špatně a doplatí na to, a 
druhého hrdiny, který se v ES 2 chová za stejných okolností správně a je odmě-
něn; 3. stejné jako předchozí typ, jen pořadí ES je obráceno; 4. hrdina v ES 1 
ztratí nějakou věc nebo je v nebezpečí, v ES 2 získá věc zpět nebo vyvázne 
z nebezpečí; 5. hrdina v ES 1 něco získá, ale v ES 2 se on nebo někdo s ním 
spojený chová špatně a přijde o to; 6. hrdina v ES 1 získá výhodu a v ES 2 ji 
zužitkuje ke svému prospěchu. 

Druhá číslice značí druh makrostruktury, které mohou být dva: 1. základ 
tvoří jednoduché ES bez rámce; 2. základ tvoří jedna či několik ES, které jsou 
vloženy do rámce (jsou transformovány). 

 
Příklad verze typu, obsahující makrostrukturu: 
 
1.2.1.8. Hrdina vstoupí do kontaktu s nebezpečnou postavou či předmětem  
 
5) Hrdina prohlásí, že chce vstoupit do cesty nebezpečnému protivní-

ku/vezme si nebezpečného protivníka či předmět domů 
 

 
11 KERBELYTĖ, B.: Tipy narodnych skazanij. Strukturno-semantičeskaja klassifikacija litovskich 
etiologičeskich, mifologičeskich i istoričeskich skazanij i predanij / The types of folk legends. The 
structural-semantic classification of Lithuanian aetiological, mythological and historical legends. 
Sankt-Peterburg 2001, s. 32. 
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4.1 Hrdina se nalezne v nebezpečné situaci: 1.2.1.812 Hrdina se osvobodí: 
Kněz zkouší vyhnat ďábla, ale nepodaří se mu to. Ďábla vyžene až čaroděj Ku-
okstas/ starý kněz. – 1.2.1.17 + 1.1.1.17 

 
Makrostruktura informuje o verzi 5 typu 1.2.1.8 ústředního ES, který spoju-

je se souvisejícími typy ES 1.2.1.17 (Hrdinovi se nepodaří zasáhnout postavu či 
objekt pomocí speciální činnosti či prostředku) a 1.1.1.17 (Hrdina zasáhne pos-
tavu či objekt pomocí speciální činnosti či prostředku). Oznamuje nám, že tato 
verze patří k typu makrostruktury tvořené několika jednoduchými ES, kde je 
hrdina v nebezpečí a vyvázne z něj (4.1). 

Stejný princip, jaký jsme dokumentovali na příkladu pověsti, použila autor-
ka i pro další žánry lidového vyprávění. V letech 1999 a 2001 vyšel v litevštině 
dvojsvazkový strukturálně-sémantický katalog litevských pohádek, následovaný 
bilingvním rusko-anglickým katalogem pověstí v roce 2001 a roku 2005 byl 
znovu vydán katalog pohádek, tentokrát ale v ruském překladu. Katalog pohá-
dek postupuje ve stejném řazení skupin pohádkových druhů jako Aarne-
Thompsonova klasifikace, k níž jsou také u strukturálně-sémantických typů 
uvedeny odkazy. Číslování typů zůstává stejné jako u výše zkoumaných pověstí 
jen s rozdílem, že jsou přidány dvě nové třídy: 4. Hledání ideálního ženicha či 
nevěsty; 5. Snaha o jednotu a plnou hodnotu rodu, rodiny nebo společnosti. 
Mimoto jsou narozdíl od katalogu pověstí identifikovány i skupiny typů 
v podtřídě.   

 
Příklady srovnání typologického typu pohádky a strukturálně-sémantického 

protějšku: 
 
ATU 510A (Popelka) – kombinace typu 3.1.0.12 (Hrdina oznámí, že nemů-

že splnit úkol, někomu, kdo úkol zvládne) a 4.1.0.1 (Hrdina na sebe obrátí po-
zornost ideálního svatebního partnera) 

 
ATU 123 (Vlk a kůzlátka) – zahrnuje typy 1.1.1.6 (Hrdina se nesblíží 

s nebezpečným protivníkem) a 1.2.1.6 (Hrdina se sblíží s nebezpečným protiv-
níkem) 

 
ATU 922 (Král a opat) – kryje se s typem 3.1.0.9 (Hrdina použije vědomos-

tí o konkrétních objektech a jevech) 
 

 
12 Dříve popsaný typ ES je tu reprezentovaný svým číslem a dále se popisuje nový ES. 
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Oproti používání katalogu s takto pojatou teorií a metodologií klasifikace 
vyprávění lze mít výhrady. Systém klasifikace je i přes jednoduchou výchozí 
myšlenku komplikovaný, orientace podle abstrahovaných názvů ES je ztížená 
zvláště u vyprávění, v nichž nelze lehko identifikovat druh hrdinova chování, 
některé tradiční syžety je nutno rekonstruovat i z více než pěti strukturálně-
sémantických typů, odkaz na kombinovatelné typy ES nebo odkaz na jiné ús-
třední ES, u nichž se daný ES vyskytuje jako vedlejší, někdy připomíná výpočet 
rovnice a uživatel katalogu je jen zahlcen čísly. 

Můžeme přičíst i technické problémy jako jsou nejasnosti v teoretickém 
úvodu a také to, že v katalogu pověstí se téměř nedá hledat kvůli absenci po-
drobnějšího obsahu a je nutné listovat stránku po stránce, a také 
v tomto katalogu chybí jakékoli odkazy na zahraniční katalogy. 

Domnívám se, že strukturálně-sémantická klasifikace B. Kerbelytė není 
vhodná jako praktická pomůcka pro badatele, jenž chce získat orientaci v typech 
lidového vyprávění. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že takto hloubkově 
provedená analýza může vyjevit mnohé o samotné povaze vyprávění i o jeho 
nositeli, jak píše sama autorka: „Из классификации ЭС можно узнать очень 
много не только о сказках, но и о человеке – о его целях и способах их 
достижения, о правилах взаимоотношений с «чужими» в древности и о 
более поздних проблемах взаимопонимания в обществе «своих».“13  

 
Příprava českých katalogů  pohádek, pověstí a exempel v roce 

2007 
Potřeba českých i slovenských katalogů lidové prózy byla již mnohokrát 

připomínána, avšak na jejich praktickou realizaci nedošlo a současnému badateli 
nezbývá, než se opřít o zastaralé soupisy pohádek Václava Tilleho a Jiřího Po-
lívky a o některé dílčí práce. V dnešní době existuje však několik českých kata-
logů v různé míře rozpracovanosti, které by mohly prázdné místo zaplnit. Na 
katalogu lidových pohádek pracuje Jaroslav Otčenášek z pražského Etnologic-
kého ústavu AV ČR. Katalog je zpracováván v elektronické podobě jako příloha 
k monografii o pohádce chystané na rok 2010. Klasifikačním systémem byl 
zvolen mezinárodní standard ATU (Aarne-Thompson-Uther), podle nějž bylo 
v rámci předběžných prací zatím zařazeno přes 1500 textů z důležitých publiko-
vaných zdrojů. Typologický katalog pověstí je předmětem mé vlastní doktorské 
disertační práce, jejíž dokončení je plánovano přibližně na rok 2009. Nevýho-
dou klasifikace tohoto žánru je absence mezinárodního systému, který by sloužil 
jako předloha a současně jednotící platforma pro určování širokých vzájemných 
souvislostí. Existuje jen nemnoho katalogů národních, zejména severoevrop-
ských, a tematických; mimoto vyšlo i několik dílčích domácích příspěvků 

 
13 KERBELYTĖ, B.: Tipy narodnych skazok. Strukturno-semantičeskaja klassifikacija litovskich 
narodnych skazok I.-II. Moskva 2005, s. 21. 
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s návrhy na třídění pověstí.14 Žádná z těchto prací se sice nehodila k tomu, aby 
byla beze zbytku následována, posloužily však jako vodítko a inspirace pro 
vytvoření nové metody přizpůsobené českému materiálu. Dosud bylo do dyna-
micky se vyvíjejícího vlastního katalogu zařazeno přes 1000 textů pověstí výbě-
rem zaměřených na autentické terénní zápisy obsažené v klasických folklorních 
sbírkách a zejména v neintencionálních pramenech, jimiž jsou především ukáz-
ky nářečních textů připojené k jazykovědným pojednáním. Ke všem odpovídají-
cím typům byly vypracovány konkordance s významnými katalogy – meziná-
rodním ATU (2004), finským Simonsuuri-Jauhiainenové (1998), norským 
Christiansenovým (1958) rozšířeným o externí dodatky K. M. Briggsové, čes-
kým Tilleho (1929-1937) a slovenským Polívkovým (1923-1931) – a do katalo-
gu byly též integrovány dva domácí lokální katalogy D. Klímové (1966) a D. 
Daňkovské (1983). Všechny typy budou doplněny srovnávacími komentáři 
a bibliografickými odkazy. Součástí práce bude i antologie textů, která bude 
pravděpodobně publikována zvlášť spolu s komentáři k typům. 

Specifickým žánrem, jenž dokládá interferenci středověké literární tradice 
a folkloru, jsou exempla, oblíbená pomůcka středověkých a později i barokních 
kazatelů. Mezinárodní katalog exempel Frederica C. Tubacha obsahuje úcty-
hodných 5400 typů exempel, bohužel však opomíjí český materiál. Významný 
soupis českých exempel od počátků české literatury do doby husitské sestavil 
folklorista a literární historik Karel Dvořák. Pracoval na něm souběžně při psaní 
Nejstarších českých pohádek (1. vyd. 1976, 2. vyd. 2001) – stejný materiál pou-
žil jak pro čtenářsky přístupné stylizace pohádek, tak i pro pomůcku pro odbor-
níky. Soupis postupuje podle Tubachova číslování a odkazuje i ke katalogu 
Aarneho-Thompsona. Z přibližně 600 Dvořákových typů je polovina doložena 
v Tubachem zachycených látkách křesťanské tradice, zatímco druhá polovina 
obohacuje fond evidovaných exempel o nové typy. Soupis staročeských exem-
pel vyšel roku 1978 pouze česky (s ruským a německým resumé) i přesto, že šlo 
o publikaci vysloveně mezinárodního dosahu. Autor si byl tohoto nedostatku 
patrně vědom, a tak pracoval na druhém vydání, pro něž získal i množství no-
vých exempel a které psal rovnou německy a plánoval je vydat v edici Folklore 
Fellows Communications (FFC) po boku Tubachova Indexu. Bohužel těsně 
před dokončením zemřel a rukopis si už nenašel cestu k nakladateli ani k tomu, 
kdo by se postaral o jeho finální podobu. Originál strojopisu zůstal v majetku 
Dvořákovy dcery, jejíž manžel jej celý převedl do digitální podoby pomocí 
scanneru a softwaru pro optické rozpoznávání znaků (OCR). Výsledek však 
nebyl vzhledem k předloze uspokojivý a vyžadoval zdlouhavou a pečlivou ko-

 
14 Pro bližší informace viz LUFFER, J.: Typologická klasifikace lidových pohádek a pověstí 
v mezinárodním kontextu. Český lid 93, 2006, s. 291-299. 
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rekturu v textovém editoru, kterou už nikdo neprovedl. Kopie rukopisu zůstaly 
v pražském Klementinu v úschově Kamila Boldana, historika a Dvořákova 
spolupracovníka na druhém vydání Soupisu. Osud tohoto založeného rukopisu, 
který se nedostal z šuplíku, zůstává utajen i badatelům z oboru. Jaroslav Kolár 
napsal v předmluvě k posmrtně vydanému sborníku prací Karla Dvořáka, že 
nové vydání Soupisu je „připravované k vydání ve Finsku“;15 Anežka Vidma-
nová, autorka předmluvy Soupisu, dokonce v novém slovníku latinských spiso-
vatelů u hesla „exemplum“ tvrdí, že „druhé, rozšířené vydání je v tisku v Koda-
ni“.16  

V současnosti je originál rukopisu připraven pro zařazení do archivu Etno-
logického ústavu AV ČR a strojopisná kopie stejně jako hrubý digitální převod 
je v mém držení díky laskavosti Kamila Boldana a zetě Karla Dvořáka Jiřího 
Krále. Rukopis čítá přes 300 stran a v zásadě je rozdělen na „hlavní“ publikaci, 
která se větší částí kryje s textem prvního vydání, a na dodatek s vlastním samo-
statným rejstříkem, který do němčiny přeložila Dagmar Klímová. Dodatek roz-
šiřuje Soupis asi o 120 nových exempel, excerpovaných Boldanem z latinského 
rukopisného sborníku z konce 14. století Historiae variae moralisatae. Komuni-
kací s vedoucí redaktorkou edice FFC se podařilo vzbudit zájem o Dvořákovo 
dílo a ve chvíli, kdy bude text připraven v digitální podobě, začne FFC uvažovat 
o jeho vydání. Nakonec se snad podaří dvacetiletou proluku překonat a nabíd-
nout český katalog exempel komunitě badatelů z celého světa.  
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Transformace hudebních folklorních projevů 
v procesu tradování (se zřetelem k situaci na přelomu 
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The changes that have taken place in musical folklore as it is passed down have to do 
with the form of songs and the makeup of the repertoire; occasions for singing have 
changed as well. Folklore is coming into confrontation with other kinds of non-artificial 
music, which contributes to its perception and acceptance, for example through various 
forms of adaptation and other ways of making use of them other than in the folklore 
genres. Folk song at present is not just related to a particular locality or region; popular 
songs are sung in many places; in some case all over the country. Modern technologies 
are having an impact on the consciousness of contemporary folklore, for example the 
internet. This must be evaluated critically, for this is a system accessible and open to 
practically everyone, both experts and lay people. These transformations can be ob-
served on the basis of contemporary research in the Czech lands; however, in other 
environments the situation may differ.  
 
 
Změny ve vývoji hudebního folkloru předvídali badatelé a znalci už v minulosti, 
někteří dokonce počítali s úplným zánikem. V procesu vývoje dochází 
k proměnám, které se dotýkají folkloru jako způsobu komunikace. Zpěv, který 
se obvykle upřesňoval přívlastkem lidový a pro který dnes volíme adjektivum 
spontánní nebo skupinový, však nezaniká a stále si podržuje svou roli v životě 
současné populace.1 Dokazují to poznatky ze současných terénních pozorování. 
Zdá se dokonce, že v určitých  vrstvách můžeme mluvit o renesanci zpěvu a 
o jeho nárůstu. Konkrétní dochované prameny, to znamená písňové zápisy, 
pocházející přibližně z období posledních dvou století, můžeme porovnávat se 
současným projevy a určit, v čem se předmět studia a v důsledku toho i samo 

 
1 Václavek, B. 1938: Písemnictví a lidová tradice. Obraz jejich vztahů v české písni lidové a zlidově-
lé. Olomouc: 66; týž: České světské písně zlidovělé. In: Václavek, B. 1963: O lidové písni a sloves-
nosti. Praha:  141. Naplňuje se jeho předpověď, že lidová píseň nezanikne, ale že bude jiná. 
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studium změnilo, řekněme během posledního půlstoletí soustavného vědeckého 
bádání. To nabízí možnost trochu zapřemýšlet a shrnout, k jakému stavu dospěl 
vývoj a co současné studium a samozřejmě i ti, kteří se jím hodlají zabývat, 
musí brát na vědomí. Je nutno předeslat, že tyto proměny postihují především 
onu oblast, která věnuje pozornost aktivnímu zpěvu, nikoli bádání založenému 
na studií archivních materiálů. 

1. Když konfrontujeme výsledky z terénních výzkumů  z různých časových 
období, můžeme vidět, že se vyvíjel nejen tvar písní ale také skladba reperto-
áru. Odlišnosti ve tvaru písní souvisejí s více faktory. Projevuje se vliv špatné 
paměti nositelů, způsobující například zapomínání a krácení textu, a tím vznik 
písňových torz. V důsledku tvořivých a kombinačních schopností vznikají tex-
tové kontaminace,  pozornost je třeba soustředit také na proměnu zpěvních pří-
ležitostí. Tento proces sebou přináší různé transformace zpěvního repertoáru, 
např. ústup určitých písní z aktivního repertoáru, nebo změnu písňového druhu.2  

K určitým posunům dochází také kupříkladu v písních k výročním obřa-
dům. Jako příklad uveďme vánoční písně. Ty dnes už nepodléhají zákazům a  
necitlivým zásahům do textu, které měly potlačit jejich provázanost s vírou 
a náboženstvím. Současně dochází ke ztrátě  jejich určité výjimečnosti. Zatímco 
dříve se písně o narození Jezulátka zpívaly jen ve sváteční dny, v pevně stano-
veném čase závislém od lokálních či regionálních zvyklostí (při výzkumu 
v terénu bylo možné setkat se s tím, že mimo vánoční čas odmítli informátoři 
koledy a jiné vánoční písně zpívat), nyní znějí téměř celou čtvrtinu roku, od 
října do prosince v reproduktorech umístěných ponejvíce v nákupních středis-
cích a supermarketech. Ale je možné uslyšet je i na jiných místech – v centrech 
měst pod vánočním stromem, učí se je děti v souborech, ve škole, předvádějí se 
na předvánočních besídkách a slavnostech dlouho před vlastními svátky apod. 
V  existenci  tohoto písňového druhu dochází k závažné proměně, a to ke smě-
řování od dříve převažujícího aktivního zpívání v intimitě rodiny, mezi sousedy 
a přáteli k pasivnímu vnímání na veřejnosti. Není to ovšem způsobeno existencí 
samotných písní, ale spíše způsobem jejich prezentace. Pozitivním prvkem 
v tomto procesu je rozšíření repertoáru o nově prezentované, popř. i nově sklá-
dané vánoční písně. Zároveň dochází k transformaci vztahu ke koledám 
a vánočním písním, popř. ke vzniku zcela nového vztahu. Místo sváteční, ničím 
nahraditelné atmosféry vánočních svátků dotvářené osobitým půvabem koled 
dochází u mnohých konzumentů (zejména díky zmíněné, nebývale narůstající 
reprodukci vánočních písní prostřednictvím nejrůznějších nosičů) k přesycení 
koledami a k jejich odmítání.   

 
2 Např. z Horňácka je znám případ, kdy z balady vznikla taneční píseň k sedlácké. Čas balad odez-
něl, a proto přestaly na některých místech být součástí aktivního zpěvu. Naproti tomu tanec se 
udržel déle a při něm začala píseň plnit svou novou funkci. 
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Jiným důsledkem proměny zpěvních situací je úplný zánik písní, což lze 
pozorovat možná nejvíce u písní zpívaných ve volné přírodě a spojených se 
zemědělskými pracemi. Tento proces postihl písně pastevců, neboť salašnické 
písně přestaly být součástí zpěvního repertoáru současně se zánikem pěstování 
ovcí v horských oblastech, stejně jako halekačky, jejichž ústup z aktivního re-
pertoáru souvisel se zrušením pastvy skotu, kterou obstarávaly děti. Jestliže se 
ještě v padesátých a šedesátých letech minulého století našli pamětníci nebo 
častěji spíše pamětnice, které byly schopny tyto písně připomenout i zazpívat, 
v současném terénním výzkumu se většinou s podobnými písněmi už vůbec 
nesetkáváme ani v latentní podobě. 

Zanikly rovněž pracovní písně, na východní Moravě například písně 
kosecké. Ty se však v posledních letech dočkaly obnovy v souvislosti 
s vytvořením nové zpěvní příležitosti, jakou je každoroční soutěž v sečení 
trávy, konaná v roce 2007 už po dvanácté  v Buchlovicích na Uherskohra-
dišťsku, v posledních letech rovněž i na jiných místech Moravy např. na 
Soláni a ve Valašských Kloboukách, ve Slavkově nebo v Ostrožské Lhotě. 
Při této příležitosti ovšem znějí nejen kosecké písně ale i mnohé další, a to 
v podobné situaci jako v minulosti, to znamená ve spojení s pracovním 
pohybem.  

2. Jako jedna ze základních vlastností lidových písní se poměrně dlouho 
uváděla variabilita, která byla těsně spjata s ústním tradováním. V této podobě 
žila lidová píseň, jak to dokládají dochované prameny, především ve venkov-
ském prostředí u prostých lidí převážně se základním vzděláním. Způsob exis-
tence lidových písní však v průběhu 20. století doznal podstatných proměn. 
Vedle ústního tradování se píseň šířila také tiskem, zejména prostřednictvím 
písňových sbírek. V posledních desetiletích nebývale vzrostla možnost šíření 
zvukových nahrávek folkloru. Oba tyto způsoby přinášejí píseň, ale i jiné fol-
klorní projevy v ustálené podobě, beze stop variačního obměňování, tak často 
zmiňovaného v souvislosti s charakteristickými vlastnostmi tzv. tradičních nebo 
folklorních lidových písní. Nelze samozřejmě pominout ani podíl sběratele 
a ditora na výběru a tvaru písně a v neposlední řadě rovněž vliv osobnosti inter-
preta a jeho podání. Lidové písně slýcháme už po desetiletí nejen v podání těch 
zpěváků, pro něž jsou mnohdy dosud součástí jejich životního stylu, tedy zpě-
váků z lidového prostředí. Lidové písně mají své místo také v repertoáru oper-
ních pěvců nebo zpěváků z oblasti popmusic. Tištěný tvar a znějící podání písně 
se stává předlohou či vzorem pro další reprodukce, aniž by potenciální interpre-
ti, profesionálové i amatéři pociťovali potřebu přizpůsobovat si píseň, nebo aniž 
by připouštěli možnost vlastního vkladu do jejího tvaru během interpretace. 

3. Nový přístup tentokrát ze strany sběratelů a badatelů můžeme najít ve 
vztahu k informátorům. Když se sběratel v minulém století vydával do terénu, 
obvykle zjišťoval vhodné zpěváky a hudebníky s přihlédnutím k pověsti, jakou 
požívali mezi občany obce, ale také podle jejich stáří. V popředí zájmu sběratelů 
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lidových písní stáli proto převážně příslušníci vyšších věkových kategorií, kteří 
byli pamětníky a tím i příslibem k úspěšnému sběru. Současný přístup je jiný. 
Východiskem zkoumání etnomuzikologů jsou různé sociální skupiny, jejichž 
členy spojují společné zájmy, bydliště, věk apod. V těchto skupinách nejsou 
zastoupeni jen nejstarší členové populace. Naopak sběratelé věnují pozornost 
všem věkovým skupinám, včetně těch nejmladších zpěváků, např. dětí školního 
věku. Tento přístup koresponduje s pojetím zpěvu a písně německého badatele 
Ernsta Klusena, který zavedl do etnomuzikologie pojem skupinová píseň 
(Gruppenlied), odpovídající současnému vývoji zpěvnosti.3 Pro vymezení 
a studium skupinového repertoáru mluví rozšíření okruhu etnomuzikologického 
výzkumu z převážně rurálního i na urbánní prostředí a z tzv. tradiční či folklorní 
písně na všechny žánry zastoupené v aktivním zpěvu jednotlivých sociálních 
skupin.  

4. Současně s možností poznání cizího folkloru dochází k přehodnocení 
vztahu k folkloru domácímu. U aktivních hudebníků to lze sledovat 
v proměnách skladby repertoáru, v pasivním vnímání folkloru zase ve vývoji 
poslechových zvyklostí. V prvním případě spěje zájem např. směrem 
k atraktivnímu folkloru maďarskému nebo balkánskému, který přináší nové 
podněty a nové specifické znaky, výrazně jiné ve srovnání s českým 
a moravským folklorem.4 Novějším jevem je rovněž rostoucí  obliba exotických 
hudebních kultur. Tak působí v českém prostředí například romská a židovská 
hudba. Podíváme-li se po Evropě, nacházíme velkou oblibu židovské hudby 
například v Německu. V současnosti se Německo stalo zemí, kde se v širokém 
měřítku pěstuje tzv. klezmer, což  byla původně židovská, převážně instrumen-
tální hudba znějící při různých oslavách, zvláště na svatbách a tvořící jejich 
významnou, do určité doby neodmyslitelnou součást. Byla to světská hudba, 
která tvořila protipól vokální duchovní hudbě v synagogách.5 Zajímavé je, že 
zatímco v předchozích desetiletích – prakticky v průběhu větší části 20. století – 
byl klezmer tradován Židy ve východoevropských štetlech, což byla menší cen-
tra s židovským osídlením kolem tržišť, a později v Americe, kam jej přenesli 
mj. židovští emigranti, současný klezmer nebo to, co se jako klezmer v dnes 
označuje, je v Německu provozován výhradně nežidy. V jednom dokumentu 
vysílaném českou televizí to bylo vysvětleno tak, že pro Němce je jejich vlastní 
folklor zprofanovaný obdobím nacismu a poválečného socialismu, takže raději 

 
3 Klusen, E. 1968: Das Gruppenlied als Gegenstand. In: Jahrbuch für Volksliedforschung XII,  21–
41. 
4 Potvrdil to současný výzkum na východní Moravě u členů souborových muzik. Zájem o cizí 
folklor vede k jeho zařazení do repertoáru a předvádění i před publikem. Srov. např. Toncrová, M. 
1999: Mechanismus mezigeneračního přenosu folkloru. Na příkladech z Horňácka. I. Hudba a zpěv. 
In: Tradičná kultúra a generácie. Ed. H. Hlôšková. Bratislava: 98–114. 
5 Srov. Ottens, R.  – Rubin, J. 2003: Klezmeři. Jinočany. 
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sahají po hudbě jiného etnika. Dochází tu tedy k výrazné proměně ve vztahu 
k domácímu a cizímu folkloru.  

V českém prostředí lze podobný proces sledovat v menší míře, nicmé-
ně i zde existuje. Vliv cizího folkloru prorůstá do soukromí bývalých členů 
jednoho brněnského folklorního seskupení. Soubor Poľana, který původně 
založili studenti ze Slovenska, má dnes členy hlavně z Moravy, kteří přija-
li slovenský folklor za svůj, a to nejen při vystoupení, ale i ve svém souk-
romém životě, po ukončení členství v souboru. Určitá skupina lidí brněn-
ských obyvatel, neboť v souboru se vystřídalo už  několik generací inter-
pretů, žijících soustavně v moravské metropoli, má proto ve svém reperto-
áru trvale zakořeněny východoslovenské písně.6 

5. O tom, jak se dnes vytváří vztah k folkloru, přinášejí poznatky 
z průzkumu hudebních aktivit u dětí školního věku, se zaměřením na objasnění 
úlohy školy v tomto procesu. Výzkumy poměrně často ukazují znalost určitého 
množství folklorních písní, což je spojeno s výukovým programem. Současně 
dochází i k vytvoření jistého kladného přístupu k těmto hudebním projevům, 
neboť lidové písně jsou poměrně snadné ke zpívání, a dobře naplňují potřebu 
dětí zazpívat si. To není žádný nový poznatek, jeho závažnost se však někdy 
jakoby popírala či podceňovala. Co prakticky znamená tato skutečnost? Když 
lidé chtějí lidé zpívat, sáhnou velmi často po lidové písni. V případě dětí školní-
ho věku záleží ovšem také na přístupu pedagoga, jakým směrem se tento vztah 
ubírá a jaké množství lidových písní dětem škola zprostředkuje. Některé dosa-
vadní výzkumy ukazují, že úloha školy je v tomto směru nezastupitelná a ve 
velké míře nahrazuje úlohu rodiny.7  

6. V lidové tradici se vždy uplatňoval vliv významných nositelů. Ti půso-
bili na místní tradici, na její udržování i další vývoj. I když neustále platí, že 
lidová tradice je anonymní, nadaní jedinci se vždy dokázali prosadit a působit na 
vývoj zpěvu, na formování zpěvního repertoáru, způsob přednesu apod. Nejinak 
je tomu dnes, ba možno říci, že jejich úloha roste. Dnes mohou interpreti využí-
vat jiné prostředky než dříve, takže účinnost jejich aktivit může mít větší dosah 
než v minulosti. Význam takových osobností nepozbývá na síle ani dnes, ať už 
ve sféře folklorismu, v médiích či jinde. Příkladů by se dalo uvést celá řada, ale 
vzhledem k tomu, že jde o skutečnost dostatečně známou, není nutno ji na tomto 
místě dále rozvádět. 

7. Z konfrontace minulosti a současnosti plyne vztah teorie a praxe. Za-
tímco mnohé názory, na svou dobu moderní a pokrokové, vyslovili badatelé už 
v počátcích etnomuzikologie na přelomu 19. a 20. století, jejich prosazení do 

 
6 Srov. výzkum u bývalé a současné členky souboru, provedený  formou rozhovoru v roce 2007. 
Materiál je uložen ve fonotéce Etnologického ústavu AV ČR v Brně, sign. Pk 669 a Pk  678. 
7 Srov. Toncrová, M. 2003: … co si zpívají. In: Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dneš-
ních dětí a mládeže s ukázkami. Ed. J. Pospíšilová. Brno: 73–132. 
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praxe se hodně pozdrželo. Dalo by se říci, že praxe pokulhává za teorií, že pro-
nikavé, mnohdy přímo jasnozřivé myšlenky někdejších osobností oboru ustrnuly 
v rovině teoretických úvah. Zde lze upozornit zejména na podněty Leoše Janáč-
ka. J. Gelnar v příspěvku na 18. etnomuzikologickém semináři v roce 19888 
staví  provokativně otázku, co vytěžila etnomuzikologie z Janáčkových vpravdě 
pokrokových myšlenek. Jeho skeptická odpověď se zakládá bohužel na nepří-
jemné pravdě. Probíráme-li se jednotlivými Janáčkovými, byť často stručnými a 
zdánlivě samozřejmými zásadami, a tím, co z nich v dalším vývoji etnomuziko-
logie využila, zdaleka nemá tento oboru důvod ke spokojenosti. 

8. V etnomuzikologii se postupně formuje vztah k jiným žánrům zejména 
z oblasti tzv. nonartificiální hudby, např. k lidovce či folku.9 Nové kvality do-
znává vztah k folkloru jiných etnik, v rámci tzv. world music, jak se původně 
označovala lidová hudba mimoevropských etnik.10 Postupně dochází 
k výrazným posunům, k novému přijetí a využívání v této aktuální a velmi zpo-
pularizované hudební sféře. 

9. Mizí regionálně vázaný folklor, zejména ve městě. Současně 
s vytvářením repertoáru různých skupin, zejména těch, které nejsou spoje-
ny společným bydlištěm nebo původem, se posouvá existence lidových 
písní směrem od jejich původního geografického prostředí i od původních 
nositelů do jiného prostoru a k jiným zpěvákům. To znamená, že se mění 
vztah písně a místa. V praxi to lze dobře dokumentovat v prostředí Mora-
vy a Slezska na písních ze Slovácka, které se z východu země přesunuly 
takřka na celou plochu obou zemí. Část populace chápe dokonce termín 
lidová píseň a slovácká píseň jako synonymum. Na Moravě lze proto mlu-
vit o převažujícím vlivu slováckého folkloru, a to nejen v městském pros-
tředí. Na samotném Slovácku vystupuje někde do popředí sílící vědomí 
o regionálních a lokálních zvláštnostech. Ve sféře současné zpěvnosti jde 
hlavně o oblast folklorního hnutí nebo folklorismu. Projevuje se to kromě 
jiného úsilím směřujícím k vyhledávání osobitých variant známých písní 
nebo písní zanikajících, podobně jako v udržování nebo obnovování míst-
ních zvláštností v krojových součástkách. Někdy jde o naprosté drobnosti 
ve tvaru či barvě výšivek, o výskyt písně, popř. jinou drobnou odlišnost od 
okolních obcí. Tento postoj je z terénních výzkumů dobře znám, je možno 
však konstatovat, že už dvě, tři desetiletí tato otázka příliš nikoho netrápi-

 
8 Gelnar, J. 1989: In: Studie o Těšínsku 14. Eds. A. Sulitka – M. Toncrová. Český Těšín, 10. 
9 Vondrák, J. 2004: Legendy folku & country. Jediný téměř úplný příběh folku, trampské a country u 
nás. Brno; Kotek, J. 1994, 1998: Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století (do roku 
1918). Dějiny české populární huby a zpěvu (1918 –1968). Praha. 
10 Viz  sborník Od folkloru k world music. 2003. Eds. I.Přibylová – L. Uhlíková. Náměšť nad Osla-
vou. 
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la. Na významu nabývá opět v současnosti.11  V praxi se ovšem tato snaha 
projevuje i tím způsobem, že, když zpěváci pátrají po lokálních písních, 
k uspokojení postačí údaj o místě zápisu, popř. místní vlastní jméno 
v textu, nikoli kompletní folklorní jev, tj. píseň s jejími charakteristickými 
strukturálními znaky, funkcí apod. 

Rozšíření mimo původní prostor existence lze pozorovat rovněž u řady pís-
ní ze Slovenska. V tom sehrála nepochybně určitou roli škola, tj. repertoár pre-
zentovaný školními zpěvníky a učebnicemi, možná i prázdninovými pobyty 
v někdejších pionýrských táborech, kde např. písně Ej, zalužické polo, To ta 
Helpa, A já taká dzivočka, A ja taká čarna a některé další tvořily součást okruhu 
písní, které jsme pro jednoznačnost označili jako tábornické.12 Tento fakt je 
třeba chápat jako určitou etapu ve vývoji a šíření lidových písní, omezenou 
druhou polovinou minulého století. Pronikání slovenských lidových písní do 
repertoáru českých zemí lze dokumentovat už dříve, ve sféře společenského 
zpěvu, tedy ve zpěvu české městské společnosti 19. století. V tomto okruhu to 
však byly pouze některé písně – autoři díla o společenském zpěvu, Bedřich 
Václavek a Robert Smetana zmiňují pouze čtyři. Větší počet slovenských písní 
do českého zpěvního repertoáru přinesl až pozdější vývoj. 

10. Nelze pominout ani vliv současných prostředků komunikace, např. in-
ternetu na vývoj etnomuzikologického bádání. Na jedné z nedávných konferencí 
zazněl příspěvek o slovesných projevech šířených prostřednictvím internetu. 
V případě hudebního folkloru jde spíše než o konkrétní folklorní projevy o in-
formace o tom, kde je možno se s nimi setkat, kde dnes žijí a jak  vytvářejí sou-
část kulturního systému. Tyto informace jsou různého druhu a vlastnímu pově-
domí o folkloru a jeho popularizaci vždy neprospívají. Podávají je nadšenci, 
někdy úplní amatéři a výsledkem jsou např. informace toho druhu, jaké najdeme 
na stránkách věnovaných městu Strážnice: „Cimbál, snad každému člověku se 
při vyslovení tohoto slova vybaví onen zvláštní strunný hudební nástroj 
s tečkovaným rytmem…“ Nebo až komicky působící formulace, jako „nástroje 
zhotovované lidovými výrobci nástrojů měly různý rozsah tónů a popruhy, aby 
se na cimbál mohlo hrát i za chůze“.13  

Téma tohoto jednání nabídlo možnost či potřebu jakéhosi shrnutí toho, co 
probíhá v oblasti, kterou dnešní etnomuzikologie sleduje. Nesnažíme se 
o uspořádaný systém problémů, ale spíše o přehled otázek, v nichž pozorujeme 
určité proměny a posuny ve srovnání s tím, co bylo aktuální třeba před čtyřiceti 
až padesáti lety. Nahlédneme-li do odborné literatury, vidíme, že před půl stole-

 
11 Podrobněji o tom viz článek M. Toncrové: Co ukazuje terénní výzkum. Na příkladu Bukovan 
a Brna. In.: Etnokulturní tradice v současné společnosti. Ed. M. Toncrová. Brno: 14–22. 
12 Toncrová, M. 1980: Písňový repertoár na současné vesnici. In: Dítě a tradice lidové kultury. Ed. 
V. Frolec. Brno: 136–139. 
13 Internet : Straznice.cz. (Cesta cimbálu na moravské Slovácko.) 
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tím formuloval Karel Vetterl obsah studia hudební folkloristiky jako souhrn 
nezbytných badatelských postupů, které měly umožnit poznat reálný obraz tra-
diční folklorní písně  (důležitost poznání přirozených podmínek zpěvu, studium 
co nejširšího souboru variant, potřeba kritiky zápisu, prezentace typických jevů, 
klasifikace a třídění, či monografické studium různého stupně (nositel, lokalita, 
region).14 K porovnání vezměme požadavky badatelů v německy mluvících 
zemích, zahrnuté do projektu „Song 2000“, které míří k tak širokému záběru, 
jaký se v současném personálním vybavení oboru asi jen velmi těžko podaří 
realizovat.15 V nedávno publikované studii se německý badatel H. Siuts, obez-
námený s možnostmi současného výzkumu, o tomto záměru zmiňuje jako 
o příliš rozsáhlém.16 Perspektivu současného etnomuzikologického bádání vidí 
zejména ve výzkumu u nejmladší generace. V prostředí dětského zpívání spočí-
vá podle něj „ein wichtiges und ergiebiges Forschungsfeld zum heutigen Sin-
gen.“17 To je ostatně v souladu i se současným zaměřením folkloristického 
výzkumu, neboť prostředí této věkové skupiny skýtá řadu možností pro další  
studium, a to nejen pokud jde o zpěvnost, ale i o vyprávění, obyčeje a další 
projevy. Netvrdíme, že situace je stejná všude, vycházíme zde z toho, co ukazu-
je současná etnokulturní tradice na Moravě. Každý z badatelů v této specializaci 
by bezpochyby mohl tato zjištění doplnit vlastními poznatky. 
 
 
 
Prameny a literatura 
 
Fonotéka Etnologického ústavu AV ČR v Brně, sign. Pk 669 a Pk  678. 
Internet : Straznice.cz. (Cesta cimbálu na moravské Slovácko.) 
 
GELNAR, J. 1989: In: Studie o Těšínsku 14. Eds. A. Sulitka – M. Toncrová. Český 

Těšín, 10. 
HOLZAPFEL, O. 1995: „Song 2000“. In: Jahrbuch für Volksliedforschung  40, 137–

138. 

 
14 Vetterl, K. 1962: Předmět a metody hudební folkloristiky. In: Hudební věda 3–4, 125–130. 
15 Holzapfel, O. 1995: „Song 2000“. In: Jahrbuch für Volksliedforschung  40, 137–138. Zde se uvádí 
jako objekt etnomuzikologického bádání např. zpěv a hudba ve spolcích, evangelická a katolická 
kostelní píseň, rockové koncerty a disco, duchovní hudba sekt, písně politických seskupení, úloha 
školních písní a školní hudby, zpěv ve sprše, dětské hry a formy parodií, písně studentů a korporací 
atd. 
16 Siuts, H. 2006: Repertoires im  Volksgesang des 20. Jahrhunderts. In: Toplore: Stories and Songs. 
Eds. P. Catteeuw, M. Jacobs, S. Rieuwerts, E. Tielemans, K. V. Effelterre. Trier: 175–185. 
17 Tamtéž, 184. 



Etnologické rozpravy                                                                    1-2/2009 
 

 103 

KOTEK, J. 1994, 1998: Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století (do roku 
1918). Dějiny české populární huby a zpěvu (1918 –1968). Praha. 

KLUSEN, E. 1968: Das Gruppenlied als Gegenstand. In: Jahrbuch für Volksliedfor-
schung XII,  21–41. 

OD folkloru k world music. 2003. Eds. I.Přibylová – L. Uhlíková. Náměšť nad Oslavou. 
OTTENS, R.  – RUBIN, J. 2003: Klezmeři. Jinočany. 
SIUTS, H. 2006:  Repertoires im  Volksgesang des 20. Jahrhunderts. In: Toplore: Stories 

and Songs. Eds. P. Catteeuw, M. Jacobs, S. Rieuwerts, E. Tielemans, K. V. Effelterre. 
Trier: 175–185. 

TONCROVÁ, M. 1980: Písňový repertoár na současné vesnici. In: Dítě a tradice lidové 
kultury. Ed. V. Frolec. Brno: 136–139. 

TONCROVÁ, M. 1999: Mechanismus mezigeneračního přenosu folkloru. Na příkladech 
z Horňácka. I. Hudba a zpěv. In: Tradičná kultúra a generácie. Ed. H. Hlôšková. Bra-
tislava: 98–114. 

TONCROVÁ, M. 2003: … co si zpívají. In: Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru 
dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Ed. J. Pospíšilová. Brno: 73–132. 

TONCROVÁ, M.: Co ukazuje terénní výzkum. Na příkladu Bukovan a Brna. In.: Etno-
kulturní tradice v současné společnosti. Ed. M. Toncrová. Brno: 14–22. 

VÁCLAVEK, B. 1963: O lidové písni a slovesnosti. Praha. 
VETTERL, K. 1962: Předmět a metody hudební folkloristiky. In: Hudební věda 3–4, 

125–130. 
VONDRÁK, J. 2004: Legendy folku & country. Jediný téměř úplný příběh folku, tramp-

ské a country u nás. Brno. 
 
 



Zuzana Karliková 
 

 
 104 

 
 
 

Spôsob obživy, zamestnanie a vysťahovalectvo ako 
determinanty existencie, rozvoja a zániku 

kopaničiarskych muzík v oblasti Myjavska 
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Key words: cymbal music, instruments of musical grups, settlement, regional develop-
ment, folklorism 

 
The paper deals with music of Myjava region hamlets. It focuses mainly on those 
aspects which had affected formation, preservation and subsequent disappearance 
of traditional forms of music in the hamlets. The mode of settlement in the region, 
traditional employment, emigration and economic progress of the area are con-
sidered here the important factors having an impact on the bands opportunities to 
play and operate in the examined area of Myjava downs. The work emphasizes not 
only the historical but also social factors which had had a direct impact on rural 
music bands. 
 

 
Ľudová hudba, jej tvorcovia aj interpreti sú súčasťou dynamického systému 
spoločnosti a nevyvíjajú sa bez okolitých vplyvov. Dôležité je prostredie, 
v ktorom existujú, a ktoré podmienilo vznik takých hudobných foriem 
a hudobných zoskupení, aké sú typické práve pre skúmanú oblasť. Jednotlivé 
faktory, ktoré vplývajú na podobu hudobných javov, môžu mať na jednej strane 
konzervačné účinky, na druhej strane podporujú vznik a existenciu rozmanitých 
foriem ľudovej hudby. Za takéto faktory považujem kopaničiarsky spôsob osíd-
lenia regiónu, s ním súvisiaci špecifický spôsob obživy a konkrétne druhy za-
mestnaní. Hospodársky rozvoj regiónu možno sledovať až v povojnovom obdo-
bí, dovtedy bola oblasť poznačená chudobou a vysťahovalectvom do zámoria.. 

Myjavská ľudová hudba bola doteraz predmetom len z čiastkových prác, či 
už to boli monografie niektorých miest alebo dedín, alebo štúdie zamerané na 
tanečnú kultúru a štýlovú interpretáciu muzík. Predmetom príspevku je tiež 
čiastkový problém profilovania sa tradičných vidieckych zoskupení v tomto 
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regióne. Chcem však poukázať nie na hudobné, ale predovšetkým na historicko-
sociálne kontexty pôsobenia kopaničiarskych muzík, ktoré sa javia rovnako 
relevantné. Predostriem pohľad na koexistenciu ľudových muzikantov a muzík 
v ich prirodzenom prostredí práve v súvislosti s tradičnými zamestnaniami 
a vysťahovalectvom. Tie považujem za jeden z najzaujímavejších faktorov ma-
júcich dosah na charakter a podobu ľudových kapiel na Myjavsku.  

 
Metodika spracovania 
Pri spracovaní témy som vychádzala z dvoch základných informačných 

zdrojov – odborná literatúra a terénny výskum. Pramenná literatúra týkajúca sa 
hudobného prejavu myjavského regiónu pochádza zo začiatku 20. storočia.1 
Podrobnejším analýzam sa však autori venovali najmä od polovice 20. storočia.2 
Medzi ostatné publikácie, ktoré sa venujú i hudobnej kultúre Myjavska, patrí 
titul Jozefa Lehockého Ľudové tance a tanečné tradície Myjavskej pahorkatiny.3 
Vo svojich výskumoch som vychádzala z jeho geografického vymedzenia skú-
maného územia.4 Terénny výskum som realizovala v rokoch 2006 – 2008. In-
formátormi boli doteraz žijúci muzikanti, ktorí v regióne pôsobili a ešte 
v nedávnej minulosti boli hudobne aktívni. Do výskumnej vzorky som zaradila 
i príbuzných muzikantov, ktorí už nežijú. Hoci neboli hudobníkmi, ich výpove-
de boli rovnako zaujímavé. Cenné informácie poskytli aj informátori, ktorí boli 
aktívni pri usporadúvaní rôznych zábav, kultúrnych a spoločenských podujatí. 
V príspevku sú použité prepisy rozhovorov, ktoré uskutočnil vtedajší Českoslo-
venský rozhlas a sú archivované vo fonotéke Slovenského rozhlasu. 

 
Teoretické východiská bádania 
Tradičná podoba kopaničiarskej hudby sa dodnes udržuje už iba v Turej 

Lúke, a to pričinením miestnej folklórnej skupiny. Mestská hudobná kultúra sa 
vyvíjala pod vplyvom veľkých miest vtedajšieho Rakúsko-Uhorska. Po vzniku 
samostatnej Československej republiky a vplyvom rozrastajúceho sa hospodár-
skeho a kultúrno-spoločenského života podliehala rýchlejším dobovým zmenám 
oproti vidieckej hudobnej kultúre. Agrárne kopanice boli dlhodobo geograficky 
a komunikačne izolované, preto udržanie tradičného rázu ľudovej hudby odolá-
valo mestským a módnym vplyvom. Zlá hospodárska situácia, preľudnenosť, 
nízka úrodnosť kopaničiarskej pôdy, nedostatok pracovných príležitostí v iných 
odvetviach, následné vysťahovalectvo – to všetko vplývalo ako na stagnáciu 
regiónu, tak i na existenciu či neexistenciu kopaničiarskych muzík.  

 
1 CÁDRA, J.: Spev, hudba a tance. In: Myjava. Ed: BODNÁR, J. Myjava 1911, s. 313 – 357. 
2 LENG, L.: Spevy a tance z Myjavy. Bratislava 1960. 
3 LEHOCKÝ, J.: Ľudové tance a tanečné tradície Myjavskej pahorkatiny. Bratislava 2002.  
4 Hranica je vyčlenená obcami Bzince pod Javorinou, Vaďovce, Višňové, Hrachovište, Krajné, 
Prašník, Brezová pod Bradlom, Prietrž, Sobotište, Chvojnica, spolu so svojimi kopanicami (Lehocký 
2002: 6).         
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Ľudová hudba, jej obsadenie a repertoár sú odrazom dobového vkusu 
a prispôsobujú sa novým požiadavkám. Etnológia pri vytýčení oblastí ľudovej 
kultúry berie na zreteľ viacero činiteľov. Vonkajšími faktormi sú predovšetkým 
geograficko-prírodné podmienky, historické a politické udalosti.5 Charakter 
osídľovania a vplyv zamestnania majú tiež svoje miesto pri skúmaní javov tra-
dičnej ľudovej kultúry. S členením územia na základe vybraných predmetov 
tradičnej kultúry sa stretávame aj pri triedení folklórneho materiálu, pričom 
určené oblasti závisia od sledovaných zámerov, skúmaných javov.6 Ľudová 
hudba je v jednotlivých regiónoch výraznou zložkou, ktorá dokumentuje hrani-
ce, rozmanitosť a osobitosti celého komplexu umeleckých štýlov. Týka sa to 
napríklad tanečnej hudby, ktorá je spätá s nástrojovými štýlmi 
a s preferovanými nástrojmi. Regionalizácia je v diferencovanej podobe možná 
aj v inštrumentári, v obsadení muzík a v ďalších znakoch, ktoré výrazným spô-
sobom prispeli k charakteristickým hudobno-štýlovým znakom.7 Pre účely tejto 
práce využívam určenie hudobno-folklórnych oblastí Ladislava Lenga.8 Pri 
vymedzení jednotlivých oblastí vychádzal z primárnych a sekundárnych znakov. 
Za primárne znaky považuje dominujúce štrukturálne a tvarové znaky a celky 
(forma, tektonika a tvar melodických prejavov, tonálnosť, metrorytmický prie-
beh, ornamentika, akordika, funkčnosť), tradičný hudobný inštrumentár (sólové 
nástroje, druhy nástrojových zoskupení), interpretačno-štýlový spôsob prejavu 
(spev, metrorytmika sprievodných nástrojov, melizmatika vo vedúcom hlase). 
Sekundárnymi znakmi sú podľa neho tradičné druhy ľudových tancov, obradná 
tradícia, zvykoslovie, jazykové nárečie, prevládajúce druhy zamestnaní a iné.  

Myjavské hudobno-folklórne nárečie je oblasťou roľníckej kultúry, tradič-
nými hudobnými nástrojmi boli handrárska píšťala a gajdy, obľúbenými sú 
sláčikové hudby veľkého obsadenia – primáš, terc, husľová kontra, violová 
kontra, violončelo, kontrabas, cimbal, klarinet alebo trubka. Na zachovanie 
a pretrvanie určujúcich znakov, foriem a tradičných hudobných prejavov vplý-
valo a stále vplýva viacero elementov. Konzervačné účinky v regióne malo 
osídlenie ťažšie dostupného horského územia a nerozvinuté komunikačné siete 
ešte začiatkom 20. storočia. Spôsob osídlenia regiónu a pahorkatinový charakter 

 
5 Prvý sa o rozčlenenie Slovenska pokúsil v roku 1915 K. Chotek, pričom východiskom mu boli 
geografické faktory. V roku 1966 sa oblasťami ľudovej kultúry zaoberal A. Pranda, ktorý vychádzal 
z povojnovej industrializácie Slovenska. Výstavba priemyslu mala podľa neho za následok výmenu 
civilizačných a kultúrnych hodnôt, čím narušila tradičné formy kultúry rozšírené v prvej polovici 20. 
storočia (Pranda 1966: 511 – 515). 
6 BEŇUŠKOVÁ, Z. a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska. Bratislava 2005, s. 11. 
7 ELSCHEK, O.: Regionálne hudobné štýly – ich európske a slovenské kontexty. In: Slovenská 
hudba, 23, 1997, s. 92. 
8 LENG, L. – MÓŽI, A.: Náuka o slovenskom hudobnom folklóre. Bratislava 1973. 
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územia považujem za východiskové pre rozvoj všetkých úrovní ako hospodár-
skeho, tak i sociálno-spoločenského života.  

Obe formy nástrojovej hudby (sólová a ansámblová) preukázali svoju ži-
votnosť i v skúmanom regióne. Sólová inštrumentálna hudba má veľmi starý 
pôvod a spája sa predovšetkým s aerofonickými nástrojmi. Intenzívnejší rozvoj 
sláčikových združení nastal na území celého Slovenska až na prelome 17. a 18. 
storočia. Sláčikové nástroje (husle hrajúce melódiu, violová a husľová kontra, 
violončelo, kontrabas) sú dopĺňané cimbalom a dychovými nástrojmi – klarine-
tom prípadne trúbkou. Na Myjavsku sa rozvinuli dva druhy ľudových hudieb – 
kopaničiarska hudba a cimbalová hudba. Kopaničiarske hudby, tzv. sedliacke 
muziky, na myjavských kopaniciach nadviazali na tradíciu sólových hudobných 
nástrojov a o ich existencii máme správy z druhej polovice 19. storočia. Cimba-
lová hudba sa formuje v poslednom desaťročí 19. storočia v Myjave pod vply-
vom maďarských cigánskych kapiel, pričom absorbuje i kopaničiarske vplyvy 
(zaradenie trúbky do cimbalovej muziky). Typické je pre ňu veľké nástrojové 
obsadenie so zdvojením niektorých funkcií nástrojov (prím a pomocný prím, 
husľová a violová kontra, dva cimbaly). Postupne sa uplatňuje i v dedinskom 
prostredí v celom regióne. Vo väčšine kopaničiarskych hudieb sa však cimbal 
nepresadil.9  

V príspevku kladiem zreteľ predovšetkým na kopaničiarsku muziku. Práve 
tá predstavuje počiatočnú formu neskorších cimbalových muzík v myjavskej 
oblasti, ktoré pôsobia vo folklórnom hnutí. Zmena nástrojového obsadenia hu-
dobných združení však znamenala vymiznutie sedliackych muzík pôsobiacich 
na kopaniciach, a to nielen prílivom nových hudobných nástrojov (akordeón, 
saxofón) a s nimi nového repertoáru (šimi, fox, tango a i.), ale aj vplyvom ďal-
ších zmien súvisiacich s rozvojom regiónu (rozvoj priemyslu, školstva – zakla-
danie základných umeleckých škôl, rozvíjajúce sa folklórne hnutie). 

 
Spôsob obživy, zamestnanie 
Základným spôsobom obživy v celej Myjavskej pahorkatine až do začiatku 

20. storočia bolo poľnohospodárstvo, a to predovšetkým na kopaniciach. 
V oblastiach s menej úrodnou pôdou sa lúky a pasienky využívali na chov do-
bytka, rozvinuté bolo ovocinárstvo. Keďže podhorský terén a málo úrodná pôda 
nepostačovali na uživenie rodín, rozvinula sa bohatá remeselná a domácka vý-
roba, ktorá sa stala predmetom obchodných záujmov kopaničiarov a mnohí sa 
živili i podomovým obchodom. Niektorí sa nechávali najímať ako sezónni po-
ľnohospodárski robotníci.  

 
9 OBUCH, P.: Tradičné sláčikové združenia na Myjavsku. Diplomová práca. Filozofická fakulta 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra etnológie a etnomuzikológie, Nitra 2006, s. 26 – 
28. 
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„Kopaničiarske „bandy“, ktorých máme šesť, složené sú ovšem z roľníkov, 
poťažne remeselníkov, z krátka z ľudí neodkázaných na svoje nástroje.“10 Už 
touto vetou poukazuje Cádra na to, že kopaničiarskych muzikantov živí niečo 
iné ako hudba. Každý z nich je hospodárom, má svoju rodinu, o ktorú sa stará 
a hudba len spestruje ich voľný čas. Všetci muzikanti mali okrem „muzicírova-
nia“ aj svoje zamestnanie alebo remeslo, ktoré zabezpečovalo ich živobytie. Ak 
patrí zamestnanie medzi sekundárne znaky, ktoré spoločne s hudobnými znakmi 
vytyčujú hudobnú folklórnu oblasť, na Myjavsku to platí obzvlášť. Lesnaté 
územie bolo predurčené na spracovanie dreva a spolu s myjavským pytlikár-
stvom a brezovským garbiarstvom poskytovalo dostatok výrobkov aj 
k podomovému obchodu. Typickým zamestnaniam pre túto oblasť sa nevyhli 
ani hudobníci, hoci mnohí z nich boli aj roľníkmi a hospodármi. O zamestnaní 
myjavských muzikantov, ktorí začali hrávať s „cigánskou bandou“, píše aj Mi-
chal Slávik: „Ako zvláštnosť Myjavy vyzdvihnúť možno – mimo početných 
kopaničiarskych „bandy, muzík“ – „myjavských cigáňov“, i tých, ktorí v búdach 
bývajú a v otrhanosti, lenivosti nahosti páru na svete nemajú, ako i tých, ktorí 
pod týmto menom tvoria vychýrenú slovenskú hudobnú bandu, ktorej teraz 
jadrom sú domorodí traja pytlikári (Dudíkovci – náčelník, cymbalista a basista) 
a jedon bednár (trubač).“11  

Veľké lesné porasty úžitkových stromov (javor, buk, dub, lipa a i.) sa ponú-
kali na spracovanie predmetov na poľnohospodárske a domáce potreby. Výroba 
dreveného kuchynského riadu bola rozšírená v Starej Turej, Lubine, 
v Bzinciach. Rozvinula sa až na priemyselnú výrobu variech, varešiek, dreve-
ných tanierov, lopatiek, podnosov, čapov na sudy, drevených škatúľ, korýt, 
dieží, sudov a i.12 Na viacgeneračnú prácu s drevom v ich rodine spomína kon-
trabasista Ján Otiepka z Lubiny: Já sám som sústružník z dreva. To je tradícia 
v našej rodine. Mój otec, mój dedo, mój pradedo toto robievali, robím to aj ja 
a robí to aj mój sin. Sme robili pre Ústredie ludovej umeleckej vírobi do Brati-
slavi. ... Robím solnički – jednoduché, dvojité, trojité, miski na česnek, másel-
níčki, žbánki, šelijaké vešáčki. (J. Otiepka, nar. 1916, Lubina) O svojom otcovi, 
heligonkárovi a harmonikárovi Jurajovi Ježovi (1900 – 1953) rozprávala jeho 
dcéra takto: Varechi sa robili. Mal on aj vrštak, na tom robjeval, to šprudle na 
tom robjevali, tím sa robí zátrepka. Na to nebolo treba nijakích strojov, to si 
v lese zrezali strom, urobili si také velké špalki, to si naroskaluvali na také okre-

 
10 CÁDRA, J.: c.d., 1911, s. 353. 
11  SLÁVIK, M.: Hospodárstvo, priemysel a obchod na Myjave. In: Myjava. Ed: Bodnár, J.  Myjava 
1911, s. 439.  
12  POLONEC, A.: Domácka a remeselná výroba v oblasti Myjavskej pahorkatiny. In: Etnografia 19, 
Zborník Slovenského národného múzea, 1978, s. 11 – 13. 
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še, sa tomu hovorilo. Z toho virábali varechi, to sa všetko visekávalo. (A. Bla-
hová, nar. 1944, Stará Turá – Súš)  

Obyvatelia hornatejších severnejších oblastí chodievali každoročne na se-
zónne poľnohospodárske práce do južnejších oblastí, kde sa v týchto častiach 
roka – pri ručnom vykonávaní poľnohospodárskych prác – pociťovala zvýšená 
potreba pracovných síl. Výnimkou neboli ani obyvatelia Myjavskej pahorkatiny. 
Takémuto odchodu za prácou sa hovorilo do výžinku, na furmanku. Na prácu 
v jarnom a jesennom období sa nechávali najímať za peniaze, v období žatvy za 
výžinok – obilie. Tento jav zanikal v 50. rokoch 20. storočia v období kolektivi-
zácie poľnohospodárstva.13 O tem Sankovi Otrubovi bola taká reč, oni chodje-
vali do žatví. Tu boli chudobnejší ludja, ktorí si nevedeli dorobit na chleba na 
zimu, pre svoju rodinu, tak išli do vížinku, tam za tri tíždne lebo kolko si zarobili 
njekolko metrákov, to si dali do mlina a mal na celú zimu múku. A o tem Sanko-
vi Otrubovi – kade chodil, len huslički pot pažu, ket bolo treba, zahral njekomu, 
za penáze, ket mu njedo dal pet korún lebo kolko. Som počul tak, že jakási dol-
náčka ho ohodnotela, henten Sanko – muzikant nišť nerobí, len pollipu sedí. 
Nepovedala pot lipu, ale pollipu. (J. Sedlák, nar. 1931, Krajné – Matejovec) 

Skôr, ako sa začal v 20. storočí rozvíjať priemysel, ľudia sa živili, čím ve-
deli, aká práca sa ponúkala, takú vzali: Ja som viučení ništ, lebo naši mi hovore-
li doma, ti si najmladší, ti budeš na majetku. Jako role obrábat. (Š. Jakubec, nar. 
1925, Krajné – Matejovec); Čím bol otec povolaním, no hospodár. Vjete, robilo 
sa v horách, robilo sa v kamenolome, gde bola robota, tam sa išlo robit. Ináč 
chodil po robotách, abi si zrno dorobili, lebo to bolo málo, čo sa urodilo tuto. 
A mi sme nemali ani kone ani kravi. A on sa takto živil, príležitostné roboti, jaké 
sa kedi naskitli. Ftedi neboli fabriki, nebolo nič. Fabriki sa začali robit jak voj-
na skončila. S kopaníc to bolo 6 kilometrov dochádzat. (A. Blahová, nar. 1944, 
Stará Turá – Súš)  

Kopaničiarski muzikanti svojím sociálnym postavením boli vidiecki ľudia, 
roľníci, hospodári, remeselníci. Muzikantstvo im nebolo zamestnaním, ale záľu-
bou, ktorá sa tiahla väčšinou ich života. Na Myjavsku sa našlo aj niekoľko po-
tulných cigánskych muzikantov, ktorí za peniaze a trochu jedla zahrali 
a zaspievali. Na Nový rok, na Fašiangy a na Veľkú Noc chodievala zavinšovať 
a zaspievať partia cigánskych muzikantov z Krajného. Chodili väčšinou štyria, 
mali husle, basu, trúbku, alebo aj klarinet: Cigáni – aj penáze, aj vipil, čo im do 
dal zebrali, na fašanek slaninku, klobásku. Na fašanek rožen mali. Zavinšovali 
a chváleli a chváleli... (S. Kravárik, nar. 1921, Krajné – Konkušova Dolina) Na 
staroturanských kopaniciach chodil cigánsky muzikant vinšovať na Fašiangy 
a na Nový rok: Chodil sám s husličkami od domu g domu, lebo chcel že bi sme 
mu koláčou dali, nejakú korunu. Odkálsi s vadovského to bol. (Z. Valenová, nar. 

 
13  MICHÁLEK, J.: K štúdiu života a kultúry sezónnych poľnohospodárskych robotníkov 
v Myjavskej pahorkatine. In: Slovenský národopis, 12, 1964, s. 275 – 276. 
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1944, Stará Turá – Topolecká) V medzivojnovom období na krajňanských ko-
paniciach chodievali aj dvaja potulní muzikanti, nie však cigánskeho pôvodu: 
Jano Klč – Ťažký a Jano Poláček, obaja hrávali na husle, ale chodili samostatne: 
Zamestnaní nebol, prešjel kopanice, dostal kus chleba, nejakej šunki kúšček... 
Prišjel, zabúchal, ket ho pusteli, pusteli, ket nije, išjel dale. Ket sa scel njedo 
nejakú klebetu dozvedet, oni šetko poznali. Pri plote som bol, ket išjel okolo. 
Reku, jakú ti zahrám, Sanko? Tú o tom Čechovi. No tú nemóžem hrat, lebo Če-
cho mi dal dva metre žita, abi som nigde nehral. Ale poj donútra, vibavíme. A uš 
vedel jako sa má dostat donútra. Čecho bol gazda s Luskovice. (S. Kravárik, 
nar. 1921, Krajné – Konkušova Dolina) 

Vidiecki muzikanti vyhľadávali také príležitosti na hranie, ktoré boli vlast-
né ich prostrediu – dedinské svadby, zábavy, stretnutia mládeže po večeroch. 
Zarobili toľko, koľko si vyhrali, a tieto peniaze netvorili základ ich príjmov. Až 
do medzivojnového obdobia sa muzikanti nezjednávali za peniaze. Ak si niekto 
rozkázal pieseň alebo tanec, musel zaplatiť. Na svadbách „hranie okolo stolov“ 
bolo najlepšou príležitosťou, ako byť finančne ohodnotený za svoje hudobné 
výkony: Ket som mal asi 17 rokou, som si bol kúpil harmoniku pianofku, kláve-
sovú. A mladí si ma zavolali, tuto u Hornáčkou taká stará chalupa, izba tam, 
tam porjadavali zábavi. Tam v jedném rohu stvól aj s flašku, slivovicu, alebo 
také nječo. Druhém rohu bol šporák, de sa kúrelo, abi nebolo zima. Já som hral 
zadarmo, mne sen tam strčel njédo korunu lebo dve. (Š. Jakubec, nar. 1925, 
Krajné – Matejovec); Len, tedi sa hralo na svadbe, ženich neplatil ništ, to sa 
vibjeralo pjesen dokola išla, večer od sobášu jak sa prišlo.  Každí si zaspjeval 
a zaplatil samozrejme. To bolo to ohodnotení. Potom sa za njekerí tanec vibje-
ralo. Tam tí ludje zaplatili muzikantof. Ket to prešlo kolem dokola, to bol naj-
večší príjem pre muzikantú. Lebo tam si každí zaplatil, to sa jeden na druhého 
díval, to sa na tanjerek dávalo, a uš nigdo nescel bit pozadu. (P. Mareček, nar. 
1925, Turá Lúka – Malejov) Finančné ohodnotenie muzikantov však bolo dôle-
žitou súčasťou ich hudobných aktivít. Hovorilo aj o prestížnosti kapely, o jej 
kvalite a v neposlednej miere bolo i motiváciou muzikantov dostať sa do kapely 
niektorého primáša: Aj Dudík ma privolával, lebo s tím Kolárikom mali sme 
hránie také daleké, po tích kopanicách, po snahu chodit a čo já viem čo... 
A potom – Kolárik si jednál dvacat korún na zábavu a Hrdlička jednál štiricat 
korún. Tak já som sa potom chitél – patnást rokuóu som bol s tím Hrdličkom 
kontrášom.14 (J. Petrucha, nar. 1904, Priepasné)  

Ekonomický faktor sa vo viacerých otázkach ukazuje veľmi dôležitý. To, že 
muzikant priniesol domov z hrania peniaze, bolo jedným z ospravedlnení, že 
netrávi prácou na hospodárstve toľko času, koľko by si vyžadovalo. V takom 

 
14 Citované podľa JANŠTO, M.: Kopaničiarsky primáš. Diplomová práca. Pedagogická fakulta 
v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1986, s. 22. 
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prípade starosť o majetok pripadala najbližším – manželke a dorastajúcim alebo 
dospelým deťom. Vyžadovalo to veľa trpezlivosti a oddanosti, najmä tej man-
želkinej: Já som mal takú ženičku, tá vedela kona očesat, vedela chomút nanho 
hodit, vedela zorat. Mal som jedného sina, uš ten ket dorástel, ten potom oral, 
ale ona šetko hospodárstvo vjedla. Já som mal 40 úlou fčiel, tí som opatroval, 
huslički som si opatroval, mal som mašinu po živnostenski, som mlátel. A ona 
celé hospodárstvo, 14 hektárou sme mali, viedla, čo som já nemosel nat tím 
žjadnej starosti mat. Ona bola rada, lebo já som s mojich husličiek získal tolko, 
kolko ona pri celém tom majetku. (J. Petrucha, nar. 1904, Priepasné); Mama sa 
jeduvávala, že čo sobota, to sobota bol na svatbe, moc nepomohol jej. A potom 
bola celkom rada, že tje husle stratil. Ftedi ešče sedlačili. Polia, chovali sme, 
jako gazdovstvo sme mali. Náš tatino pritom ešče kšeftovával s kravami 
a konmi. Tato dovjezol mame aj desat kráv lebo koní a mama rezala šečku, 
kŕmila to... (Z. Valenová, nar. 1940, Stará Turá – Topolecká); Čo bi mi žena 
povedala? Ništ, bola rada. Sa donjesli peniaze, nije? (Š. Jakubec, nar. 1925, 
Krajné – Matejovec) 

 
Vysťahovalectvo 
Vysťahovalectvo je jav, ktorý na území Slovenska nadobúdal masový cha-

rakter. Sprevádzal históriu Slovákov od obdobia 18. storočia. Hlavnou príčinou 
boli ťaživé hospodárske a sociálne pomery. Bola to hlavne veľká preľudnenosť 
a nedostatok existenčných možností v rodných krajoch. Počiatky slovenského 
vysťahovalectva do zámoria spadajú do 70. a 80. rokov 19. storočia. Hlavnou 
príčinou bola zlá hospodárska situácia na Slovensku, ktoré sa vyznačovalo pre-
važne agrárnym charakterom, veľkou pozemkovou rozdrobenosťou, preľudne-
nosťou a nedostatkom vhodných zárobkových možností.15 Prví vysťahovalci 
z Myjavska odchádzali okolo roku 1890. Vlna hromadnej emigrácie, šíriaca sa 
od 70. rokov 19. storočia z východného Slovenska smerom na západ, zasiahla 
Nitriansku župu, ktorej súčasťou bol aj myjavský okres, až začiatkom 20. storo-
čia. Dôvodom bola najmä katastrofálna ekonomická situácia a absencia prie-
myslu, nedostatok pracovných príležitostí. V pahorkatinovom kraji sa ľudia 
živili najmä poľnohospodárstvom. To však nepostačovalo na pokrytie materiál-
nych či finančných potrieb rodiny alebo hospodárstva.16  

Vysťahovalectvo malo dopad na mnohé oblasti spoločenského života. Za-
siahlo do života rodín, z ktorých sa niekedy odsťahovala natrvalo alebo na určité 
obdobie väčšina členov, v niektorých prípadoch i celé rodiny. „Chlebová emig-
rácia“ sa dotkla i života kopaničiarskych muzík. Málo úrodné polia 
a nepostačujúci pracovný trh vyhnal za prácou do zámoria nejedného muzikan-

 
15  BOTÍK, J.: Etnická história Slovenska. Bratislava Lúč, 2007, s. 177 a 197. 
16  FORDINÁLOVÁ, E.: Vysťahovalectvo z Myjavy do zámoria. In: Myjava. Ed: M. Dugáček – J. 
Gálik. Bratislava 1985, s. 176. 
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ta. V slovenskom kolektíve obklopení cudzou kultúrou boli ľudoví muzikanti 
„pojítkom“ s rodným krajom a šíriteľmi ľudových piesní: V Amerike som sa 
nahrau téš, chodel som do hotela, tá moja céra tam robela, ket mala nočnú, som 
tam zebral harmaniku, tam som veru vihral penazí ... a tam vačšinu Čechoslo-
váci, ot Mijavi, kázali si hentú pesničku, že Ot Mijavi bistrá voda pretekáva, že 
či ju vjem. Reku, čo bi som nevedel. Oni velice radi mali títo slovenské pesnički. 
(J. Bumbál, nar. 1924, Krajné) V rodnom prostredí na Myjavsku vysťahovalec-
tvo poznačilo existenciu kopaničiarskych kapiel, respektíve ich vymiznutie. Ak 
odišiel jeden člen, prípadne viacero členov z muziky, znamenalo to odchod 
možno kľúčového muzikanta, ktorý stmeľoval partiu. Bolo potrebné ho nahra-
diť: Neskoršje zas ma zbadali druhé bandi, nejakí Šebesta z Podkilavéj, prímáš, 
prišjel pre mna, len abi som išjel za tercistu s ním.  Išjél som za tercistu, velice 
ma mal oblúbeného. Šebesta odešjel do Ameriki, aj mna chcel, len poj, poj, 
Janko, do Ameriki. Ale já som bol jediní sin, ve dvore sme tuto mali hospodár-
stvo. Já som sa mu nescel dat zvábit do tej Ameriki. Ket Šebesta odešjel, primáš, 
chitel som já prímu. (J. Petrucha, nar. 1904, Priepasné)  

Odchod za prácou do Spojených štátov amerických – do priemyselných ro-
botníckych centier – sa ukázal ako jedna z možností, ako zlepšiť svoju sociálnu 
situáciu. Tým, ktorí sa vrátili do rodného kraja na návštevu alebo natrvalo, sa 
hovorilo amerikáni. Že sa im finančne polepšilo, dávali najavo i na dedinských 
ľudových zábavách: Potkilavu ket sme hrali, tam sme hrali vác rázi, tam nás 
dicki pekne uhosteli, aj zaplateli slušno, no čo, tedi sa bralo 70 lebo 80 korún na 
den. 50 korún. Dicki sa len kapelníkovi vác...  Raz tu bol jeden amerikán, vola-
jakí Kravárik,  sme mu hrali Ket sa Slovák ze Slovenska pobjerá. Tedí boli také 
zelené pectokorunnáki, naslinel hu a prilepel kapelníkovi na čelo. Dakujem 
pekne, aj ruku mu podal, šak šetkím. Ten Kravárik. On bol tu prišjel na náfšte-
vu. (J. Bumbál, nar. 1924, Krajné)  

Zložitá sociálna situácia v regióne sa zmenila predovšetkým po druhej sve-
tovej vojne, keď už mohol začať napredovať aj hospodársky rozvoj. Prvé továr-
ne a fabriky vznikali už v medzivojnovom období, ale až po oslobodení Česko-
slovenskej republiky došlo k uvoľňovaniu napätia a vidina lepšej budúcnosti 
iniciovala bohatší hospodársky aj kultúrny život.  

 
Záver 
Kopaničiarske muziky, ktoré vznikli v sledovanom regióne, sú odrazom 

všetkého, čo na nich počas ich pôsobenia vplývalo. Bolo to najmä špecifické 
osídlenie Myjavskej pahorkatiny, ktoré v prvých rokoch na vznikajúce sláčikové 
muziky malo konzervačný účinok. Hospodárska izolovanosť oblasti izolovala 
na svojich kopaniciach i ľudovú hudbu. Kopaničiarska kolonizácia priniesla 
charakteristický spôsob života na kopanice, ktorý bol dôsledkom geografických 
i hospodárskych podmienok zalesnených území. Najdôležitejší spôsob obživy – 
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poľnohospodárstvo – nepostačovalo na uživenie rodín, preto sa rozšírili mnohé 
doplnkové zamestnania, podomový obchod, v mestách remeslá. Až po druhej 
svetovej vojne sa začína budovať infraštruktúra, rozvíjal sa priemysel, vznikali 
nové druhy zamestnaní. Hospodárske napredovanie regiónu znamenalo rozvoj 
predovšetkým priemyslu v mestách a tým i rýchlejšie prijímanie nových mód-
nych vplyvov. Začali pôsobiť nové politické strany, spolky, združenia, organi-
zácie, ktoré sa snažili organizovať kultúrny život v mestách. V tomto období sa 
kopaničiari sťahovali do miest za prácou, vidiecka pôda sa stávala predmetom 
spoločného družstevného hospodárenia a kopanice a dediny napredovali pomal-
šie ako mestá. Prehĺbili sa kultúrne rozdiely, najmä v tradičnej duchovnej kultú-
re, a rovnako ľudová hudba, i tá kopaničiarska, musela čeliť novým vplyvom. 
To, čo pre región znamenalo prílev kapitálu a otvorenú cestu k rozširovaniu 
činností, pre vidiecku ľudovú hudbu znamenalo príchod novej hudobnej kultúry 
a nového hudobného vkusu. 
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The article describes business and shopping opportunities which are seen as one of the 
active factors supporting the change of traditional way of dressing in Východná, Važec 
and Štrba villages. It depicts constituent forms of customer’s contacts with consumer 
goods during the 20th century in the upper areas of the Liptov region and it points out 
the change-creating moments in clothing that had been brought by the above mentioned 
contacts. It also notes the current form of purchases and the most used and visited shops. 
 
 
Koncom prvej polovice 20. storočia mala každá dedina horného Liptova svoj 
vlastný uzavretý odevný systém, ktorý sa v takmer nezmenenej podobe prenášal 
z generácie na generáciu. Odzrkadľovali sa v ňom všetky estetické normy, ktoré 
si spoločenstvo na základe dlhoročných životných skúseností vytváralo 
a prenášalo do vonkajšieho vzhľadu prostredníctvom odevu. Odevné časti, ich 
kombinácie, ladenie farieb, odevné príležitosti – to všetko bolo stabilné, 
v základoch nemenné a trváce.  

V príspevku sa pokúsime načrtnúť jeden z niekoľkých faktorov, ktorý 
v polovici 20. storočia nielenže narušil prenos tradičného odevného systému, ale 
v podstatnej miere prispel aj k tvorbe nového módneho vzhľadu obyvateľov 
hornoliptovských dedín. Opisovaným faktorom budú obchody, nákupné príleži-
tosti, spôsoby obstarávania, ale aj samotná ponuka spotrebného tovaru, ktorú 
uvádzame v časovom rozpätí niekoľkých desaťročí, a to približne od začiatku 
20. storočia až do súčasnosti. Hlavným zdrojom informácií pre zostavenie prí-
spevku boli výpovede informátorov – obyvateľov Východnej, Važca a Štrby, 
doplnené o údaje z miestnych kroník a internetu. 

V minulosti boli Východná, Važec a Štrba doslova kultúrne uzavretými lo-
kalitami, preto cudzie vplyvy tam neboli intenzívne. Proces prijatia cudzích 
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prvkov bol však jednoznačný – neujalo sa nič, čo neprešlo prísnou a špecifickou 
lokálnou normou, a to nielen v odeve. Ak predsa došlo k nejakému prieniku 
inolokálneho prvku, nastala jeho okamžitá úprava do miestnej normovanej po-
doby a cudzí prvok sa sám stával normou. K zmenám v odeve dochádzalo nie-
len prostredníctvom drobných noviniek, ktoré sa do dedín dostávali zvonka, ale 
aj cez prirodzenú inováciu v rámci samotného kolektívu. Stávalo sa tak vtedy, 
keď „staré“ prestávalo plniť svoju funkciu, či už estetickú, alebo praktickú 
a zákonite muselo byť nahradené „novým“, ktoré malo vyhovujúce vlastnosti. 
Na základe týchto uvedených princípov tvorby odevov sa ešte koncom 40. ro-
kov stretávame v dedinách s aktívnym využívaním tradičných odevov 
a tradičnou úpravou vzhľadu. Od tých čias prešli hornoliptovské dediny radikál-
nou odevnou zmenou, ktorej dôsledok v súčasnosti sledujeme v podobe priblí-
ženia odevov k európskej alebo svetovej móde. Podmienky pre túto zmenu 
vytvorilo množstvo faktorov. V príspevku by sme sa chceli venovať jednému 
konkrétnemu, a tým je vznik a charakter nákupných príležitostí, ktoré v nemalej 
miere podporili premenu tradičného odevného systému vo Východnej, Važci 
a Štrbe. 

Zmena v tradičnom odievaní išla ruka v ruke s rozšírenou ponukou tovaru, 
ktorý sa od 50. rokoch 20. storočia začal objavovať v miestnych obchodoch. 
Okrem toho obyvatelia Východnej, Važca a Štrby, ktorí pracovali na železnici, 
mali možnosť vycestovať za potrebným tovarom a nákupmi aj mimo vlastnú 
dedinu, a to bez väčších výdavkov za cestu. S podobnou možnosťou sa stretávali 
aj tí, ktorí pracovali v mestách – v Liptovskom Hrádku, Liptovskom Mikuláši, 
Kežmarku, Svite a Poprade. Obchody boli v týchto mestách naplnené pestrejším 
tovarom rôzneho druhu a bol ich dostatok. 

Samozásobiteľský charakter, ktorým sa vyznačoval tradičný odev, bol naru-
šený aj možnosťami kúpy, priemyselným tovarom, ktorý bol predávaný za nízke 
sumy. Musíme však podotknúť, že samovýrobu v prípade tradičného odevu, 
nesmieme brať doslovne, pretože približne od 19. storočia do tradičného odevu 
prenikajú také odevné časti, ktoré sa nezhotovovali doma a z domáceho materiá-
lu, ale sa kupovali. Boli to napríklad šatky, ozdobné vreckovky, mašle, gombí-
ky, „štikeraj“, farebné nite a priadza na vyšívanie a pod. Ešte do polovice 50. 
rokov, zabezpečovali ponuku vymenovaného tovaru trhy a miestne obchody, 
ktoré sa odlišovali predovšetkým v tom, že trhy boli stanovené vždy na presný 
termín a usporadúvali sa len niekoľkokrát do roka, kým miestne obchody boli 
tovarom dopĺňané priebežne a boli k dispozícii celoročne. Podľa slov informáto-
riek, nikdy nebola o tovar núdza. Z ich pohľadu bolo vždy všetkého dostatok 
a pokiaľ sa niečo v obchode nenachádzalo, majiteľ vedel doobjednať tovar aj 
podľa individuálnej požiadavky.  

V každej z troch skúmaných dedín sa nachádzali židovské rodiny, ktoré vo 
väčšine prípadov vlastnili miestne pohostinstvá a predajne s rozličným tovarom. 
Keďže s dedinou a jej spoločenstvom žili, vytvárali s ním harmonický celok, 
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ktorý nielen dobre poznali, ale aj rozumeli miestnemu vkusu a normatívnym 
pravidlám pri výbere toho-ktorého tovaru. Na oplátku ich dedina v rámci svojho 
kolektívu prijímala, nevylučovala ich, ťažila zo spoločnej spolupráce. V Štrbe 
vlastnil obchod Jozef Telsch, v ktorého mali Štrbčanky veľkú dôveru. Často sa 
stalo, že nemuseli tovar ani žiadať a on im ho sám od seba ponúkol. Jeho ob-
chodný charakter sa ukazoval najmä v tom, že si zakladal na dobrej informova-
nosti, ktorá mu zabezpečovala vyššie zisky: Vedel, čo dedina potrebuje, vedel, 
keď sa mala nejaká dievka v dedine vydávať, tak hneď vedel ponúkať zamatovú 
šatku, ktorá sa kupovala ako svadobný dar. (informátorka žena, Štrba, 1928). 
V jeho obchode bolo možné kúpiť predovšetkým drobný galantérny tovar, ale aj 
látky, ktoré sa používali na šitie odevov. Okrem neho sa o dovoz látok staral aj 
židovský obchodník Bulla z Liptovského Mikuláša, ktorý látky, najmä kartún, 
rozvážal po celom hornom Liptove. Taktiež veľmi dobre poznal vkus každej 
dediny, vedel, aké farby uprednostňujú ženy z Východnej, Štrby, aké vzory sa 
páčia ženám z Važca a pod. 

Na „svojho Žida“ si spomínajú aj Važtianky, ktoré museli byť 
v požiadavkách na ponuku tovaru náročnejšie, pretože podľa záznamov sa 
v dedine nachádzali jedného času až 4 obchody s textilným a galantérnym tova-
rom. V povedomí ľudí však zostali len dva. Jeden vlastnil R. Hammer, ten ho 
mal spojený aj s pohostinstvom, druhý patril židovke Doischlovej, ktorú ľudovo 
nazývali „Dojička“. Ani jeden z týchto obchodov nebol veľký, boli to len také 
búdky (informátorka, žena, Važec, 1928), no dalo sa v nich kúpiť všetko, čo 
ženy pri šití odevov potrebovali, spolu s používanými látkami – „šafolom“, 
kartúnom a pod. Na vyšívanie kupovali „kordonet“, ktorým istého času nahrá-
dzali „vyšívací šafol“, pretože ten sa stratil z pultov.  

Východnianky uvádzajú tri židovské rodiny, z ktorých dve mali obchody. 
Vlastnili ich Stein a Junger, ktorí v nich ponúkali rovnaký tovar ako obchodníci 
vo Važci a v Štrbe. Ich ponuka bola postačujúca, predovšetkým Stein dokázal 
pokryť spotrebiteľské nároky. No ak niektorá zo žien potrebovala ešte niečo 
navyše, najbližší obchod, do ktorého Východnianky chodili, bol v Hybiach. 
Vlastnil ho žid Fischera.  

Zánik židovských obchodov, ktoré pomáhali dotvárať odevnú kultúru 
v hornom Liptove v prvej polovici 20. storočia, a boli významným článkom vo 
výrobnom odevnom reťazci bez toho, aby dovážaným tovarom narušili miestne 
lokálne normy, nastal počas druhej svetovej vojny. Vtedy boli rodiny obchodní-
kov deportované. Obyvatelia dedín si na túto udalosť živo spomínajú a majú ju 
pred očami aj z toho dôvodu, že v tom čase nechápali dôvody tohto kroku, pre-
tože „svojich Židov“ považovali za súčasť kolektívu a nevnímali ich odlišnosť. 
Po ich odchode a po skončení vojny prepadli židovské prevádzky buď obci, 
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alebo štátu, resp. sa stali obytnými objektmi, poprípade sa priestory, v ktorých 
sa obchody nachádzali, využili pre štátne obchody.  

Ďalším významným zdrojom spotrebného materiálu a možnosťou jeho kú-
py, bývali výročné jarmoky. Najobľúbenejší bol jarmok v Hybiach, ktorý bol 
pre obyvateľov horného Liptova bližší ako liptovskomikulášsky, a pri tom mal 
rovnaký rozsah. Usporadúval sa vždy v stanovený termín, a to: v prvú nedeľu po 
Troch kráľoch, v prvú nedeľu po Dušičkách, v prvú nedeľu v júli a v prvú nede-
ľu v decembri. 

Každý záujemca dokázal na jarmoku nájsť to, čo potreboval. Ženy väčšinou 
nakupovali materiál, ktorý potrebovali na šitie odevov a odevné doplnky, ktoré 
nebolo dostať v miestnych obchodoch. Väčšiu časť ponuky opäť pokrývali ži-
dovskí obchodníci, ktorí do Hýb prichádzali z väčších vzdialeností a vedeli 
ponúknuť aj iný tovar, nielen taký, ktorý zohľadňoval miestny  vkus. Ženy 
v tom čase nakupovali tovar veľmi plánovane, pretože si boli vedomé, že naj-
bližší termín bude opäť až o niekoľko mesiacov. Pokiaľ vedeli, že majú v rodine 
dievča na vydaj, snažili sa už na prvom jarmoku kúpiť všetko, čo by mohli na 
svadbu potrebovať. Predovšetkým šatky – „delinky“, „olejky“, zamatové 
s „francľami“, vyšívané stuhy, kanafas na periny a pod. Výhodou jarmokov 
bolo, že okrem samotných predajcov prichádzali aj rôzni remeselní majstri, ktorí 
neponúkali tovar, ale služby. Vyhľadávanými a vítanými boli farbiari 
a modrotlačiari, ktorých prácu ženy z okolia dobre poznali, ale ku ktorým sa len 
zriedkavo dostali. Svoje objednávky na farbenie plátna si preto mohli vybaviť 
priamo na mieste trhu a nemuseli kvôli tomu cestovať do okolitých dielní. Tla-
čiari údajne so sebou nosili niekoľko vzorkovníkov – kníh alebo zošitov, 
v ktorých mali časti potlačených látok s dobre viditeľným vzorom. Keďže vo-
pred predpokladali jarmočnú účasť žien zo širokého okolia, pre každú dedinu 
mali iný vzorkovník. Každá zo žien, ktoré zverili svoje plátno do rúk tlačiara, 
dostala po výbere vzoru malý pliešok, tzv. „ciašku“, na ktorej bolo vyryté číslo. 
Rovnaké číslo sa upevnilo aj na textíliu. Tento systém slúžil na presnú identifi-
káciu látky a jej majiteľky a predchádzalo sa ním možnej zámene. Hotové potla-
čené plátno im majster doniesol na nasledovný jarmok, čím im ušetril čas 
a cestu, ktorú by museli podstúpiť, ak by šli so svojou objednávkou k nemu do 
dielne.  

Po vojne sa jarmoky prestali usporadúvať, najmä z dôvodu absencie židov-
ských obchodníkov, ktorí aj v rámci nich ponúkali tovar, ale aj kvôli neopod-
statnenosti, no predovšetkým z dôvodu poštátnenia textilnej a odevnej výroby. 
Spotrebný tovar a jeho produkcia sa stali predmetom štátneho záujmu, štát sa 
prostredníctvom spotrebných družstiev a organizácií staral o pokrytie zákazníc-
kych požiadaviek. 

V každej obci – Východná, Važec, Štrba – boli založené spotrebné druž-
stvá, s vlastnou históriou. Podľa správ z miestnych kroník, usudzujeme, že ich 
význam bol pre obce mimoriadne dôležitý. Samozrejme, k záznamom pristupu-
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jeme s istým odstupom, pretože boli písané v duchu doby, ktorá všetky formy 
organizácií a kolektívnych družstiev považovala za nespochybniteľné 
a v rovnakej atmosfére sa ich snažila prostredníctvom nadšencov prezentovať aj 
ostatným obyvateľom.  

Spotrebné družstvá ako svojpomocné organizácie pre zásobovanie spotreb-
ným tovarom sa v obciach horného Liptova zakladali už začiatkom 20. storočia. 
Boli známe dva typy: potravinové a konzumné. „Od roku 1950 sa začali vytvá-
rať okresné spotrebné družstvá, ktoré rozšírili proces socializácie, 1952 boli 
vymedzené sféry pôsobenia družstevného a štátneho obchodu. Spotrebné druž-
stvá odovzdali svoje obchodné jednotky v mestách a priemyselných strediskách 
štátnemu obchodu a samy prevzali celú pôsobnosť v oblasti zásobovania na 
vidieku. K 1.1.1957 v súlade s ekonomickými požiadavkami a nutnosťou racio-
nalizovať riadenie boli zrušené dedinské spotrebné družstvá i okresné zväzy 
a boli vytvorené Jednoty – ľudové spotrebné družstvá“ (Encyklopédia Sloven-
ska 4 1981: 572). 

Úlohou Jednoty v hornoliptovských obciach bolo plynulé zásobovanie ob-
chodov širokým sortimentom spotrebného tovaru a prevádzka pohostinských, 
ubytovacích a stravovacích služieb. V podstate sa povaha činnosti v porovnaní 
s tým, čo ponúkali židovskí obchodníci nezmenila, dokonca aj miesta predajní 
boli v počiatkoch existencie Jednoty zachované, ľudia nemuseli rozdiel ani 
postrehnúť. No vďaka tomu, že Jednota bola členom väčšej organizácie spravo-
vanej jedným orgánom s územnou nezávislosťou od svojich prevádzok, dostával 
sa na pulty predajní jednotný tovar. Pokým u „Žida“ sa jedinci stretávali 
s tovarom podľa ich požiadaviek, nijako sa neodkláňajúceho od lokálnych vku-
sových noriem, v prípade Jednoty a jej predajní si museli zvykať na diametrálne 
odlišný tovar, ktorému sa museli prispôsobiť. Zmenila sa teda situácia – do 50. 
rokov bol tovar ovplyvňovaný miestnymi požiadavky a miestnym vkusom, po 
50. rokoch zasa dostupný ponúkaný tovar ovplyvňoval aj požiadavky, aj vkus 
spotrebiteľov. 

Je zrejmé, že aj napriek spôsobeným zmenám, sa snaha spotrebného druž-
stevníctva, stretla s pozitívnym ohlasom. Ľudia pociťovali nedostatok, najmä po 
vojne sa u nich prejavila túžba po esteticky odlišných predmetoch, zároveň aj po 
ich väčšom množstve a zo všetkého najviac túžba po predmetoch nových – 
novinkách. Dôkazy o tom, že obchody Jednôt boli vítané, podobne ako aj sa-
motná myšlienka spotrebného družstevníctva, nachádzame napr. v číslach hovo-
riacich o počte členov, ktorí do organizácie vstupovali. Vo Važci to bolo až 
1000 členov, z toho dôvodu, sa táto členská základňa viedla ako najväčšia 
v okrese Liptovský Mikuláš. Údaje hovoria o tom, že v roku 1979 mala Jednota 
vo Važci 9 predajní, v ktorých pracovalo 25 zamestnancov. Za tento rok zazna-
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menala maloobchodný obrat vo výške viac ako 20 mil. Kčs (BARTKO 1981: 
94). 

V Štrbe došlo k sústredeniu všetkých obchodov a hostincov pod Jednotu až 
v roku 1952 . Bolo to konkrétne 8 existujúcich prevádzok – textil, zmiešaný 
tovar, odevy, znížený tovar, mäsiarstvo – „mäsna“, potraviny, dva hostince 
a obuv. Tu treba uviesť, že predajňa s obuvou existovala už pred rokom 1952 
a patrila podniku Baťa, ktorý mal svoje továrne aj v neďalekom Svite. Podľa 
slov informátorov v ňom bolo dostať všetky druhy topánok – pánskych, dám-
skych a detských a až pokým úplne nezanikol, vedúcim obchodu bol istý Šimon 
Feja, ktorý spolu s prevádzkou prešiel ako zamestnanec aj pod správu Jednoty. 
Štrbenia si obchod s obuvou zvyknú spájať s týmto menom a často je pre nich 
meno Feja synonymom mena Baťa. Aj v období, kedy sa obchodu ujala Jednota, 
hovorievali Štrbenia, že topánky chodili kupovať „k Fejovi do Baťu“ . Kvôli 
veľkému počtu prevádzok, ktoré boli roztrúsené po celej dedine, začala sa 
v roku 1955 v Štrbe výstavba nového obchodného domu, ktorá bola dokončená 
už rok po začatí. Od roku 1956 mali teda Štrbenia všetok tovar dostupný pod 
jednou strechou. Vo Východnej sa taktiež pristúpilo k výstavbe nových obchod-
ných priestorov, pretože predajne, ktoré zostali po židovských obchodoch boli 
nepostačujúce.  

Podľa výpovedí predovšetkým informátoriek zo všetkým obcí, bola ponuka 
najmä kusového tovaru vyhovujúca. Metrový textil bol zastúpený slabšie, ale 
jeho nákup riešili vo väčších mestách, kde ho bol dostatok. 

Od polovice 20. storočia začali obyvatelia obcí čoraz častejšie vycestovávať 
za prácou mimo vlastnú dedinu. Keďže v tomto čase už boli všetky tri dediny 
dobre sprístupnené aj vďaka pravidelnej autobusovej doprave, nepredstavovala 
cesta do mesta časový problém. Samozrejme, cesty sa nepodnikali len kvôli 
práci a škole, často sa cestovalo kvôli úradom, lekárom a nákupom. Tovar 
v meste bol pestrejší a viacdruhový. To, čo sa v dedine nachádzalo pod jednou 
strechou obchodného domu Jednota, malo v mestách samostatné predajne. 
Vzhľadom k tomu, že nakupovanie bolo už od nepamäti doménou žien, boli to 
práve ony, ktoré častejšie opúšťali dedinu s jediným zámerom – nakúpiť to, čo 
doma nebolo dostať. Štrbčanky nakupovali v Poprade, Važtianky 
a Východnianky v Liptovskom Hrádku a v Liptovskom Mikuláši. Nákupy mali 
starostlivo premyslené a podľa toho, ako dnešné informátorky o nakupovaní 
hovorili, dá sa predpokladať, že ponuky „svojich“ obľúbených obchodov dôver-
ne poznali. Pokiaľ na pultoch objavili nový tovar, ktorý sa im zapáčil, informá-
ciu šírili ďalej aj medzi susedami alebo kamarátkami. Od 50. rokov už nestačilo 
nakúpiť len vhodné látky na ušitie tradičných odevných častí, pretože najmlad-
šie deti, mládež a chlapi odchádzajúci za prácou mimo dedinu sa do tradičného 
odevu neobliekali. Avšak vžitá záľuba v nákupe textilných materiálov, dekorač-
ných textílií a galantérneho tovaru pretrvala. Popri nej zvykli nakupovať spodnú 
bielizeň, najčastejšie z firmy Slovenka, ktorá mala predajňu v Poprade aj 
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v Mikuláši, ďalej pánske košele a nohavice, ktoré sa od čias prechodu od súken-
ných nohavíc a ľanových košieľ nešili, ale zakaždým kupovali, podobne aj to-
pánky, a to v prípade, že v domácom obchode nenašli svoje číslo alebo taký 
druh, ktorý potrebovali. Vyhľadávanými boli podnikové predajne JAS-u Barde-
jov, Závodov 29. augusta v Partizánskom, ktoré boli znárodneným koncernom 
Baťa. Nezabúdalo sa ani na doplnky – kabelky, opasky, šatky, šály, rukavice, 
čiapky, náušnice, hodinky a pod. Menej sa do dedín dostávali kúpne konfekčné 
odevy pre ženy, pretože vo väčšine prípadov si ich dávali šiť u miestnych krajčí-
rok a nekupovali ich. Ponuka však bola pokrytá najmä produktmi z dielní Odev-
ných závodov v Trenčíne, Odevnými závodmi kpt. J. Nálepku v Prešove 
a Makyty v Púchove, ktoré sa utvorili už v roku 1949. 

Pokiaľ sa ženám nechcelo chodiť po meste a prehľadávať a prezerať tovar, 
volili jednoduchší spôsob nákupu „pod jednou strechou“, no v omnoho širšej 
ponuke. V Liptovskom Mikuláši a Poprade mal svoje predajne Prior, ktorý ešte 
v 70.-tych rokoch na území Slovenska riadil 5 podnikov a 52 obchodných do-
mov. Predmetom jeho činnosti bola maloobchodná činnosť s potravinárskym, 
textilným a odevným tovarom, obuvou a koženou galantériou, s domácimi po-
trebami, drogistickým tovarom, stavebným materiálom aj s použitým tovarom. 
Jeho súčasťou boli aj špecializované podniky DONA – zásielkový obchodný 
dom v Prostějove a PRIOR DOVOZ, zabezpečujúci dovoz tovaru zo zahraničia 
pre vlastnú sieť obchodných domov. S ponukou Priorov sa zároveň rozširovali 
možnosti kúpy a druhy tovarov, z toho dôvodu sa stal symbolom socialistického 
nakupovania. Spoločnosť sa postarala o to, aby budovy obchodných domov boli 
dobre viditeľné, na dobrých miestach, s veľkými predajnými plochami a so 
systémom samoobsluhy. Prior predstavoval nielen nákupnú príležitosť, ale aj 
spôsob, ako si tovar prezrieť a vyskúšať, a to aj bez toho, aby si ho záujemca 
hneď kúpil. Nepochybne sa vďaka týmto vlastnostiam stal lákadlom pre vidiec-
ke ženy, ktoré poznali doposiaľ len zúženú ponuku tovarov. To, čo sa vo svete 
volalo shoppingom, akási forma záľuby v nakupovaní a prezeraní nového tova-
ru, sa cez rozšírenie siete predajní dostávalo aj do vidieckeho prostredia. S výra-
zom „chodili sme pásť oči“ sa stretávame u Štrbčaniek, Važtianok aj Východ-
nianok, ktoré samy pripúšťajú, že nie vždy ich za nákupmi ťahala len praktická 
potreba tovaru.  

To, že náš trh ani zďaleka neprinášal do obchodov to, čo v západných čas-
tiach Európy bolo bežným javom, sa miestni spotrebitelia nedozvedeli. Ich ná-
roky na tovar boli viac ako naplnené, nemali dôvod pátrať po širšom sortimente. 
Keď informátorky porovnávajú dnešnú situáciu v obchodoch so situáciou 
v časoch socializmu, konštatujú, že dnes je mnohonásobne viac druhov produk-
tov, no vzápätí dodávajú, že aj napriek tomu, nikdy nepociťovali nedostatok ani 
neboli nespokojné s tým, čo v obchodoch našli. No v literatúre nachádzame 
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články, ktoré sa zameriavajú na prieskum trhu a z ich hodnotenia vyplýva, že 
módne novinky bývajú obchodmi vykúpené len v 20 – 30 % registrovaného 
rozsahu a množstva. A aj z tých 20 – 30 % len časť predajca ponúka spotrebite-
ľom, „dokonca sa ani nedostanú zo skladu veľkoobchodu do skladov maloob-
chodu“ (ŠABACH 1979: 16). 

Aby sa základná ponuka rozšírila, vznikli po celom území Slovenska ďalšie 
symboly socialistickej spotreby – Tuzexy. Prvá predajňa Tuzexu sa nachádzala 
v Bratislave a bola otvorená už v roku 1957. Obyvatelia horného Liptova si na 
bližšie predajne museli počkať ešte niekoľko rokov, konkrétne do roku 1981, 
kedy boli otvorené prevádzky v Poprade a Ružomberku. No tie ani zďaleka 
neboli dostupné všetkým. Napriek tomu obyvatelia dedín neváhali vycestovať 
za nákupmi a dokonca zvládli vystáť aj dlhý rad, ktorý bol pre nákupy 
v Tuzexoch príznačný, a to až do takej miery, že sa stával terčom posmechov.   

Najviac sa z tuzexovej ponuky tešili mladí ľudia, pre ktorých bol ponúkaný 
zahraničný odevný a textilný tovar akousi vstupenkou do moderného života. Je 
zrejmé, že aj napriek diametrálnej odlišnosti tovaru od odevnej kultúry predo-
šlých generácií, stretla sa idea predaja zahraničného tovaru s pochopením 
a prijatím. Rodičia svojim deťom nebránili v kúpe najžiadanejšieho tuzexového 
oblečenia – džínsov, naopak, radi sa nákupu osobne zúčastnili. 

Rozmach obchodníctva od začiatku 50. rokov 20. storočia silnel a s ním sil-
nel aj dopyt. Celé obdobie až do začiatku 90. rokov sa vyznačuje rozrastaním 
siete obchodov a obchodných domov. Najdominantnejšie v liptovsko-
mikulášskom okrese boli práve tie, ktoré sme uviedli vyššie – Jednota, PRIOR 
a Tuzex. Stíhali vyhovieť všetkým požiadavkám spotrebiteľov. Priemyselné 
podniky, či už textilné, odevné, alebo obuvnícke, taktiež veľkou mierou prispie-
vali k novému odevnému obrazu horného Liptova, no v celom odevnom reťazci 
mali podstatne nižšie miesto ako samotné predajne a obchody.  

Po roku 1989 sa otvoril trh, na pulty obchodov začal pribúdať dovtedy ne-
známy a rôznorodejší tovar, ktorý bol viac ako kedykoľvek predtým dovážaný 
zo zahraničia. Ak ľudia na Liptove považovali dovtedajšiu ponuku sa dobrú, to 
s čím sa stretli po r. 1989 ich privádzalo takmer do rozpakov. Museli si zvyknúť 
nielen na neustály prílev noviniek a sústavné stretávanie sa s predmetmi, ktoré 
doposiaľ nepoznali, ale na časté vznikanie a ešte častejšie zanikanie obchodov 
a predajní. Zmeny uvítala predovšetkým mladá a stredná generácia. Najstaršia 
generácia mala s rýchlosťou zmien a prichádzajúcich noviniek problémy. Ok-
rem toho, veľa materiálu, predovšetkým textilného a galantérneho, na ktorý boli 
zvyknutí, sa z obchodov vytratil, resp. bol nahradený iným materiálom, čo len 
v malej miere vyhovoval kritériám, ktoré staršia generácia žien zohľadňovala. 

Ako sa ľudia v 50. rokoch 20. storočia pod vplyvom rozšírenia trhu oddáva-
li častejšiemu nakupovaniu, aj po roku 1989 sa dobrovoľne, ochotne, dokonca 
s nadšením nechávali vtiahnuť do sveta obchodov, predajní, spotrebného tovaru 
a noviniek. Všetkého bol viac, než si kedykoľvek predtým vedeli predstaviť, 
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navyše, všetko bolo moderné, štýlové a nieslo v sebe stopy „svetového“. Hrani-
ce našej krajiny sa neotvorili len pre nový tovar. Časté sa stávalo cestovanie za 
nákupmi. Obyvatelia horného Liptova využili územnú blízkosť s Poľskom, 
pravidelne v soboty a stredy navštevovali trhy v Novom Targu, Zakopanom 
a Jablonke.  

90. roky sa doslova niesli v znamení poľského nákupného ošiaľu. Za úče-
lom nákupov sa usporadúvali zájazdy pre tých, ktorí nemali vlastné autá 
a hromadný zájazd bol pre nich jedinou šancou, ako sa na poľský trh dostať. 
Všeobecne medzi obyvateľmi Východnej, Važca a Štrby prevládala mienka, že 
tovar z Poľska je lacnejší, pestrejší a dokonca má určité kvality. Najčastejšie sa 
na druhú stranu Tatier cestovalo kvôli oblečeniu – tzv. „šušťáky“, ktorých bol 
u nás nedostatok, spolu s rôznymi farebnými a strihovo zaujímavými rifľami sa 
tam dali kúpiť za lacné peniaze. Pánske a dámske obleky, košele, blúzky, pan-
čuchy, ponožky, spodná bielizeň – poľský trh bol zásobený odevnými súčiast-
kami, ktoré sa síce dali kúpiť aj na Slovensku, no často za vyššiu sumu. Éra 
poľských trhov na chvíľu ovplyvnila plánovanie nákupov – dovtedy sa kupovalo 
po jednom, nanajvýš po dvoch kusoch z niektorého druhu odevu, na trhoch sa 
kupovalo nárazovo a vo veľkom. V teréne sa stretneme aj s postojom, ktorý nám 
dokazuje, že ľudia, ktorí dopredu vedeli, že pôjdu na nákupy do Poľska, určitý 
čas pred tým prestali nakupovať oblečenie a predmety v našich obchodoch. 
Samozrejme, nezostalo len pri nákupe oblečenia, pridali sa k nemu aj potraviny 
– cukrovinky, typické karamelové cukríky „krovky“, veľké balenia kávy, „nuge-
ty“ a pod. Z trhov sa často vozili aj predmety do domácnosti, neskôr ratanový 
nábytok, detské kočíky a i.  

Liptáci boli na tento tovar zvyknutí už v časoch socializmu, pretože Poľky 
často prechádzali na našu stranu a zakaždým sa snažili cez hranice preniesť 
množstvo druhov predmetov, ktoré potom po dedinách rozpredali. Východná, 
Važec a Štrba sa s podomovým predajom stretávali, obyvatelia naň boli zvyknu-
tí a vždy si včas dali medzi sebou vedieť, kedy sa blíži termín príchodu „Po-
ľky“. Nezriedka si predmety alebo potraviny objednávali, a to aj napriek tomu, 
že nevedeli dopredu, kedy sa „Poľka“ v dedine ukáže. Z toho dôvodu bolo otvo-
renie hraníc s možnosťou nákupov vítané.  

Približne od roku 2000 sa situácia zmiernila, zájazdy na poľské trhy sa zre-
dukovali, a to hneď z niekoľkých príčin. Po prvé ľudia už boli presýtení ponu-
kou, ktorá sa v každom stánku opakovala; po druhé to, čo našli na trhu, bolo 
v dobrej kvalite aj v domácich obchodoch a mohli si to kupovať bez obavy, že 
v prípade poškodenia alebo pokazenia, nebudú mať kde výrobok reklamovať; po 
tretie ceny už ani zďaleka neboli také nízke, ako sa očakávalo; po štvrté domáci 
trh sa rozbehol a na Slovensko sa začali dovážať kvalitné odevy určitých zna-
čiek, ktoré sa stali lákavejšie ako odevy z trhu. 
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Ďalším zaujímavým javom, s ktorým sa v priebehu 90. rokov na Liptove 
stretávame, je vznikanie tzv. „second handov“ alebo obchodov s obnoseným 
šatstvom. Dynamizácia módy donútila ľudí k častejšiemu striedaniu 
a inovovaniu vlastného šatníka. „Second handy“, ľudovo nazývané „sekáče“, 
zažili vo svete a v Európe svoje najlepšie obdobie v 70. rokoch, keďže však 
neponúkali nové odevy, nespĺňali normu, ktorá by vyhovovala vtedajším odev-
ným zámerom v Československu, preto sa tu nevyskytovali. Aj v prvých ro-
koch, keď sa „sekáče“ začali otvárať na Liptove, mali k nim ľudia rezervovaný 
postoj. Sami dodnes hovoria, že im bolo „proti srsti“ vyberať si spomedzi vecí, 
ktoré už nosil niekto pred nimi. Svoju úlohu zohrával aj pocit hanby, pretože 
výberom vecí zo „second handu“ dávali najavo, že na kvalitnejšie a drahšie veci 
nemajú. 

V rokoch 1993 – 1994 boli otvorené „sekáče“ v Liptovskom Hrádku, Lip-
tovskom Mikuláši, Poprade, ale navštevovaným bol aj sporadický výpredaj 
noseného šatstva v Hybiach. Ten v pravom zmysle nepredstavoval „sekáč“, skôr 
akýsi „bazár“, ale znamenal záruku „nového“ a kvalitného tovaru. Jeho majiteľ-
ka včas vyvesila oznamy po okolitých dedinách o presnom termíne a čase, kedy 
sa predaj uskutoční a tí, ktorí prišli v predstihu, mohli dokonca vidieť, ako 
z auta vyberá veľké vrecia, z ktorých priamo na stoly vykladala veci 
a doplnkový tovar. Záujem bol obrovský, prichádzali nielen Hybenia, ale aj 
obyvatelia Východnej a Važca. Boli to síce obnosené, ale predsa len zahraničné 
odevy dobrej kvality, za extrémne nízke ceny (často len 20 – 30 Sk za kus), 
ktoré stačilo doma vyprať, vyžehliť, niekedy zašiť a dali sa nosiť. 

Čím viac „sekáčov“ v 90. rokoch na hornom Liptove vzniklo, tým menej sa 
ľudia ostýchali v nich nakupovať. Po určitom čase sa dokonca vydarený nákup 
považoval za osobný, ale aj spoločenský úspech. Používal sa termín „dobrý 
úlovok“, ktorý neznamenal nič iné, ako nájdenie pekného, moderného odevu 
výbornej kvality za nízku cenu. Niektorí sa obliekli odevmi zo „sekáča“ „od 
hlavy až po päty“, nemali zábrany nosiť aj spodnú bielizeň alebo plavky, iní to 
nepovažovali za vhodné a najčastejšie vyhľadávali len vrchné odevy pre voľný 
čas alebo na šport. Obľúbené bolo aj oblečenie pre menšie deti, pre ktoré nákup 
nového oblečenia nemal hlbší význam.  

Pre mnohých obyvateľov horného Liptova je nakupovanie v „sekáčoch“ 
prijateľnejšie ako nakupovanie v ďalších typoch obchodov, ktoré sa koncom 90. 
rokov rozrástli neuveriteľným tempom. Tými obchodmi sú tzv. „číňaky“ alebo 
čínske obchody. Tento termín, okrem toho, že je hovorový, nie je celkom pres-
ný. Nejedná sa totiž len o obchody, ktoré vlastnia čínski majitelia, ale aj viet-
namskí, japonskí, kórejskí a pod. Ľudia si však tieto národy zvykli stotožňovať 
a najjednoduchšie je im hovoriť o „Číňanovi“ alebo „číňakoch“. Slobodný trh 
sa prejavil aj v tomto fenoméne – mestá začali doslova okupovať čínske obcho-
dy. Pokým na prelome tisícročí ich na Liptove bolo len zopár, v súčasnosti je 
takmer každý druhý obchod „čínsky“. Nie všetkým to vyhovuje. Tovar, ktorý sa 
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v predajniach ponúka, má nízku kvalitu a treba dlho hľadať, kým sa podarí nájsť 
niečo naozaj kvalitné, prípadne treba s nízkou kvalitou počítať a neočakávať od 
oblečenia, že dlhšie vydrží. To, čo zákazníkov do týchto typov obchodov láka, 
sú ceny výrobkov, podstatne nižšie ako u značkových butikových vecí. Zabez-
pečujú teda spôsob, ako sa podriadiť systému módy, ktorý na súčasnú konzum-
nú spoločnosť vyvíja tlak v podobe potrieb neustále meniť a dopĺňať šatníky.  

Vo všetkých troch dedinách – Východná, Važec, Štrba – nachádzame 
v prípade nákupov v čínskych obchodoch zhody. Najstaršia generácia naďalej 
zostáva verná kvalite, na ktorú bola zvyknutá, „číňaky“ a „sekáče“ nenavštevu-
je. To však neznamená, že by z ich predajní nemali žiadne odevy (najmä záste-
ry, tričká, košele, papuče). Kupujú im ich deti alebo vnúčatá. Stredná generácia 
je nákupom v týchto predajniach viac otvorená. Najmladšia generácia nakupu-
júcich berie ponúkaný tovar s rezervou, nakupuje tam prevažne spodnú bielizeň 
alebo jednoduché tričká, teplákové súpravy, krátke nohavice, sukne, o ktorých 
predpokladá, že budúci rok už nebudú módne, teda im nebude ľúto vyradiť ich 
zo šatníka. 

Veľký počet „čínskych obchodov“ je v Poprade. Štrbenia, ktorí nakupujú 
prevažne tam, sa na ich ponuku nesťažujú, no dodávajú, že by uvítali aj kvalit-
nejšie oblečenie. Popradské „čínske obchody“ sa stali v roku 2007 aj predme-
tom diskusie v médiách a na internete. Mnohým ich rozmach prekážal, videli 
v tom hrozbu „zdravého“ odievania. Pravdou zostáva, že centrum Popradu je 
týmito obchodmi preplnené, čo sa musí prejaviť aj na vzhľade obyvateľov mesta 
a okolitých dedín.  

Rovnováhu medzi kvalitou a nekvalitou zabezpečujú v Liptovskom Miku-
láši a Poprade nové obchodné a nákupné centrá, ktorých výstavba je charakteris-
tická pre posledné roky. Prílev svetových značiek, ktoré zaručujú ozajstnú kvali-
tu, sledujeme na Slovensku približne od konca 90. rokov. Najskôr sa značky 
usadili v Bratislave, postupne prichádzali do ostatných regiónov, nevylučujúc 
pritom Poprad ani Liptovský Mikuláš, kde vystavali MAX (v Poprade) a IDEU 
a JASNU (v Liptovskom Mikuláši). Obchodné spoločnosti, ktoré stavby reali-
zovali, poskytli priestory na prenájom rôznym firmám, ktoré na Slovensko do-
vážajú značkové veci. Tie sú síce drahšie ako odevy ponúkané „číňakmi“, no 
rozhodne kvalitnejšie. 

V súčasnosti je na každom spotrebiteľovi, čo uprednostní a po čom siahne. 
Ponuka tovarov sa neustále rozširuje a dopyt po novinkách neutícha. Vidiecke 
obyvateľstvo sa s rýchlosťou zmien stotožnilo, predovšetkým generácia približ-
ne vo veku do 50 rokov. Riadia sa princípmi súčasnej módy, obmieňajú svoj 
šatník tak rýchlo, ako sa dá. Za tým účelom sa čoraz viac oddávajú nakupovaniu 
ako činnosti, ktorá je nielen potrebná, ale pri dnešnom výbere a spôsobe naku-
povania aj veľmi príjemná. Keďže od dnešných šiat nikto neočakáva, že vydržia 
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tak dlho, aby ich mohli zdediť aj ich deti, neváhajú dopriať si časté, no menej 
kvalitné odevné kusy, predovšetkým v tej časti šatníka, ktorý je charakteristický 
malými kusmi šatstva a vyžaduje si sústavnú inováciu. Pri väčších kusoch oša-
tenia sú ich nositelia obozretnejší, ide totiž o odevy, ktoré sa dajú nosiť aj viac 
sezón. Z toho dôvodu si na ich kúpe dávajú záležať a ochotne zaplatia aj viac 
peňazí. Hovoríme hlavne o vetrovkách, kabátoch a plášťoch, ktoré kvôli klima-
tickým pomerom v hornom Liptove tvoria dôležitú súčasť šatníkov. Odevný štýl 
súčasnosti je charakteristický pluralizmom a toleranciou a presne tak by sme 
mohli charakterizovať aj existenciu obchodov s odevmi, ktoré ovplyvňujú, resp. 
dopomáhajú k vonkajšiemu vzhľadu obyvateľov horného Liptova.  
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Technological development involves intervention into society as a whole because the 
trend of modernization based on the actual level of development is directly related to and 
reflected by the feedback in social development and phenomena. It is a summary or 
indication of civilization-economic, political, social and especially cultural phenomena 
and processes that are historically and systemically associated with the processes of 
modernization, industrialization and urbanization, which played an important role in the 
civilization- modernization process in the society. Second half of the 19th century was 
marked by an overall modernization and industrialization of Austria-Hungary. The trend 
of development showed a significant impact not only on the territory of Slovakia, but also 
on the development of a small yeoman village - Vrútky, which has become an important 
industrial workers' center. 
 
 
Spôsob života a kultúra jednotlivých regiónov Slovenska sú charakteristicky 
späté s množstvom kultúrnych špecifík, ktoré sú kreované najrôznejšími vplyv-
mi. Aj na význam každého mesta úzko vyplýva nielen historický vývoj v širších 
súvislostiach, ale výrazným determinujúcim prvkom je geografický potenciál 
regiónu, prírodné aj ľudské zdroje. Neustále prebiehajúce zmeny v dejinných 
súvislostiach aj civilizačno-modernizačné procesy prispievajú ku globálnym, 
regionálnym a lokálnym zmenám. Proces modernizácie ako syntéza množstva 
sociokultúrnych javov spojených so snahou o pokrok, racionalizáciu, inováciu 
sa paralelne spája s procesom industrializácie.  

Proces industrializácie významne podnietil prudký rozvoj miest. Nastal pre-
chod časti obyvateľstva k priemyselným aktivitám, zvyčajne koncentrovaných 
v jednej lokalite, čo spôsobilo pohyb obyvateľstva a zmeny v spôsobe života 
a kultúre migrantov roľníckeho pôvodu. Niektoré v minulosti bezvýznamné 
mestá vďaka novej priemyselnej funkcii prevýšili svojím významom staré privi-
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legované, pretože začali konkurovať svojimi novonadobudnutými mestotvor-
nými pozíciami. Nielen kategoricky ponímané ,,bezvýznamné“ mestá1 povýšili 
svoje postavenie, ale komplementárne pôsobí aj fakt jednej malej zemianskej 
obce, ktorá sa stala regionálno-priemyselným centrom vďaka možnostiam, ktoré 
poskytla dopravná revolúcia v Uhorsku. Druhá polovica 19. storočia sa niesla 
v znamení celkovej modernizácie a priemyselného rozvoja Rakúsko-Uhorska.  

Cieľom príspevku je na príklade žiadostí o domovské právo obyvateľov 
Vrútok demonštrovať početnú migráciu za pracovnými príležitosťami, ktoré 
poskytovala výstavba železníc. V príspevku vychádzam zo žiadosti o domovské 
právo, ktoré boli zaznamenané v Kronike mesta Vrútky 1922 – 1927 a Kronike 
mesta Vrútky 1931 – 1937.2 

Domovské právo predstavovalo osobný pomer určitej osoby k určitej obci, 
ktorého obsahom bol nárok na nerušený pobyt v obci a na ,,chudobinské“ zao-
patrenie od obce a ustálilo sa príslušnými zákonmi, ktoré vychádzali z právneho 
poriadku štátu. Jednotlivé zákony, podľa ktorých sa udeľovalo domovské právo 
v sledovanom období ČSR (v súčasnej terminológií bydlisko), sa odvolávali na 
právny systém Rakúsko-uhorskej monarchie.3 Žiadosť postulovali tí, ktorí mali 
záujem o trvalý pobyt v meste, v ktorom sa plánovali natrvalo usadiť.  

Žiadosti o domovské právo môžu predstavovať prameň, ktorý poskytuje na 
prvý pohľad nie príliš výrazné informácie pre sociálne vedy ako etnografia 
a etnológia. Z určitej perspektívy pri bližšom náhľade reprezentujú významný 
zdroj v istom časovom priereze. Podávajú dynamický obraz o zmenách, ku 
ktorým dochádza v konkrétnom urbánnom priestore. Tento prameň zároveň 
ponúka informácie o štátnej príslušnosti žiadateľa, pôvodnej príslušnosti, resp. 
o obci alebo meste, z ktorej obyvateľ pochádzal. Žiadosti o domovské právo 
umožňujú dôslednou analýzou sledovať pomerne presne charakter obyvateľov 
vznikajúceho mesta (v tomto prípade Vrútok) v istom časovom úseku z hľadiska 
národnosti, regionálnej alebo etnickej príslušnosti. Poskytujú aj cenné informá-

 
1 Mestá ako Zvolen, Žilina, Štúrovo a Komárno zaznamenali výrazný rozkvet v 19. storočí v období 
výstavby železníc, v meste Komárno zavedením parníkov v riečnej doprave. 
2 Obecný notársky úrad Vrútky 1879 –1949. Zápisnica obecného zastupiteľstva obce: Vrútky od 
roku 1922 –1927. Oblastný archív Bystrička.; Obecný notársky úrad Vrútky 1879 – 1949. Zápisnica 
obce Vrútky od 13. Júna 1931 do 1937. Oblastný archív Bystrička. 
3 V sledovanom období 1922 – 1927 a 1931 – 1937 právny systém ČSR v udeľovaní domovské 
práva vychádzal zo zákonov uzákonených Uhorským snemom, a to z roku 1886 (číslo XXII. §6, §7, 
§9, §10, §11, §12, §16, §136 a §138); ďalej z 5. dec. 1895 čl. 222 §2; z 5. dec. 1896 (č. 222 §2) a (č. 
22 §7, §10); z roku 1876 (čl. 2 §8), 1879 (čl. I. §8) a (čl. I. §8 a čl. 4 §8). Na udelenie domovského 
práva bolo potrebné splniť určité podmienky, ktoré vychádzali z vyššie uvedených zákonov: štvor-
ročný pobyt v obci a prispievanie k obecným ťarchám; československé štátne občianstvo alebo 
dokázateľná príslušnosť predkov k pôvodnej príslušnosti v inej obci ležiacej na území ČSR ešte 
počas existencie Rakúsko-Uhorska. Na uznanie domovského práva do obce bol potrebný najmä 
prejav vôle obce, t.j. výslovné prijatie do jej zväzku, prípadne bola pozitívne zohľadnená aj pred-
chádzajúca žiadosť žiadateľa o domovské právo spred 28. a 30. októbra 1918, teda ešte počas exis-
tencie Rakúsko-uhorskej monarchie. 
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cie pre výskum urbanizácie najmä vo význame vymedzenia obyvateľov 
z hľadiska vidieckeho a urbánneho pôvodu.   

Hypoteticky možno predpokladať, že rozhodnutie o výstavby železnice vo 
Vrútkach podnietilo príliv obyvateľstva a prudkú migráciu obyvateľstva 
z rôznych oblastí a rôzneho sociálneho pôvodu do pôvodne zemianskej obce. 
V príspevku sa dotknem nielen počtu obyvateľstva a jeho zvýšenej koncentrá-
cie, ale aj jeho národnostnej a konfesionálnej rôznorodosti. Z dôvodu väčšej 
prehľadnosti člením príspevok do dvoch tematických okruhov. V prvej časti 
načrtávam dejiny Vrútok od osídlenia až do výstavby železnice a vzniku želez-
ničného uzla. V druhej vymedzujem príčiny a dôsledkov migračnej vlny 
v historicko-spoločenských súvislostiach založenia a rozvoja mesta. Metodic-
kým východiskom spracovania témy bol terénny výskum a analýza štatisticko-
demografických údajov. 

Prechod od tradičnej spoločnosti k modernej v kontexte nástupu industriali-
zácie, modernizácie a urbanizácie vo všetkých častiach sveta v tom istom čase 
a v rovnakej postupnosti nie je identický. Každý priestor, krajina má odlišné 
parciálne formy vývoja, výnimkou nie je ani stredoeurópsky priestor, kde pre-
chod od tradičnej k modernej industrializovanej spoločnosti v rámci štátotvornej 
Rakúsko-uhorskej monarchie a po roku 1918 Československej republiky nebol 
regionálne a časovo homogénny. Jednotlivé časti boli hospodársky, kultúrne aj 
spoločensky diferencované. Druhá polovica 19. storočia sa niesla v znamení 
celkovej modernizácie a priemyselného rozvoja Rakúsko-Uhorska, na rozdiel od 
západného európskeho priestoru, kde sa prejavujú civilizačno-spoločenské pro-
cesy už koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Aj napriek industrializácii Sloven-
ska koncom 19. storočia v porovnaní s českými krajinami si zachovalo prevažne 
poľnohospodársky charakter.4 

Celková hospodárska zaostalosť krajiny bola príčinou, že všeobecný civili-
začný proces modernizácie, industrializácie a urbanizácie nastal pomerne nesko-
ro v porovnaní s ostatnou Európou. Zlom vo vývoji nastal v roku 1868, keď sa 
na Uhorskom sneme rozhodlo o realizácii výstavby Košicko-bohumínskej že-
leznice. Na Slovensku sa budovala železničná sieť prudkým tempom tak, že už 
koncom 19. storočia pokryla v dostatočnej miere celé územie. Záujem 
o výstavbu železnice podmienil prudký rozvoj priemyslu a mal výrazný dopad 
aj na pôvodne zemiansku osadu Vrútky, pretože s rozhodnutím o výstavbe Ko-
šicko-bohumínskej železnice sa súčasne rozhodlo o vybudovaní spojenia štátnej 
železnice zo Šalgotarjánu do Zvolena, ktoré sa stretli v pôvodne zemianskej 

 
4 Dôkazom tohto tvrdenia je počet obyvateľstva, ktorý tvoril na Slovensku 61% a v českých kraji-
nách len 32% z celkového počtu. V porovnaní s Uhorskom, sa na Slovensku nachádzala 1/5 priemy-
selných závodov. 
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osade. Rozhodnutie malo široký dopad a predurčil dynamické zmeny v oblasti 
s výrazným agrárnym charakterom. 

Turiec nepatril k tým oblastiam Slovenska, v ktorých sa pred rokom 1867 
významnejšie prejavili zárodky priemyselného podnikania. Výnimku tvorilo 
mesto Martin, kde sa na prelome 19. a 20. storočia nachádzal drevospracujúci, 
potravinársky a liehovarnícky priemysel, ktorý ale výrazne nezvýšil priemysel-
nú zamestnanosť v Turci. 

 
Charakter Vrútok do začiatku spriemyselňovania  

Prvá historická zmienka sa datuje od roku 1255 v listine uhorského kráľa 
Belu IV.  Dokument spomína osadu Vrútky v súvislosti s obchôdzkou územia, 
ktoré patrilo zemanom zo Záturčia.5 Podľa Gosiorovského počiatky možno 
doložiť už v  skoršom období. Dôkazom je prepis z latinského  názvu ,,Vrutk“ 
a skutočnosť jeho významu ako slova, ktorého význam pochádza zo staroslo-
vanského názvu, v preklade znejúce ako ,,prameň, žriedlo, voda“. Ján Stanislav 
píše, že autori prevzali obsah staršieho názvu spred roka 1000, t.j. ešte pred 
príchodom Maďarov na začiatku 10. storočia.6  

V ústnom podaní sa zachovávajú tri verzie vzniku názvu Vrútky.7 Vrútky 
mali od svojho vzniku výrazný zemiansky charakter vďaka zemianskej koloni-
zácií, ktorá zohrala významu úlohu pri osídľovaní  Turca v 13. a 14. storočí 
a predurčila formovanie charakteru regiónu na niekoľko storočí, kedy získal 
osobitný a jedinečný ráz.8 Na hospodársky význam zemianskej obce poukazuje 
aj skutočnosť, že už pred rokom 1332 bola samostatnou farnosťou s gotickým 
kostolom sv. Jána Krstiteľa. V druhej polovici 14. storočia sa Vrútky rozdelili. 
Dôvodom bola deľba a dedenie majetku medzi jednotlivými líniami zemanov; 

 
5 LACKO, Richard: Počiatky osídlenia Vrútok. In : Vrútky 1255 – 2000. Martin 2000, s. 63 – 74. 
6 Bližšie pozri GOSIOROVSKÝ, Miloš: Vrútky – k vzniku názvu a k histórií. In: Kmetianum, 
Vlastivedný zborník TMAK, s. 59 – 66. 
7 Prvá verzia vzniku názvu vychádza z tvrdenia, že ,,Ruth“ sa pôvodne nazýval jeden z kopcov 
Malej Fatry. Druhá pochádza od odvodenia pomenovania zaniknutej pustovne, ktorá v dávnej 
minulosti dominovala na blízkom Hradišti po staroslovanských predkoch, tretia verzia, že rieka 
Turiec sa ,,vrúca“ do Váhu. Všetky tri verzie podľa Richarda Lacka nie sú písomne a ani historicky 
dokázateľné. Jediným vysvetlením odvodenia názvu je jeho staroslovanský pôvod a pôvodní obyva-
telia zaoberajúci sa prevažne pastierstvom svoju osadu pomenovali pravdepodobne podľa prameňa 
vyvierajúceho v okolí, čo je vzhľadom na prírodno-geografického charakteru regiónu vysoko prav-
depodobné. Pozri LACKO, R.: c.d., 2000, s. 62. 
8 Jej podstata spočívala v tom, že v prvej polovici 13. storočia sa začali vykrajovať z kráľovských 
pozemkov drobné majetky v prospech príslušníkov vojenskej zložky. Početné staré dediny – ich 
majetky – sa rozparcelovali medzi drobných feudálnych vlastníkov – synov jobagiónov, ktorí po-
stupne s väčšími majiteľmi pôdy vytvorili spoločný stav turčianskej šľachty – zemianstvo, ktoré 
vytvorilo a zohrávalo dôležitú úlohu v politickom a hospodárskom živote Turca pozri VARSÍK, B.: 
Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva. Bratislava 1988, s. 78, pozri BEŇKO, Ján: Starý 
Turiec. Martin 1996.  K najvýznamnejším vrútockým zemianskym rodom patrili na začiatku 18. 
storočia rody: Čech, Dauko, Korda, Lamoš, Ruutkay – Matušovič, Ruttkay – Nedecký, Suchač. 
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jedna obec sa rozdelila na dve časti – Horné a Dolné Vrútky, ktoré sa postupne 
stali kuriálnymi dedinami.9 Miestni zemania postupne vystupovali pod predi-
kátom Vrútocký alebo pod pomaďarčeným názvom Rutkay, ktoré jasnejšie 
poukazovalo v cudzom prostredí na zemiansky pôvod. 

 
Tabuľka 1 Počet obyvateľov Horných a Dolných Vrútok 

Rok  1781 1802 1869 
Počet obyvateľov 414 643 915 
 
Ešte v šesťdesiatych rokoch 19. storočia mali Vrútky výrazný agrárny cha-

rakter. V polovici 18. stor. Matej Bel v súvislosti s Vrútkami spomína siatiny 
a lúčne hospodárenie, zmieňuje sa o existencií obilných mlynov a píl na vod-
ných tokoch.10 Ešte v roku 1781 mala pôvodne zemianska obec 414 obyvate-
ľov.11 Prirodzeným vývojom demografická krivka stúpala, v roku 1802 na 643 
obyvateľov12 a v roku 1869 na 915 obyvateľov.13    

 
Formovanie urbánneho spoločenstva v procese modernizácie 
a industrializácie na príklade vývoja Vrútok 

Tradičný  život obce, ktorý bol determinovaný prevahou zemianskych ro-
dín, sa výrazne narušil koncom 19. storočia. Vrútky nadobudli hospodársky 
význam najmä svojou dopravnou funkciou. Už v 60. rokoch 19. storočia Uhor-
ské štátne správy začali uvažovať o vybudovaní dopravnej infraštruktúry, 
o výstavbe železníc z Košíc cez územie severného Slovenska s prepojením na 
Sliezsko, ktoré bolo podmienené utilitárnym záujmom o prudký rozvoj priemys-
lu. V roku 1868 sa začala realizácia výstavby Košicko-bohumínskej železnice 
a spojenia štátnej železnice uhorskej severnej štátnej železnice MÁV (Magyar-
államvasutak) so Šalgótarjánom cez Zvolen. Cieľom projektov bolo prepojenie 
Pešti a Šalgotarjánu, ktoré malo viesť cez významné banské oblasti stredného 
Slovenska a spojiť sa v Turci so severnou Košicko-bohumínskou železnicou 

                                                 
9 Beňko, J.: c.d., 1996. 
10 Mnohé dediny vznikli na základe veľkých posunov koncom 13 a začiatkom 14. storočia kráľov-
ského majetku do šľachtického a na novodarovaných pozemkoch vznikli postupne nové kuriálne 
(zemianske) dediny. 
11 BEL, Matej: Turčianska stolica. Martin 1989.; ŠKROVINA, Otto: Z histérie Turčianského evanj. 
seniorátu a jeho sborov. Turčiansky sv. Martin 1939. 
12 Na porovnanie Vrútok a Turčianskeho sv. Martina, mal v roku 1869 Turčiansky sv. Martin 2493 
obyvateľov MATÚŠIK, Bohumil: Pohyb obyvateľstva Turca za posl. 100 rokov. In: Sborník muze-
álnej slovenskej spoločnosti, 30,  1936, s. 1 – 24. 
13 GOSIOROVSKÝ, Miloš: Vrútky – k vzniku názvu a k histórií. In: Kmetianum, Vlastivedný 
zborník TMAK, 5, 1979, s. 59 – 66. 
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a ďalej s významnou hospodárskou oblasťou severných Čiech, so Sliezskom 
acez Berlín až so severným morom.14   

Vrútky týmto rozhodnutím nadobudli signifikantný význam ako železničné 
stredisko. Pôvodne ,,bezvýznamná“ lokalita sa začala transformovať  zo ze-
mianskej obce na industriálne priemyselné centrum s prevahou práce založenej 
na technológiách a službách. Výrazné spriemyselňovanie oblasti predurčilo 
dynamiku jej zmien.  V druhej polovici 19. storočia sa z dvoch zemian-
skych osád (Horné a Dolné Vrútky) stala jednotná urbanistická jednotka – do-
mov železničiarov. Šikura sa v monografickej práci Miestopisné dejiny Turca 
zmieňuje: ,,... oboje Vrútky, pôvodne zemianske osady, zmenili sa v niekoľko 
málo rokoch, z charakteru, na nepoznanie vďaka železniciam a železničným 
dielňam“.15 Akcelerácia dopravy mala jednoznačne vplyv aj na sídelný vývoj, 
ktorý podliehal mnohým zmenám a tvár ,,obce“ sa začala výrazne meniť. 
,,Veľké ohne boly na Vrútkach 25. a 30 marca 1843 a na jar roku 1847, keď 
vypukol i veľký hlad. Tieto pohromy by boly zastavily vývin Vrútok, keby roku 
1872 nebola bývala vystavená železnica, ktorá napomohla veľký a rýchly vzrast 
Vrútok, ktoré staly sa vystavením železnice Košicko-bohuminskej a štátnej 
významným železničným uzlom“.16 Výstavba železnice, výhrevní Uhorskej 
a Košicko-bohumínskej trate a založenie hlavných železničných dielní, ako 
aj celkové spriemyselňovanie oblasti sa výrazne odrazilo na zvýšenej demogra-
fickej krivke.  

 
Tabuľka 2 Počet obyvateľov vo Vrútkach17 

  Rok 
 
1825 

 
1869 

 
1880 

 
% 

 
1890 

 
% 

 
1900 

 
% 

 
1910 

 
% 

 
1927 

 
%

 
1930 

 
% 

Vrútky 764 915 1944 47 2933 66 4345 67,5 6262 69,4 6807 8 6711 -1,4 

 
V roku 1869 mali Vrútky 915 obyvateľov, pričom o necelých jedenásť ro-

kov, v roku 1880, je evidentný nárast obyvateľstva až o 47 %  na počet 1944. 
Vybudovanie železníc sa pozitívne premietlo do zvýšeného počtu obyvateľstva 
a tento počet naďalej stúpal. V roku 1890 bol zaznamenaný nárast oproti roku 
1880 o 66 %, čo predstavuje 989 obyvateľov. Štatistické údaje z roku 1900 
zaznamenali stúpajúcu tendenciu, ktorá nadväzuje na predchádzajúce obdobie; 
                                                 
14 Pôvodný plán trasy vedenej cez Turčiansku župu bol vytýčený cez Šalgótarján smerom na Luče-
nec – Zvolen – Banská Bystrica – Mošovce – Sučany; táto trasa však bola z mnohých dôvodov 
(nevhodné klimatické podmienky, vysoké finančné náklady, náročný terén výstavby) zamietnutá. 
Smer bol nahradený iným, ktorý viedol: Šalgótarján – Lučenec – Zvolen – Kremnica a do projektu 
boli začlenené aj Vrútky. Železničné spojenie Zvolen – Banská Bystrica sa stalo vedľajšou trasou. 
15 ŠIKURA, J.: Miestopisné dejiny Turca. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1944, s. 
141. 
16 ŠKROVINA, O.: c.d., 1939, s. 53.  
17 MATÚŠIK, Bohumil: c.d., 1936, s. 1 – 24.; Okresný archív Bystrička. 
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ide o najmarkantnejší nárast až o 67,50 % na 1412 obyvateľov. V nasledujúcich 
rokoch sa tento nárast postupne spomalil. Ak porovnáme stav obyvateľstva 
z rokov 1910 a 1927, môžme konštatovať, že pominul výrazný príval pracujú-
cich emigrantov, pretože z tabuľky je zrejmé, že ide iba o 8 % nárast, čo pred-
stavuje iba 96 obyvateľov. Vyplýva to z  ustálenia pracovných možností, ktoré 
poskytovala nielen železnica, ale aj novovzniknuté mesto a odlivu tých, pre 
ktorých bola železnica iba príležitostným pracovným zamestnaním.  V roku 
1930 dokonca zaznamenávame úbytok obyvateľstva o 1,4% v porovnaní 
s rokom 1927. Prudká pracovná migrácia je tak evidentná najmä v období vý-
stavby železnice (1872). Možno sa domnievať, že Vrútky mali zo všetkých 
miest, ktoré sa nachádzajú v Turci, najväčší prírastok obyvateľstva vôbec.18  

Urbanizácia narušila tradičné sociálne vzťahy v lokalite a okolí. Industriali-
zácia a modernizácia dopravy vytvorili predpoklady na zvýšenú mobilitu obyva-
teľov, ktorí hľadali pracovné uplatnenie v oblastiach so zvýšenou koncentráciou 
pracovnej ponuky. Demografický  rast a celkové zmeny sú odrazom dopytu po 
pracovnej sile, ktorý nedokázalo v prvých rokoch uspokojiť miestne a okolité 
obyvateľstvo. Od počiatkov výstavby železnice do pôvodne zemianskej obce 
prichádzalo množstvo pracovnej sily v podobe námezdných robotníkov predo-
všetkým za stálou, ale aj príležitostnou pracovnou ponukou, ktorú poskytovala 
výstavba železnice a jednotlivé železničné dielne. Mnohí do Vrútok nielen pri-
chádzali, väčšina sa časom usadzovala a vytvárala si sociálne zázemie (stála 
práca, majetok, dom, sociálne okolie). Tí, ktorí do Vrútok prichádzali za pra-
covnou príležitosťou počas výstavby železnice koncom 19. storočia a chceli 
naďalej cielene ostať a trvalo sa usadiť v meste, museli podľa zákonov Rakú-
sko-Uhorska a ČSR ustáliť svoj pobyt v obci a požiadať o domovské právo. 
Domovské právo zabezpečovalo trvalý a nerušený pobyt osoby v určitej obci, 
pričom v prípade potreby mala nárok aj na ,,chudinské“ podporovanie. Nejedna-
lo sa o dočasný ekonomicky motivovaný pobyt mimo vlastnú lokalitu v zmysle 
posilnenia individuálnej alebo rodinnej pozície v pôvodnej lokalite, ale 
o dlhodobé usídlenie v novej lokalite. V nasledujúcej tabuľke je uvedený región 
aj obce, z ktorých pochádzali žiadatelia o domovské právo vo Vrútkach (počet 
žiadateľov z príslušnej lokality je uvedený v zátvorke). 

 
 
 
 
 

 

 
18 Predstavuje nárast až o 740%  v porovnaní rokov 1869 a 1927. 
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Tabuľka 3 Pôvod žiadateľov o domovské právo 

Región 
 

Rurálna lokalita Mestská  
lokalita 

 
 
 
 
 

TURIEC 
(97) 

 

Priekopa (12), Sučany (10), Horné 
Jaseno (7) – Dolné Jaseno (6)1, Zátur-
čie (7)2, Veľký Čepčín (5), Belá (4)3, 
Sklabiňa (4), Bystrička (4)4, Kláštor 
pod Znievom (3), Dolná Štubňa (2), 
Lipovec (2), Necpaly (2), Príbovce 
(2), Turany (2), Záborie (2), Horný 
Kalník (1), Horná Štubňa (1), Jazerni-
ca (1), Kaľamenová (1), Kraľovany 
(1), Košťany (1), Láskar (1), Tomčany 
(1), Trebostovo (1), Trnovo (1), Skla-
binský Podzámok (1), Stankovany (1), 
Šútovo (1), Valča (1) 

 
Martin (9) 

 
 
 

STREDNÉ 
POVAŽIE 

(43) 

Terchová (8), Beluša (4), Lutiše (3), 
Hoštiná (2),  Lúky (2)5, Malá Kotešo-
vá (2)6,  Veľká Bytča (2)7, Stráža (2), 
Gbeľany (2),  Beckov (1), Drahovce 
(1), Horná Tižiná (1), Ivanovce (1), 
Košecké Rovné (1), Porúbka (1)8, 
Pružina (1), Soblahov (1), Stráža (1), 
Strečno (1), Skalská Nová Ves (1), 
Višňové (1) 

Nové Mesto nad 
Váhom (1),  
Púchov (1), Rajec 
(1), Žilina (1)  

 
 

LIPTOV 
(33) 

Nemecká Lupča (5)9, Malužiná (3), 
Liptovský Ján (2), Liptovská Osada 
(1), Liptovská Teplá (1), Liptovská 
Teplička (1), Liptovský sv. Peter (1)10, 
Lúčky (1), Ľubochňa (1), Tri Sliače 
(1)11 

Ružomberok (8),  
Liptovský Mikuláš 
(7),  
Hybe (1) 

SPIŠ 
(27) 

Markušovce (2), Hrabušice (1), Kluk-
nava (1), Matejovce (1), Smolník (1), 
Spišská Teplička (1)12 

Spišská Nová Ves 
(13), Poprad (2), 
Gelnica (2), Kež-
marok (1), Krom-
pachy (1), Smolník 
(1) 
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ORAVA 
(26) 

 

Mokraď (3), Oravský Podzámok (2), 
Veličná (2), Zuberec (2), Horná Leho-
ta (1), Liesek (1), Párnica (1), Podiel 
(1), Rabčice (1), Revišné (1)13, Slani-
ca (1)14, Zázrivá (1) 

Námestovo (3), 
Dolný Kubín (2), 
Trstená (2), Tvrdo-
šín (2) 

PODPOĽA- 
NIE 

HOREHRO-
NIE 
(20) 

Dobrá Niva (2), Čierny Balog (1), 
Dubové (1), Radvaň (1)15, Tajov (1) 

Brezno (6), Zvolen 
(4), Banská Bystri-
ca (2), Banská 
Štiavnica (1), Detva 
(1) 

 
 

PONITRIE 
(15) 

Krásno (1), Podzámčie (1)16, Hliník 
nad Hronom (1), Vyhne (1) 

Nitrianske Pravno 
(6), Prievidza (2), 
Hlohovec (1), Po-
ruba (1), Vyhne (1) 

KYSUCE 
(10) 

Krásno nad Kysucou (1), Oščadnica 
(1), Podvysoká (1), Závodie (1)17 

Kysucké Nové 
Mesto (4), Čadca 
(2) 

ABOVSKO-
TURNIANSKÁ 

OBLASŤ 
(7) 

Štós (1), Rolová Huta (1) Košice (5) 

GEMER-
MALOHONT 

(6) 

Likier (1)18, Veľká Ves (1), Dražice 
(1),  

Lučenec (2), Rož-
ňava (1) 

OBLASŤ 
MALÝCH 
KARPÁT 

A VÁHOM (6) 

Špačince (1), Veľká Jelka (1)19 Piešťany (2), Pezi-
nok (2) 

TEKOV 
(6) 

Hronské Kľačany (1) Kremnica (3), 
Žarnovica (1), Tl-
mače (1) 

ŠARIŠ (2) Fintice (1) Bardiov (1)21 

HONT (1) Lišov (1)  
PODUNAJ-

SKO 
(1) 

Svätý Peter (1)  

ZÁHORIE (1) Borský sv. Jur (1)20  
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Vysvetlivky: 
1  dnes Turčianske Jaseno 
2  dnes mestská časť mesta Martin  
3 dnes súčasť obce Belá – Dulice 
4 dnes mestská časť mesta Martin  
5 okres Považská Bystrica  
6 dnes Kotešová, vznikla spojením Veľkej, Malej a Zemianskej Kotešovej 

(okres Bytča) 
7 dnes mesto Bytča (okres Žilina) 
8 okres Žilina   
9  dnes Partizánska Lupča 
10 dnes Liptovský Peter 
11 dnes Liptovské Sliače – spojenie Vyšný, Nižný a Stredný Sliače 

12 dnes Teplička (okres Poprad) 
13 Revišné, v súčasťou obce Veličná (okres Dolný Kubín) 
14 Slanica, v súčasnosti už zatopená obec na Orave pri výstavbe Oranskej 

priehrady (okres Námestovo)  
15 v súčasnosti mestská časť Banskej Bystrice  
16 dnes Revišťské Podzámčie a ako súčasť mesta Žarnovica  
17 dnes mestská časť Turzovky  
18  v súčasnosti mestská časť Rimavskej Soboty 
19  v súčasnosti obec Jelka, ktorá vznikla spojením Jelky a Novej Jelky v r. 

1960 
20 dnes Borský Jur (okres Senica) 
21 dnes Bardejov 
 
Z údajov zo žiadostí o domovské právo vo Vrútkach, ktoré sa priamo dotý-

kajú prílevu obyvateľstva zo Slovenska, môžeme usudzovať, že najväčšie zastú-
penie mali žiadatelia z regiónu Turiec (97). Väčšiu početnosť majú aj žiadatelia 
z regiónov Stredné Považie (43), Liptov (33), Spiš (27), Orava (26), Podpoľanie 
a Horehronie (20) a Ponitrie (15). Menej zastúpené sú Kysuce, Abovsko-
Turnianska oblasť, Gemer a Malohont, oblasť medzi Malými Karpatmi 
a Váhom, Tekov, Podunajsko, región Hont a Záhorie. Prevažnú väčšinu žiadate-
ľov predstavovali nekvalifikovaní robotníci, ktorí pôvodne tvorili zložku obyva-
teľstva zaoberajúcu sa poľnohospodárstvom. Nešlo však iba o posilnenie rurál-
neho –robotníckeho sektora. Urbánne prostredie tvorí aj meštianska zložka 
obyvateľstva. Výrazné zastúpenie majú mestá Spišská Nová Ves (13), Martin 
(9), Ružomberok (8), Liptovský Mikuláš (7), Liptovský Mikuláš (7) a Brezno 
(6). Mešťania boli nositeľmi urbánno-meštianskej kultúry, ktorá predstavovala 
významnú časť modernizácie Slovenska. Z dostupných údajov je evidentné, že 
do priemyselnej oblasti – mesta – prichádzalo dedinské aj mestské obyvateľstvo 
s takzvanou obecnou kvalifikáciou a menilo sa na priemyselné robotníctvo. Tým 
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postupne dochádzalo k urbanizácií pôvodne zemianskej obce obyvateľmi nielen 
z bezprostredného okolia, ale aj z rôznych oblastí bývalej Rakúsko-uhorskej 
monarchie. Prevládala intenzívna pracovná migrácia a pohyb obyvateľstva. 
Vrútky tak nadobudli aj multietnický charakter: Všetky národnosti boli vo Vrút-
kach, keď sa dozvedeli Česi, že sa dobre zarobí a dostanú voľné lístky na cesto-
vanie. Mali všelijaké sociálne vymoženosti. (V.K.-K. 1921) 

Zastúpenie českých obyvateľov v žiadostiach bolo početné a rôznorodé.19 

Mestské prostredie českých krajov predstavovali obyvatelia pochádzajúci z 
Plzne, Litomyšl (okres Svitany), Tábor, Nymburk, Klatovy, Praha, rurálne z 
obcí Tochovice (okres Příbram), Senec (okres Rakovník), Ledce (okres Plzeň), 
Bohunice (okres Prachatice), Bezno20 (okres Mladá Boleslav), Týřovice (okres 
Klatovy)21. Z moravských oblastí prisťahovalci pochádzali z miest Výškov, 
Holešov (okres Kroměříž), Přerov a z dedín Lažánky (okres Brno), Nedakonice 
(okres Uherské Hradište), Mutkov (okres Olomouc). Sliezsko zastupovali oby-
vatelia z Kopřivnice (okres Nový Jičín, kraj Moravsko-Sliezsky), Českého Teší-
na (okres Karvniná), Frýdlantu nad Ostravicí (okres Frýdek Místek), Jablunkova 
(okres Frýdek Místek), Kajlovca22 či Stonavy (okres Karviná).  

Vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov zastihol štátotvorné národy 
na rozdielnom stupni kultúrneho a hospodárskeho rozvoja. Prílev českej národ-
nosti bol nevyhnutným a významným krokom, ktorý sa odrazil v kultúrno-
spoločenskom živote. Na slovenskej strane sa prejavovala slabšia vybavenosť na 
riešenie rôznych úloh, nedostatok primerane vzdelaných a odborne pripravených 
kádrov. Na železnici sa prejavili zmeny aj výmenou zamestnancov lojálnych 
s uhorskou vládou za českých zamestnancov. 

V národnostnej štruktúre sa pri sčítaní obyvateľstva po vzniku ČSR nerobili 
rozdiely v českej a slovenskej národnosti, pretože štátnym záujmom bol jednot-
ný československý národ, ktorý bol ustálený prijatím ústavy v roku 1920, kde sa 
hovorilo o československom národe a československom jazyku. Z tohto dôvodu 
je zaujímavé sledovať aj evidenciu cudzincov vo Vrútkach po vzniku ČSR na 
príklade rokov 1923 až 1941. Cudzincom sa rozumie obyvateľ ČSR, ktorý ne-
mal československé štátne občianstvo.  

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad počtu cudzincov, ktorí sa po 
vzniku ČSR zdržovali vo Vrútkach ako relikt pracovnej migrácie v rámci býva-
lého Rakúsko-Uhorska. V tomto prípade je dôležité, že (pôvodne vnútorná) 

 
19 Historické české kraje – „země“ predstavovali v Čechách trvalo a dlhodobo od stredoveku do r. 
1928 najvyššie samosprávne celky. Dodnes sú významné z historických a kultúrnych dôvodov, preto 
považujeme toto členenie za podstatné pri vymedzení lokalít, z ktorých pochádzali žiadatelia 
o domovské právo.   
20 Bezno je typ obce, ktorá je z historického hľadiska nazývaná „městysom“ alebo mestečkom.  
21 V súčasnosti časť mesta Pačejov. 
22 V súčasnosti časť mesta Hradec nad Moravicí (okres Opava). 
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migrácia obyvateľstva medzi oblasťami niekdajšej Rakúsko-uhorskej monarchie 
bola pomerne intenzívna bez akýchkoľvek štátnych alebo politických prekážok. 

 
Tabuľka 4 a 5 Evidencia cudzincov vo Vrútkach23 

 Rok 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 
 Počet 

cudzincov 
   49   211   263   186   210   201   226   262   212  168 

  
 Rok 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 
 Počet cu-

dzincov 
148 145 140 127 151 109 158 201   42 

 
Príval desiatok ľudí z rôznych oblastí vtedajšej monarchie zmenil nielen 

charakter obce z poľnohospodárskeho na priemyselné centrum, ale zmena sa 
týkala aj národnostnej skladby obyvateľstva. Počet sa menil nielen v závislosti 
od sociálno-ekonomických podmienok, ale aj podľa konkrétnej politickej situá-
cie. Prelomovým bol rok 1918 – vznik Československej republiky. Premena 
nastala napríklad v národnostnom rozvrstvení obyvateľstva, pretože po zmene 
politickej situácie tí, ktorí chceli ostať, museli požiadať o občianstvo ČSR 
a následne, po splnení nariadení udelení československého štátneho občianstva, 
bolo potrebné požiadať o domovské právo. Z dostupných údajov (žiadostí 
o domovské právo) je evidentná rôznorodosť oblastí, z ktorých pochádzali jed-
notliví žiadatelia (Maďarsko, Ukrajina, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko).  

Najväčšie zastúpenie malo mestské obyvateľstvo z územia dnešného Ma-
ďarska – z miest Tata (Komarňánsko-Ostrihomská župa), Miškolc (Boršodsko-
Abovsko-Zemplínska župa), Nagykovácsi (Peštianská župa), Pešť (mestská časť 
v Budapešti), Kapošvár (Šomodská župa). Z maďarských obcí pochádzali žiada-
telia o domovské právo z dediny Nógrád (Novohrad, župa Novohradská), Széc-
sisziget (Zalianska župa). Z Ukrajiny je zastúpené mestské obyvateľstvo Užho-
rodu (Zakarpatská oblasť), Sevastopoľu, Turjaremete (Zakarpatská ob-
lasť); rurálne prostredie reprezentuje dedina Solotvina (Zakarpatská oblasť), 
ležiaca na pomedzí slovensko-ukrajinských hraníc. Z rumunských miest pochá-
dzali obyvatelia Vrútok z Baia Mare (Marmarošská župa), Sighety Marmatiei 
(Marmarošská Sihoť, Marmarošská župa); z Poľska z Lubinu (okres Lubinsky, 
Poľská republika), z Rakúska z mesta Weiner-Neustadt (Viedenské Nové Mes-
to) a zo Švajčiarska z Habermarku.  

V priebehu niekoľkých desaťročí sa z kultúrne a etnicky homogénneho spo-
ločenstva stal multikultúrne diverzifikovaný priestor a pôvodné obyvateľstvo sa 

                                                 
23 Obecný notársky úrad Vrútky 1879 – 1949. Evidencia cudzincov vo Vrútkach 1925 – 1941. Inv. č. 
5. ŠOBA Bystrička. 
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implementovalo do nových profesijných a záujmových činností. Sformovalo sa 
prostredie otvorené voči inováciám, ktoré prinášala pracovná migrácia, pretože 
mesto poskytovalo zamestnanie nielen miestnemu pôvodnému a okolitému 
obyvateľstvu, ale vyhovelo aj vzrastajúcemu záujmu z celého Rakúsko-Uhorska 
i ďalších národných či štátnych území. Priestor sa stal križovatkou etnic-
kej, národnostnej a konfesionálnej rôznorodosti (do mesta prinášali iný kultúrny 
model, a tým prispievali k sociálno-kultúrnej pestrosti subkultúr mesta). Na 
základe dostupných štatistických údajov a prameňov žiadostí o domovské právo 
je možné skladbu obyvateľstva mesta Vrútok v sledovanom období charakteri-
zovať: 

 
1. z hľadiska etnicity: najväčšie zastúpenie reprezentuje slovenská národnosť 
(301); česká národnosť (celkový počet 25 žiadateľov v zastúpení českých oblas-
tí: Čechy (13), Morava (6), Sliezsko (5);  maďarská (7); ukrajinská národnosť 
(4); rumunská (2); poľská (1), švajčiarska (1).  
2. z hľadiska regionálneho pôvodu: prevahu v rámci zastúpenie majú regióny 
so stredoslovenskou horskou kultúrou (Turiec, Liptov, Orava, Podpoľanie 
a Horehronie). S početnou prevahou je zastúpená aj západoslovenská horská 
oblasť (Stredné Považie, Kysuce, Tekov, Záhorie), východoslovenská horská 
oblasť (Spiš, Šariš), západoslovenská nížinná oblasť (Ponitrie, Oblasť Malých 
Karpát a Váhom, Hont, Podunajsko), východoslovenská nížinná (Abovsko-
Turnianska oblasť) a stredoslovensko-nížinná oblasť (Gemer-Malohont). 
 z hľadiska rurálneho a urbánneho pôvodu: môžeme usudzovať prevahu priemy-
selno-poľnohospodárskeho robotníctva pôvodne z rurálneho prostredia 
(v celkovom počte 217 v porovnaní s rurálnym prostredí reprezentujúce počet 
prisťahovalcov 123).  

Z demografických údajov je zaujímavé sledovať počet obyvateľstva, ktorý 
sa odrazil v národnostnej a konfesionálnej zložke obyvateľstva. 

 
Tabuľka 6 Národnostná  diferenciácia obyvateľstva na príklade  
rokov 1921 a 193024 

Národnosť 
 
    Rok 

Celkový počet 
obyvateľstva 

česko-
slovenská 

 
   % 

 
maďarská 

 
    %

 
   židovská 

 
  % 

 
 nemecká

 
  % 

 
iná

 
      % 

1921 6.807 5.712 84 359 5,3 266 3,9 252 3,7 19 0,3 

1930 6.711 6.315 94 25 0,4 107 1,60 46 0,7 5 0,07 

                                                 
24 Štatistický lexikón obcí v republice Československej. Úradný zoznam miest podľa zákona zo dňa 
14. dubna 1920. Praha 1927, 276 s. a Mimoriadne správy štátneho úradu štatistického republiky 
Československej, 5, 1935, č. 24 – 33, s. 169 – 230. 
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Z hľadiska národnostného zloženia sa prevažná časť obyvateľstva v roku 
1921 hlásila k československej národnosti 84% (v roku 1930 94%); na druhom 
mieste je maďarská národnosť, v percentuálnom vyjadrení v roku 1921 
5,3%, v roku 1930 došlo k poklesu na 0,4%; na treťom mieste je židovská 3,9%, 
na štvrtom má zastúpenie nemecká národnosť (3,7% v roku 1921 a 0,7% v roku 
1930). Štatistické ukazovatele ukazujú, že  časť obyvateľstva sa hlásila aj k inej 
národnosti, možno predpokladať, že k poľskej, rumunskej a ukrajinskej (vychá-
dzajúc zo žiadostí o domovské právo).  

Prílev obyvateľstva sa prejavil aj v zmene konfesionálnej štruktúry niekdaj-
šej zemianskej obce, ktorej obyvateľstvo bolo pôvodne prevažne evanjelického 
vierovyznania. 

 
Tabuľka 7 Konfesionálne zloženie mesta na príklade rokov 1921 a 193025 

Náboženské vyznanie 
 

Rok 
Celkový počet 
obyvateľstva 

rímsko-
katolícke

evanjel. 
augsbur-

ské 

 
izraelské 

evanjel. 
reformné

grécko-
katolícke

1921 6.807 3.924 2174 461 51  
1930 6.711 3.773 2153 419 48 24 

 
Z celkového počtu 6807 obyvateľov sa v roku 1921 najviac hlásilo 

k rímsko-katolíckemu náboženskému vierovyznaniu (3924 obyvateľov), podob-
ne aj v roku 1930 (zo 6711 obyvateľov 3773). Na druhom mieste bolo zastúpené 
evanjelicko-augsburské vyznanie (v roku 1921 s počtom 2174 a v roku 1930 
2153 veriacich). Na treťom mieste sa ocitlo izraelsko-židovské náboženstvo 
(461 izraelitov v roku 1921 a 419 v roku 1930). Štvrtú priečku zastupuje evanje-
licko-reformná konfesia, v roku 1921 s počtom 51 a v roku 1930 48 veriacich 
a napokon grécko-katolícke vierovyznanie, ktoré v roku 1921 síce nemalo vo 
Vrútkach svoje zastúpenie, situácia sa však zmenila v roku 1930 (24 veriacich).  

V podmienkach, v akých sa mesto vyvíjalo, môžme predpokladať jeho mul-
tikultúrnosť,  bilingvizmus, ak nie trilingvizmus obyvateľstva.  Gosiorovský 
píše, že tisícky robotníkov, ktorí sa do Vrútok zišli, ,,hovorili všetkými nárečia-
mi vtedajšej Rakúsko-Uhorskej monarchie“.26  Jazyk bol výrazným 
a charakteristickým prvkom, odrážajúci sa od kultúrnej a národnostnej rôznoro-
dosti. Prejavy rôznorodosti jazyka odlišovali Vrútky od okolitých oblastí Turca 
a širšieho okolia: To ste mohli spoznať podľa reči Vrútočana, nuž tu sa väčšinou 
hovorilo slovensky, ale aj maďarsky, nemecky. Mnohí prišli za minulej vlády 
a mnohí ostali a žili ďalej, každý vedel dačo povedať iným jazykom, prakticky tu 

                                                 
25 Tamže. 
26 GOSIOROVSKÝ, M.: c.d., 1979, 59 s. 
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boli ľudia s celého Slovenska a bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. (G.S. 
1919) 

Dôležité je aj vymedzenie jazykových kompetencií obyvateľstva, odvíjajú-
ce sa z historicko-politických súvislostí. Počas Rakúsko-uhorskej monarchie bol 
vo Vrútkach najmä v úradnom styku preferovaný maďarský jazyk, čo súviselo s 
uhorskou vládnou politikou. Jazykom obyvateľov v bežnom styku bola sloven-
čina a nemčina: Tu sa hovorilo čisto slovensky, lebo sme boli blízko Martina, 
Martin bol centrum spisovnej slovenskej reči a ešte aj maďarsky a nemecky. (V. 
S. 1949) Aj po roku 1918 sa medzi obyvateľmi čiastočne zachovalo používanie 
maďarského a nemeckého jazyka, po česky hovorili iba majstri a inteligencia, 
ktorí sem prišli. (G. S. 1919). 

Pôvodní obyvatelia Vrútok prišelcov nazývali posmešne Chachármi, preto-
že prví zamestnanci hlavných dielní Košicko-bohumínskej železnice prišli 
z prvej dielne tejto železnice – z Bohumína, t. j. z Ostravska. Ide o slovo pochá-
dzajúce zo sliezskeho nárečia a starousadlíci ním označovali toho, kto sa prisťa-
hoval odkiaľsi, kde nič nemal (v zmysle „trhan – šklban“).27 Spočiatku sa tak 
obyvatelia Vrútok delili na: Hornovrútočanov, Dolnovrútočanov a Chachárov. 
Postupne sa pomenovanie Chachár prenieslo na všetkých obyvateľov mesta.28   

 
Záver  

Vznikom železničného uzla sa vo Vrútkach stretávala polymorfia prvkov 
z viacerých kultúrnych oblastí,  stierali a modifikovali miestnu kultúru tak, že sa 
v priebehu 20. storočia stala nezreteľnou do takej miery, že sa vytvorila jedineč-
ná špecifická železničiarska kultúra ako významná súčasť mestskej kultúry. 
Priaznivé pracovné podmienky prilákali do Vrútok obyvateľstvo rôzneho ná-
rodnostného a etnické pôvodu, ktoré doplnilo autochtónne obyvateľstvo. Na 
základe uvedených údajov vzniká predpoklad skúmania urbanno-sociálnej stra-
tifikácie mesta a jeho vývojových aspektov formujúcich sa v historicko-
spoločenských kontextoch. Priestor mesta Vrútok dáva možnosť pre výskum 
horizontálnej (náboženskej, etnickej, sociálnej) diferencovanosti obyvateľov a 
predmetom ďalšieho výskumu je aj otázka ako sa otvorenosť prostredia prejavi-
la v dynamike vývinu materiálnej, duchovnej a sociálnej  kultúry a aké charakte-
ristiky a špecifické črty má kultúra železničiarov.   

 
 
 

 
27 Takto pôvodní Ostravčania nazývali prvých prisťahovalcov do ostravských baní, hoci títo prisťa-
hovalci početne tak ovládli Ostravu, že toto pôvodne posmešné pomenovanie sa neskôr prenieslo na 
všetkých Ostravčanov. 
28 GOSIOROVSKÝ, M.: c.d., 1979, 59 s. 
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The analysis deals with social aspects of development of tourism in the town of Modrý 
Kameň. The objective is to point to the function of local community in the process of 
creation of conditions for development of tourism in the area. Based on the qualitative 
research focused on organisation of public processes, reflection of public life, and atti-
tude of local residents to tourism itself, the paper explains social situation of local resi-
dents and their readiness to accept the concept of tourism as a tool for development of 
the economical situation in the town. The author was interested in subjects the residents 
are identified with and the level and type of their activities, level of their cooperation and 
what do they consider as perspective suggestions for tourists. The result of the analysis 
of the research is a reflection of local community as the producer of relationship network 
among residents and even political groups and also their attitudes that have influence on 
the possible future development of the tourism in the area.  
 

 
Po politických a hospodárskych zmenách na slovenskom vidieku a v menších 
mestách po roku 1989, došlo k útlmu tradičných priemyselných a poľnohospo-
dárskych činností. V snahe stabilizovať a stimulovať hospodársky a sociálny 
rast vyvinula sa, najmä zo strany štátnej správy a miestnych samospráv, aktívna 
podpora rozvoja cestovného ruchu v priemyselne stagnujúcich mestách a na 
vidieku. Turizmus sa mal stať nástrojom na skvalitnenie a zlepšenie ekonomic-
kej situácie slabších regiónov. Cieľom príspevku je poukázať na úlohu miestnej 
komunity pri vytváraní podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v Modrom 
Kameni. Výskumná otázka, ktorú som si stanovila, znela: Aké všetky podmienky 
musia byť splnené na to, aby rozvoj turizmu v obci bol možný? Pri hľadaní od-
povede som sa zamerala na sociálno-kultúrne činitele pôsobiace v obci. Sústre-
dila som sa na analýzu ľudského potenciálu, aký v meste je, ako funguje. Do 
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akej miery má spoločenstvo rozvinutú skupinovú identitu a spolupatričnosť. 
Ako východiskovú metódu kvalitatívneho výskumu som uplatnila pološtruktú-
rované interview a zúčastnené pozorovanie. Primárne som vychádzala som zo 
Spradleyho metodológie etnografického interview, podľa ktorého jedným zo 
spôsobov ako skúmať danú situáciu, je pochopiť, aké je to byť obyvateľom 
danej lokality (Spradley 1979). Pri analýze materiálu bola táto otázka kľúčovým 
východiskom. Keďže terénny výskum bol z časti aktivitou projektu Svedkovia 
minulosti, realizovaným Fakultou manažmentu UK, ktorý bol zameraný na 
zvýšenie kvality životného prostredia v obciach a zvýšenie ich atraktivity pre 
rozvoj cestovného ruchu, čiastočne som vychádzala aj z metód aplikovanej 
antropológie. Teoretické prístupy, o ktoré som sa opierala, predstavovali jednot-
livé antropologické koncepcie a definície turizmu. Inšpirovala som sa predo-
všetkým zahraničnou antropologickou literatúrou (Reid, Williams, Leiper, Gra-
burn). Hoci prístupy, ktoré prezentuje, sú nasmerované na industrializovanú 
spoločnosť, mojim zámerom bolo uplatniť ich na našom materiáli. Pre potreby 
interpretácie vybranej problematiky som sa tiež odvolávala na etnologické defi-
nície lokálneho spoločenstva a identity a opierala som sa o koncepcie trvalo 
udržateľného rozvoja v miestnej komunite.  

Skúmanú problematiku som pri spracovávaní rozdelila do dvoch tematic-
kých celkov: sociálne aspekty lokálneho spoločenstva a rozvoj turizmu. V prvej 
časti príspevku sa budem venovať sociálnym činiteľom pôsobiacim v meste 
a organizácii spoločenského života. Osobitnú pozornosť prikladám identite 
obyvateľov Modrého Kameňa, s čím sa identifikujú a ako sú vnímaní „tými 
druhými“. Druhá časť bude tematicky venovaná konkrétnym postojom obyvate-
ľov k cestovnému ruchu: čo Modrý Kameň turistom ponúka. Tu porovnám 
postoje obyvateľom k turizmu a reálie. 

 
Sociálne aspekty lokálneho spoločenstva 
Mesto Modrý Kameň je najmenším mestom na Slovensku. Nachádza sa 
v hospodársky menej rozvinutej oblasti. Región bol donedávna známy ako Mod-
rokamenská vinohradnícka oblasť. Obyvateľstvo sa v minulosti zaoberalo pre-
važne poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, ovocinárstvom a drobnými re-
meslami. Dominantou Modrého Kameňa je zrúcanina hradu, týčiaca sa nad 
mestečkom. V dolnej, obytnej časti hradu sa nachádza Múzeum bábkarských 
kultúr a hračiek SNM. Poloha mesta a pracovné príležitosti v jeho okolí nie sú 
priaznivé. Koncom 90-tych rokov došlo k útlmu ťažby hnedého uhlia, kde stra-
tegický zamestnávateľ Baňa Dolina zamestnával väčšinu obyvateľov mesta. 
Útlm zaznamenala aj strojárska a poľnohospodárska výroba, respektíve došlo 
k úplnému zrušeniu prevádzok, ktoré zamestnávali podstatnú časť obyvateľstva. 
Výsledkom takéhoto stavu bol odliv obyvateľov za prácou mimo svojho regiónu 
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a do zahraničia. V roku 2005 sa miera evidovanej nezamestnanosti v meste 
pohybovala okolo 27,1 %1. Najväčšími zamestnávateľmi v Modrom Kameni sú 
tyčinkáreň INWEX, SAD, a.s., inštitúcie verejnej a štátnej správy (školstvo, lesy 
SR, múzeum), služby (obchody) a niekoľko malých podnikateľov. Mnohí oby-
vatelia dochádzajú za prácou do okresného mesta.  

Modrý Kameň, rovnako ako iné slovenské obce či mestá, sa pustil do vy-
pracúvania plánov a koncepcií hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Vidina 
záchrany zo strany miestnej samosprávy v podobe prilákania turistov 
a zatraktívnenia mesta je silná, keďže Modrý Kameň spĺňa takmer všetky uve-
dené predpoklady2. Nachádza sa mimo hlavnej dopravnej tepny, v meste stúpa 
nezamestnanosť. Najväčším lákadlom turistiky je hrad s múzeom. Mesto leží 
uprostred modrokamenskej lesostepi a pýši sa jedným z najväčších gaštanových 
sadov na Slovensku. Historické a prírodné bohatstvo mesta sa javí ako postaču-
júce pre rozvoj cestovného ruchu. Je však naň pripravené aj lokálne spoločen-
stvo? Pri výskume som sa domnievala, že v meste je ľudský potenciál poskytu-
júci možnosti pre rozvoj turizmu. Predpokladala som existenciu fungujúceho 
spoločenstva, s rozvinutou skupinovou identitou a spolupatričnosťou. Hoci 
mesto navonok pôsobí ako vhodný objekt cestovného ruchu, pri posudzovaní 
jednotlivých kritérií a podmienok rozvoja turizmu v tejto lokalite, sa často opo-
mína miestna komunita3. Podstatným znakom spoločenstva pri zapájaní sa do 
rôznych aktivít a činností je ich skupinová príslušnosť, vedomie spolupatričnos-
ti. Ak je toto vedomie oslabené, skupina nefunguje ako celok. Identifikácia, či  
stotožnenie so skupinou prebieha na rôznych úrovniach, rozmanitými spôsobmi. 
Môže sa stať, že jednotlivé záujmové skupiny nie sú ochotné upustiť zo svojich 
záujmov pre „dobro” komunity ako celku. V takom prípade nemôžeme hovoriť 
o komunite: spolupráca je obmedzená na minimum a dochádza k vzájomnej 
rivalite členov jednotlivých skupín o rôzne „teritória”, či sféry vplyvu. Komuni-
ta udržuje rovnováhu medzi individualizáciou a zdieľaním.  Mieru spolupatrič-
nosti medzi obyvateľmi Modrého Kameňa som sa snažila „odmerať“ aktivitou 
respektíve pasivitou obyvateľov pri organizovaní spoločenských aktivít v meste. 
Táto zainteresovanosť či ľahostajnosť občanov sa odráža vo fungovaní obce na 

 
1 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Modrý Kameň. 2005. Mestský úrad Modrý 
Kameň, s. 10. 
2 Mnoho štúdií, najmä ekonomického charakteru, venujúcich sa problematike cestovného ruchu, 
vymedzuje určité kritériá pre rozvoj turizmu v obci. Najčastejšie ide o základnú schému: nezamest-
nanosť, infraštruktúra, prírodný potenciál, kultúrno-historický potenciál, ľudský potenciál. Ak sú 
tieto podmienky splnené, daná lokalita má predpoklady pre rozvoj cestou turizmu. Posledný faktor – 
ľudský potenciál možno definovať ako zainteresovanie sa a spolupráca so všetkými osobnosťami 
a inštitúciami, ktoré budú zabezpečovať realizáciu koncepcie rozvoja (MICHÁLKOVÁ 1995: 139). 
3 Pod pojmom komunita mám na mysli spoločenstvo ľudí, ktorí spolupracujú ako celok, s dostatoč-
nou mierou vzájomnej dôvery a spolupatričnosti. 
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spoločenskom a kultúrnom poli. Môže byť smerodajná aj pri riešení vážnejších 
úloh, medzi ktoré patrí aj príprava podmienok pre turizmus.   

Mesto je svojou veľkosťou porovnateľné zo stredne veľkými obcami na 
Slovensku. Nesie preto niektoré prvky dedinského prostredia vyplývajúce 
z toho, že sa obyvatelia navzájom poznajú, ťažko si medzi seba pripúšťajú cu-
dzích, v obci funguje výrazná sociálna kontrola. Lokálne spoločenstvo tak tvorí 
špecifický systém medziľudských vzťahov a sociálnych sietí. Respondenti sa 
napriek podobnosti s dedinským obyvateľstvom identifikujú z mestským pro-
stredím. Vyplýva to z ich poznania spoločensko-politických pomerov v meste 
v prvej polovici 20. storočia, keď Modrý Kameň vystupoval ako spoločensko-
kultúrne centrum v širšom okolí. „Mestský charakter“ obyvateľstva vplýva na 
kvalitu vzťahov medzi obyvateľmi navzájom. Podľa informátorov, ktorí majú 
skúsenosť so životom na vidieku, súdržnosť obyvateľov, príznačná pre dedinské 
prostredie, v Modrom Kameni absentuje4. Individualizácia rodín a spoločenstva 
vôbec, je podľa respondentov takisto charakteristická pre mestské prostredie 
Modrého Kameňa. Identita obyvateľov bola pre mňa východiskovým momen-
tom pre poznanie aké je to byť členom spoločenstva. Teoretické koncepty lokál-
nej identity som aplikovala na lokálne spoločenstvo Modrého Kameňa. Modro-
kamenčania deklarujú vedomie lokálnej príslušnosti predovšetkým v spoločnom 
pôvode. Podľa výpovedí informátorov sa identita Modrokamenčana spája 
s Modrým Kameňom ako rodiskom a bydliskom, s miestom, kde sa uplatňujú 
príbuzenské vzťahy. Medzi znaky, ktoré odrážajú spoločný pôvod, patrí identi-
fikácia Modrokamenčanov s hradom, ako symbolom mesta. Prírodné prostredie 
a gaštany patria medzi druhotné atribúty príslušnosti k Modrému Kameňu. Špe-
cifickým rysom miestnej identity je povedomie o svojských vlastnostiach obec-
ného spoločenstva prezentované zo strany informátorov, ktorí sa do mesta pri-
sťahovali. Rovnako respondenti, ktorí sú pôvodom z Modrého Kameňa, ale 
prežili istú časť života mimo neho, charakterizujú Modrokamenčanov ako neprí-
stupných ľudí, v ktorých medziľudských vzťahoch vystupuje charakteristická 
črta obyvateľov – závisť5. Rodáci žijúci v meste sami seba za takých nepovažu-
jú. 

Pri rozpoznaní bežných situácií a problémov, s ktorými sa obyvatelia pasu-
jú sa ukázalo, že informátori sú spokojní s nažívaním v pokojnom prostredí 
mesta, otvorene však prejavujú nespokojnosť v sociálnej oblasti života. Problé-

 
4 Modrý Kameň ako mesto vždy malo taký štatút, a aj ľudia sa tak správali ako mešťania, a nie ako 
my sme tam na dedine žili a tá ľudová kultúra, ľudová slovesnosť to bolo ako niečo, bez čoho si tam 
ľudia nevedeli predstaviť nejak.. nejaké podujatia, alebo oslavy, že bez toho to nešlo (ž16, vš, 1966). 
5 Majú takú nie celkom peknú, nepeknú, by som povedala, črtu. ((smiech)) Že proste majú radšej 
ľudí, ktorí potrebujú pomoc a ktorí sa nejak nevedia postaviť na nohy, ako takých čo vedia si zaro-
biť, vedia sa udržať na nejakej úrovni a vedia sa ešte vyzdvihnúť a tak, tak takých nemajú radi. 
Povedala by som, že tu sú takí typickí malomeštiaci. Prejavuje sa to v bežnom živote, viete ako to je. 
Ohováračky a kadečo ((stlmený hlas)) (ž16, vš, 1966). 



Veronika Mezeiová 
 

 
 146  

my s ktorými sa stretávajú, sú dôsledkom zlých možností zamestnania sa 
v meste a v blízkom okolí. Odliv mladých ľudí za prácou mimo regiónu alebo 
do zahraničia spôsobil, že sa v Modrom Kameni zvýšil podiel obyvateľov 
v postproduktívnom veku. Odchodom za prácou poklesol pohyb v meste a sním 
aj bohatý spoločenský a kultúrny život, ktorý respondenti zažili v minulosti. 
Historicko-spoločenský vývoj Modrého Kameňa je poznamenaný predchádza-
júcou skúsenosťou zo socialistického obdobia. Mesto pred rokom 1989 prospe-
rovalo ako v hospodárskej, tak aj v spoločenskej oblasti. Bolo dejiskom niekoľ-
kých celoslovensky známych podujatí. Široká sieť služieb pútala návštevníkov 
z regiónu i z Maďarska. Hotel, reštaurácie, rušný život, plné ulice charakterizo-
vali mesto navonok. V tomto období sa informátori narodili, prežili časť života. 
Predchádzajúcu skúsenosť si uchovali v postsocialistickom období, v ktorom 
však spoločensko-kultúrny život upadol. Organizátorom podujatí za socializmu 
bola skupinka aktívnych ľudí, ktorá po zmene politickej situácie odišla „zo 
scény“ a s nimi zanikli aj populárne kultúrne akcie. Z výpovedí je zrejmé, že 
obyvatelia „snívajú“ o návrate spoločenského života do obce, hoci sa v kultúrnej 
sfére neangažujú. 

Stupeň organizovanosti a návštevnosti miestnych podujatí predpokladá ak-
tivitu a kooperáciu členov miestneho spoločenstva. Kultúrny život v Modrom 
Kameni sa v súčasnosti viaže k dvom centrám diania a takisto k dvom subjek-
tom, ktoré kultúrne podujatia usporadúvajú. Prvým je mestský úrad, miestnymi 
obyvateľmi subjekt nazývaný mesto, ktorý organizuje svoje podujatia v priesto-
roch kultúrneho domu a námestia. Druhou inštitúciou je hrad s múzeum patriaci 
SNM. Aktivity mesta zabezpečuje kultúrna referentka pri mestskom úrade a 
Zbor pre občianske záležitosti. Ich najnavštevovanejším podujatím sú gaštanové 
slávnosti. Kultúrne akcie usporadúvané hradom sa organizujú pod vedením 
riaditeľky a zamestnancov múzea. Najviac obľúbené sú podľa respondentov 
Nočné prechádzky na hrade. Spolupráca týchto dvoch inštitúcií prebieha na 
úrovni niekoľkých aktivít a to formou prenajímania priestorov hradu (kaplnka, 
a spoločenská sála - rytierska sieň) pre spoločenské akcie, sobáše, rôzne oslavy 
a semináre. Vzájomné súperenie a obhajovanie si vlastných záujmov zabraňuje 
kooperácii a spolupráci v kultúrnej oblasti, ktorá je predpokladom budovania 
rozvoja mesta. Obyvatelia navštevujú kultúrne podujatia, pokiaľ im to dovoľuje 
finančná situácia a čas. V meste je skupina ľudí, ktorí sa aktívne zúčastňujú 
akcií, predovšetkým na hrade. Ide o hŕstku obyvateľov z tzv. vyšších kruhov, od 
ktorých sa účasť na takýchto aktivitách vyžaduje. V radoch týchto informátorov 
panuje nespokojnosť s návštevnosťou kultúrnych akcií zo strany „bežných“ 
obyvateľov mesta. Za príčinu nízkej účasti označujú individualizáciu obyvateľ-
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stva, uzatváranie sa a pestovanie tzv. papučovej kultúry6. Respondenti, ktorí sa 
nezúčastňujú kultúrnych podujatí, to odôvodňujú nedostatkom financií. Ich 
nezáujem sa spája aj s úpadkom kultúrneho života, odlišného od toho, ktorý si 
uchovávajú v pamäti z minulých čias. Javí sa, že „bežní“ obyvatelia ako kon-
zumenti podujatí nie sú, a neboli ani v minulosti zainteresovaní na chode obce. 
Podujatia organizujú stále rovnakí ľudia, široké obyvateľstvo sa nepodieľa na 
miestnych aktivitách7. V meste je skupina prisťahovaných ľudí, ktorí sa neanga-
žujú v spoločenskom živote, rovnako nepoznajú jeho pozadie z minulých čias. 
Podobne skupina ľudí, ktorí určitú etapu života prežili mimo Modrého Kameňa 
a po návrate neradi interreagovali s okolím a nepodieľajú sa na spoločenskom 
živote v obci. Z výpovedí je jasné, že jadro mesta tvoria dôchodcovia, ktorí 
podľa respondentov nie sú aktívni. Domnievam sa, že dôvodom pasivity obča-
nov je neúčasť na miestnych aktivitách, ktorá vyplýva z nízkej miery spolupat-
ričnosti a pocitu sunáležitosti medzi obyvateľmi. Medzi Modrokamenčanmi 
chýbajú mobilizujúce osoby a prvky, ktoré by podnecovali členov lokálneho 
spoločenstva do činov prospešných pre celok obce.  

 
Rozvoj turizmu  
Rozvoj cestovného ruchu v konkrétnom spoločenstve vyžaduje splnenie niekoľ-
kých podmienok, bez ktorých by bol nerealizovateľný alebo neudržateľný. 

 
6 Každý je teraz zahľadený do seba. Robili sa tu stretnutia mládeže, čo teraz prerástlo na akciu 
športovú aj spoločenskú. Kultúru v meste na 90-99% organizuje zámok, robia sa tam výstavy, 
koncerty, vernisáže, aj taký spomienkový večer na Karla Kryla tu bol. A to všetko organizoval hrad. 
Záujem je tu relatívne slabý a odvíja sa od vekového zloženia. Modrý Kameň je prestarlý. Je tu 
zopár záujemcov, ale žeby to praskalo vo švíkoch sa povedať nedá. Človek je naučený na papučový 
systém. A závisí to aj od financií, záujem o kultúru sa odvíja od príjmu. Človek si rozmyslí, či me-
sačne investuje 100-150 SK do podujatí alebo do potravín. Mladí tu nemajú spoločenské priestory, 
kde by sa stretávali. Šport je tu ešte na celkom dobrej úrovni. V športovej činnosti Modrý Kameň 
žije, v kultúrnej nemôžem povedať. (m22, sš, 1948).  
7 Ľudia vám povedia, že nie je nijaká kultúra.. to je absolútna somarina. Ľudia sú aj informovaní, 
ale na druhej strane ani nechcú byť informovaní.. oni sa potom vyhovoria. Si ale predstavte, že od 
roku ako vzniklo toto múzeum, tak každý rok tu bolo v priemere 5-6 výstav a vernisáží. Takže ja som 
tu bol za 10 rokov v priemere na takých 60-tich vernisážach. A to neboli hocijakí maliari, čo ja 
viem.. keramika, sušienka.. boli tu Passareliho dokonca diela, boli tu insitní maliari z Kovačice 
v Srbsku a kopa maliarov, ktorí nám síce alebo vám veľa nepovedia, ale v maliarskych kruhoch sú 
pomerne známi. A napokon, keď bol neznámi, tak mal možnosť sa tu prezentovať. Okrem toho 
Modrý Kameň je na tom dobre aj preto, lebo tu od .. myslím si 63-ho alebo 64-teho funguje základ-
ná umelecká škola, predtým Ľudová škola umenia. Organizujú tzv. abiturientské alebo absolventské 
koncerty, potom iné koncerty, výročné koncerty. Tých 5-6 každý rok bolo. Múzeum robí taký cyklus, 
že tých absolventov zo ZUŠ, čo študujú na konzervatóriu pozvú a oni si zoberú sem nejakých šikov-
ných kamarátov. Takže toto tu je. Ďalej: ..svojho času som ja zvykol robievať spisovateľské besedy, 
naposledy vlani tu bol Ján Lenčo.. ľudia už nemajú taký záujem o to. Funguje tu v tej ZUŠ-ka 
a zároveň ešte druhý cez CVČ-ko v Krtíši, to je bývalá modrokamenská pracovníčka, dramaturgický 
odbor a deti hrajú 5-6 divadiel do roka. Nejdem na všetky, lebo nie vždy mi to vyjde. Hrad tam robí 
rozmanité akcie také 2-3-4 do roka, teraz naposledy to boli tie nočné prechádzky. (m4, vš, 1946).  
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Vzhľadom na to, že som sa pri výskume venovala komplexným podmienkam 
rozvoja turizmu, v predchádzajúcej časti príspevku som opísala sociálne činitele 
pôsobiace v obci. Nadujúce riadky venujem priamo postoju občanov Modrého 
Kameňa k turizmu. Skôr ale, ako sa pokúsim o interpretáciu výsledkov vý-
skumu, načrtnem niektoré kritériá, ktoré sú pre trvalo udržateľný roz-
voj cestovného ruchu nevyhnutné. 

Turizmus je v posledných desaťročiach prezentovaný ako model východi-
ska daného spoločenstva zo zlej ekonomickej situácie. Reprezentuje možnú 
cestu rozvoja, ktorá v mnohých spoločenstvách môže byť prínosná. Vidiecke 
prostredie popri rozvíjajúcich sa mestách zaostáva. Podľa Reida je vypracovanie 
vhodnej a kvalitnej koncepcie, či plánu rozvoja turizmu v danej lokalite, dôleži-
tým krokom k jeho úspešnému uskutočneniu. Jedným z najvýznamnejších fak-
torov úspešnosti spracovávania a aplikovania koncepcií je miestne spoločenstvo 
– obyvatelia obce (Reid 2003: 121-143). Cestovný ruch musí byť rozvíjaný 
a riadený so záujmom obyvateľov a v jadre celého spoločenstva. Model rozvoja 
turizmu v danej lokalite by mal byť preto pre obyvateľov prijateľný 
a orientovaný na ľudí. Reid, z ktorého koncepcií vychádzam, prirovnáva spolo-
čenstvo potenciálnemu vzdelávaciemu systému. Podľa neho ak má byť turizmus 
trvalo udržateľný, potom členovia komunity musia dosiahnuť kolektívne roz-
hodnutie – aký je vhodný a primeraný stupeň rozvoja v konkrétnej komunite, 
ktorý sa hodí k situácii v danej komunite. K tomuto rozhodnutiu spoločenstvo 
dospeje cez identifikáciu všeobecne udržateľných hodnôt a vlastných úsilí pre 
rozvoj (Reid 2003: 120-121). Koncepcia a implementácia projektu rozvoja tu-
rizmu musí byť výsadou a privilégiom daného spoločenstva. Turizmus by nemal 
byť rozvíjaný podľa programu, ktorý napísal niekto cudzí, mimo spoločenstva, 
ktoré má záujem rozvíjať turizmus. Problém jednotlivých komunít je ten, že 
zriedkavo sú organizované tak, aby kolektívne „obchodovali“ z takým komple-
xom iniciatívy ako je rozvoj turizmu. Kým veľké firmy a mnoho malých podni-
kov je dobre organizovaných a majú schopnosti vyrovnať sa s takouto iniciatí-
vou, obecným spoločenstvám chýbajú organizačné zručnosti a odborné znalosti 
pri vytváraní prelomových štruktúr na kontrolu vedenia rozvoja cestovného 
ruchu (Reid 2003: 225-230).  

Modrý Kameň má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho roz-
voja8. Tento plán je strednodobý programový dokument, ktorý na základe cel-

 
8 Dokument vytvorený z podporou Európskej Únie, ktorého cieľom je „budovanie koncepčného 
prístupu pre rozvoj regiónu Novohrad, ktorý je postavený na pilieroch územia t.j. na mestách – ktoré 
sú aglomeračné centrá v území – prostredníctvom vytvorenia Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta, založeného na aktivovaní vnútorných zdrojov mesta a vedúceho 
k podpore ďalšieho rastu miestnej ekonomiky. Zároveň vytvorenie mechanizmu na aktualizáciu, 
schvaľovanie a hodnotenie plnenia programu v zmysle Zákona č.503/2001 Z.z. o podpore regionál-
neho rozvoja“ . 
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kovej analýzy mesta a SWOT analýzy silných a slabých stránok, príležitostí 
a ohrození určuje hlavné smery rozvoja územia.  

Ide o program, v rámci ktorého sa vytvorí stratégia rozvoja mesta. Hlavným 
strategickým cieľom Modrého Kameňa je „zlepšiť  ekonomické  a sociálne 
podmienky života občanov,  zabezpečiť atraktivitu a  príťažlivosť mesta Modrý 
Kameň,  tak aby sa zachovalo kvalitné životné prostredie“9. Plán má zreteľne 
vypracované stratégie a opatrenia ako svoje ciele naplniť (podpora rozvoja no-
vých a existujúcich podnikov a služieb; budovanie a rekonštrukcia infraštruktú-
ry a podpora inovácií; rozvoj medzinárodnej spolupráce  a imidžu mesta Modrý 
Kameň; rekonštrukcia infraštruktúry  cestovného ruchu a vidieckej turistiky; 
podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu). Podrobnou analýzou 
týchto opatrení vznikla rozpracovaná taktika ako docieliť naplnenie plánu. Na 
príprave programu sa podieľali predstavitelia mestského úradu a mestské zastu-
piteľstvo. Hoci plán visí na nástenke mestského úradu, obyvatelia o ňom nie sú 
informovaní. Podľa respondenta, ktorý bol hlavným koordinátorom projektu, ide 
o dôsledok nezáujmu obyvateľov, ktorý nevedel odôvodniť. Základná podmien-
ka účasti spoločenstva na tvorbe takéhoto plánu nebola splnená. Plán vznikol 
bez účasti občanov. Jeho iniciátorom bol človek, ktorý má v obci predovšetkým 
formálnu autoritu, ktorá vyplýva z jeho vysokého postavenia.  Kritériá 
a podmienky rozvoja cestovného ruchu, ktoré som tu uviedla, považujem za 
dôležité a smerodajné v plánovacom procese turizmu. Modrý Kameň, hoci má 
vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom jednou 
z priorít je ekonomický rozvoj s dôrazom na cestovný ruch, mnoho z uvedených 
podmienok nespĺňa. Nakoľko je komunita schopná tieto zložky dodržiavať, a či 
vôbec existujú v danom spoločenstve vhodné podmienky pre realizáciu rozvoja, 
možno zistiť podrobným rozborom sociálnej situácie v danom spoločenstve.  

Teraz sa presuniem z teoretickej roviny do roviny empirickej a na príklade 
vzťahu obyvateľov Modrého Kameňa k návštevníkom (turistom) sa pokúsim 
načrtnúť, aké sú podmienky nevyhnutné pre spoluprácu hosťujúceho spoločen-
stva a turistov.  

Najväčším turistickým lákadlom v Modrom Kameni je rovnomenný hrad. 
Jeho súčasťou je Múzeum bábkarských kultúr a hračiek SNM, jediné svojho 
druhu na území Slovenska. Podľa štatistík najmenej navštevovaný hrad, sa po-
maly dostáva do povedomia Slovákov aj zahraničných turistov. Historické 
a prírodné bohatstvo sú dominantnými prvkami Modrého Kameňa vo vzťahu 
k cestovnému ruchu. Podľa slov niekoľkých respondentov tieto prednosti nie sú 
pre rozvoj turizmu dostačujúce, hoci druhá skupina respondentov vidí budúc-
nosť mesta v turizme. Respondenti registrujú najmä organizované jednodňové 
autobusové zájazdy detí (v rámci školských výletov) a maďarských turistov. 
Podľa informátorky, ktorá má prehľad o návštevnosti hradu, najvyšší podiel 

 
9 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, s. 23. 
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návštevníkov tvoria deti (70%), po nich nasledujú maďarskí turisti. V období 
letných prázdnin na hrad prichádzajú aj rodiny s deťmi a jednotlivci. Najnavšte-
vovanejšie podujatia sú Nočné prechádzky po hrade a Gaštanové slávnosti.  

Pri určovaní turistických pozoruhodností v meste som vychádzala z Urryho 
koncepcie tourist gaze, čiže pohľad turistu, ktorý je riadený zaujímavosťami, 
charakteristickými črtami danej krajiny alebo mesta, obrázkami scenérií, ktoré 
turista oddeľuje od každodennosti (Urry 2004: 351). Turistické „atrakcie“, ktoré 
stoja za pozornosť turistov som vymedzila na základe identifikácie sa miestnych 
obyvateľov z jednotlivými miestami, ktoré oni sami považujú za hodné pozor-
nosti zo strany návštevníkov. Tým, že som neskúmala turistov, ale hosťujúce 
spoločenstvo, to čo tu uvediem, bude istá „predstava o predstave“. Informátori 
vyslovili svoje postoje, keď som ich v rozhovore naviedla, aby si predstavili, že 
do mesta prídu ich známi, ktorí Modrý Kameň nepoznajú. Chcela som, aby 
rozprávali o tom, čo by známym v meste poukazovali, kam by ich povodili a čo 
by im porozprávali o Modrom Kameni. Informátori prezentovali tie charakteris-
tiky mesta, ktoré považovali za špecifické a Modrému Kameňu vlastné. Za 
hlavné turistické lákadlá pokladajú hrad, gaštany a pekné prírodné prostredie. 
Príťažlivým pre návštevníkov môže byť aj kostol a kalvária, na ktorú sa každo-
ročne usporadúva púť. Turistickým lákadlom môžu byť aj podujatia pripravova-
né múzeom. Respondenti, ktorí zažili kultúrne podujatia za socializmu, spome-
nuli ich atraktívnosť v minulosti. Prázdne ulice v súčasnosti sú znakom úpadku 
spoločenského života, a podľa niekoľkých respondentov mesto preto nemôže 
byť atraktívne. Takmer všetci informátori považujú za trvalo udržateľnú atrak-
ciu možnosť kúpania sa, ktorá v Modrom Kameni chýba. Kúpalisko je podľa 
nich symbolom rekreačného strediska. Turistické atrakcie, ktoré respondenti 
vymedzili, však nepovažujú za dostatočné pre prilákanie turistov. Informátori 
považujú za vhodné stredisko také miesto, ktoré má čo návštevníkom ponúknuť. 
Atraktívnosť, dostatočná ponuka služieb, aktivity a podujatia sa spája s ideálom 
turistického strediska. Najčastejšie spomínaným meradlom príťažlivosti lokality 
je aktivita obyvateľov. Hrad a príroda nie sú dostatočným lákadlom pre turistov. 
To, čo by v meste turistom chýbalo, sú podľa respondentov, kvalitnejšie služby 
a ruch. Podobne koncepcie trvalo udržateľného rozvoja o ktoré sa opieram defi-
nujú podmienky, ktoré by sa mali spĺňať pri rozvoji cestovného ruchu. Základ-
ným predpokladom by mala byť účasť miestneho spoločenstva pri príprave 
a realizácii plánu rozvoja turizmu.  

Analýzou sociálnych aspektov lokálneho spoločenstva Modrého Kameňa 
som prišla k záveru, že podmienkou rozvoja cestovného ruchu v lokalite je ak-
tívna účasť miestneho spoločenstva pri vytáraní podmienok pre turizmus. Pred-
poklad, že v meste existuje lokálne spoločenstvo s rozvinutou spolupatričnos-
ťou, sa mi nepotvrdil. Takisto sa mi nepotvrdila hypotéza, že v meste je dosta-
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točný ľudský potenciál poskytujúci možnosti pre rozvoj turizmu. Záujmy jedné-
ho človeka, aj keď na vedúcej pozícii miestnej samosprávy, nemožno aplikovať 
na celé spoločenstvo. Hoci mestský úrad v Modrý Kameni, podobne ako v iných 
slovenských obciach, vypracoval Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 
v ktorom zahrnul aj rozvoj cestovného ruchu v meste, miestne obyvateľstvo sa 
na jeho príprave nepodieľalo.   

Domnievam sa, že ľahostajnosť zo strany občanov, ktorá sa odrážala aj 
v organizovaní spoločenského života, súperenie medzi jednotlivými inštitúcia-
mi, a ďalšie aspekty poukazujúce na nízku mieru suicentrizmu medzi obyvateľ-
mi, nie sú vhodným zázemím pre budovanie cestovného ruchu. Kládla som si 
otázku prečo ľahostajnosť, ktorá je príznačná pre anonymné a neosobné priesto-
ry vyznačujúce sa prechodnosťou. Nepovažujem ju za celoslovenský jav. 
Z výpovedí sa javí, že respondenti, najmä pracujúci mimo mesta, alebo tí, ktorí 
prežili určitú časť života inde ako v Modrom Kameni, sa stotožňovali so svojím 
domom a rodinou, nie so spoločenstvom. Vyslovili očakávania, ktoré sami ne-
nachádzajú a tak sa  sami stavajú do pozície turistu10. Lokálpatriotizmus sa 
medzi miestnymi obyvateľmi prejavoval v malej miere. Ľudia sa identifikovali 
s miestami ako jednotlivci, nie ako skupina. Vo výpovediach absentovali refe-
rencie ohľadom hrdosti na niečo spoločné. Zmienky sa týkali neosobných miest 
a situácií vyplývajúcich zo spoločnej histórie (hrad, kultúrne podujatia). Obyva-
telia Modrého Kameňa nedeklarovali spoločné tradície, niečo, čo by považovali 
za vlastné lokálnemu spoločenstvu ako celku. 

Z hľadiska aplikovateľnosti výsledkov tohto terénneho výskumu v danej 
lokalite navrhujem pri vypracovávaní plánu rozvoja turizmu aktívne zapojiť 
a informovať miestne obyvateľstvo. Očakávania obyvateľov je potrebné zladiť 
z plánmi uskutočnenými vo vzťahu k rozvoju lokality. Je to jeden zo spôsobov, 
ako začať pestovať pocit spolupatričnosti a zodpovednosti členov lokálneho 
spoločenstva navzájom. Rovnako dôležité je zapojiť členov (i nečlenov) rôz-
nych záujmových skupín do spoločnej činnosti, prospešnej pre celú obec. Príči-
nami počiatočnej neochoty sú spravidla presvedčenia o svojských vlastnostiach 
osôb, s ktorými by sa malo spolupracovať. Nedostatok informovanosti, neve-
domosť a izolovanosť prispieva k pretrvávaniu stereotypov. Naopak, pravidelná 
informovanosť, jednoduchá dostupnosť k dátam, vedomie, že sa niečo deje 
a integrácia všetkých zúčastnených do činnosti má za následok otvorenosť voči 
prebiehajúcej zmene. Pri vytváraní plánu by sa mala obrátiť pozornosť na ľud-
ský potenciál, ktorý miestne spoločenstvo ponúka. Otvorená komunikácia 
v komunite môže prispieť k preklenutiu záujmov jednotlivých skupín. Pre dlho-
dobú udržateľnosť rozvoja obce je poznanie kultúrnych a komunikačných kódov 

 
10 Aha tu mám výhľad na môjho brata, tu tiež na moju sestru a na hrad. Ja si tu tak sadnem a toto je 
pre mňa. (ž3, sš, 1951) 
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miestnej komunity nevyhnutné. V tomto príspevku som poukázala na to, aké 
dôležité je poznať sociálne činitele pri aplikácii rozvojových plánov v danom 
spoločenstve.  
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The article is divided into two thematic units. In the first part, dealing with traditional 
rafting, the conditions of origination, historical development and subsequent 
organization of rafting on the Dunajec River are presented. The part provides a 
comparison of the Slovak and Polish rafting on the Dunajec River. The second part of the 
work is more engaged in utilization the Dunajec River for tourist purposes. 
 
 
Cieľom príspevku je priblížiť súčasnú i dávnejšiu organizáciu pltníctva na 
oboch brehoch Dunajca. Prioritou pri komparácii slovenskej a poľskej strany 
bolo nájsť podstatnejšie, ale i detailnejšie rozdielnosti či rovnaké prvky. 
Pltníctvo patrí medzi jedno z najstarších zamestnaní na Slovensku. Prvé 
zmienky o použití pltí môžeme nájsť už v  9. storočí, keď sa vierozvestca Metod 
na ceste do Ríma preplavil so svojím sprievodom pri Belehrade cez Dunaj.1 
Pltníctvom sa zaoberali predovšetkým obyvatelia z horských oblastí Slovenska. 
Ľudia zo Zamaguria si hľadali najmä v zime, keď pracovné možnosti boli 
najviac obmedzené, ďalšie prostriedky na živobytie. Našli ich v domácom 
priemysle, ktorého základnou surovinou bolo drevo. Avšak pri práci s drevom 
nebolo dôležité iba jeho splavenie, ale aj práce, z ktorých sa vyvinuli ďalšie 
zamestnania. Ide napríklad o drevárstvo ako také, drevorubačstvo, piliarstvo, 
spúšťanie dreva z lesov na pltnicu, furmanstvo a pod.  

Pri vytváraní pltníckej tradície sa na všetkých slovenských riekach 
spolupodieľali tri základné faktory: príroda, vhodné vodné toky a človek.2 
Z vodopisného hľadiska Západné Karpaty predstavujú klenbu, ktorá sa 
v priestore Vysokých a Nízkych Tatier a v časti Slovenského Rudohoria skláňa 
na všetky strany. V tejto oblasti vznikli takmer všetky významnejšie rieky, ako 

 
1 HUSKA, M. A. 1973. Slovenskí pltníci. In: Ozveny Slovenska,  s. 44.  
2 HUSKA, M. A. 1972. Slovenskí pltníci. Martin : Osveta, s. 15.  
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Váh, Hron, Slaná, Ipeľ, Rimava, Hnilec, ale aj Poprad a Dunajec.3 Nie všetky 
boli splavné. Za kolísku slovenského pltníctva je považovaný Váh; druhou 
významnou riekou bol Hron (vďaka možnosti diaľkového transportu od Banskej 
Bystrice). Obe rieky mohli byť využívané celoročne. Naproti tomu poznáme 
rieky, ktoré boli splavné iba sezónne. Hlavným dôvodom sezónneho 
splavovania bolo, že v zime rieky zamŕzali alebo nemali dostatok vody potrebný 
na splav (napr. Orava, Kysuca, Poprad a Dunajec, ktorému je venovaný tento 
príspevok).  

Ako uvádzam vyššie, za kolísku pltníctva bol považovaný Váh. Významnú 
úlohu pri tom hrali dva aspekty: pomerne rovnomerná výška vodného toku 
a vyhovujúca šírka koryta. Naopak, Dunajec nespĺňal ani jedno z uvedených 
kritérií. Keďže bol skôr horskou riekou, výška vodnej hladiny úmerne závisela 
od zrážok v tejto oblasti. Taktiež šírka toku nebola vyhovujúca, práve naopak, 
bola skôr nebezpečná. Dunajec si v oblasti Pienin vyhĺbil cestu kaňonom 
s ostrými riečnymi meandrami. Práve preto bol Dunajec riekou, na ktorej sa 
tradícia pltníctva rozšírila pomerne neskoro. Zatiaľ čo sa na Váhu rozvíjalo 
pltníctvo približne od 11. storočia a na Hrone od 12. storočia,4 o pltení po 
Dunajci máme doklady až z 18. storočia.5 Napriek tomu pltníctvo na tejto rieke 
malo svoje opodstatnenie. Zatiaľ čo Váh a Hron odvádzajú vodu na juh do 
Dunaja a následne do Čierneho mora, Dunajec sa s prítokom Popradu vlieva do 
Visly, ktorá tečie na sever do Baltického mora. Práve smer toku Dunajca mu 
zaručoval úspech a jeho využiteľnosť.  

 
Geografické vymedzenie toku Dunajca  

Dunajec preteká územím Zamaguria, ktoré sa rozdeľuje na poľské6 
a slovenské. Rieka sa delí na Biely a Čierny Dunajec. Biely Dunajec pramení na 
severnej strane poľských Tatier. Pri obci Nowy Targ sa spája s Čiernym 
Dunajcom a spoločne tečú na východ krajiny. Tu Dunajec priberá rieku Bielku 
a točí sa na juhovýchod, kde preteká Spišom. Pri Červenom Kláštore preráža 
cez Pieniny, pri Nowom Saczi priberá rieku Poprad a spolu s ňou odvádza vodu 
do Visly, ktorá sa vlieva na severe Poľska do Baltického mora. Hraničná rieka 
Dunajec zároveň tvorí od roku 1518 18 km dlhú štátnu hranicu s Poľskom (od 
Lysej nad Dunajcom po Lesnicu). 

Tak, ako iné slovenské rieky, aj Dunajec slúžil predovšetkým 
k obchodovaniu. Zamagurie je oblasť bohatá na drevo a s ním súvisiace 
výrobky. Najmä drevo v rôznych formách a opracovaniach bolo hlavným 

 
3 Tamtiež. 
4 Tamtiež,  s. 19 a 25.  
5 JEŘÁBEK, R. 1962. Vorařství na Popradu a Dunajci. In: Sborník SNM 56. Banská Bystrica: 
Stredoslovenské vydavateľstvo, s. 44.  
6 K poľskému Zamaguriu patria obce Krempachy, Frydman, Dursztyn, Łapsze Wyźne, Łapse Niźne, 
Łapszanka, Kacwin, Trybsz, Niedzica, Falsztyn, Czorsztyn, Sromowce Wyźne a Sromowce Niźne.  
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vývozným artiklom. Nebolo ničím výnimočným, keď sa zamagurské smreky 
a jedle ocitli až na brehoch Baltiku, pretože boli používané na lodiarske účely. 
Avšak trasa plavenia dreva k moru sa postupne skracovala, najskôr po obec 
Opatovce (Poľsko) – miesto, kde sa vlieva Dunajec do Visly – neskôr viedla už 
iba do Starého Soncza, pretože tu vykonaná úprava rieky znemožnila ďalšiu 
plavbu.  

Okrem dreva, využívaného na stavebné alebo palivové účely, sa na pltiach 
splavovali rôzne drevené výrobky, najčastejšie riady a náčinie pre dennú 
potrebu, ale aj prírodné materiály, ako kameň, železo, rudy (antimón) 
a potraviny, napr. maslo, syry, med, sušené ovocie, bylinky a soľ, ktorá bola 
významným vývozným artiklom. Výnimočným nebolo plavenie vína, medoviny 
alebo domácej pálenky. Pltníctvo slúžilo aj na transport ľudí. Osobný plťový 
transport bol v časoch málo rozvinutej cestnej alebo nerozvinutej železničnej 
dopravy jediným spôsobom prepravy do vzdialených miest. Písomné svedectvo 
takejto osobnej dopravy po Dunajci zanechal poľský ekonóm Gregor von 
Berzeviczy z rokov 1796 a 1807, keď sa zúčastnil plavby po Poprade, Dunajci 
a Visle až do Varšavy.7 Staršie údaje poskytuje Juraj Buchholz ml., ktorý sa 
v roku 1710 plavil plťou z Ľubovne do Varšavy. Ako uvádza M. A. Huska, 
“plavba plťou (z uvedených miest) za dobrej pohody trvala desať dní.”8  

 
Tradičné pltníctvo – vznik a organizácia pltníctva na Dunajci 
Zistiť, kto je zakladateľom pltníckej tradície na Slovensku, je ťažké a vo 
viacerých prípadoch nemožné. Pri Dunajci hrá veľkú úlohu fakt, že chýba 
množstvo údajov o splavovaní, či už dreva, alebo osôb. Podľa V. Veselého, 
možno za “otca” pltníckej tradície na Dunajci považovať Michala Sienkiewicza 
zo zamagurskej obce Lesnica.9 Michal Sienkiewicz však žil až na prelome 19. a 
20. storočia, no splavovanie na Dunajci (zo slovenskej strany) je datované už od 
začiatku 18. storočia. S najväčšou pravdepodobnosťou sa pltníctvo v takej 
forme, ako ho poznáme v súčasnosti (preprava osôb), vyvinulo z tradičného 
splavu dreva a iných obchodných artiklov. Pltníctvo využívané na turistické 
účely sa objavilo približne začiatkom 19. storočia. O organizácii pltníkov 
z tohto obdobia sa veľa nevie. Ak vezmeme do úvahy, že pri splave využívanom 
predovšetkým za účelom predaja dreva a iných surovín sa pltníci organizovali 
tak, že sa spájali rodinní príslušníci alebo rovesníci za účelom zvozu dreva dolu 
Dunajcom, rovnako sa mohli organizovať aj pri prechode pltníctva na turistické 
účely.  

O organizácii pltníctva na Dunajci v pravom slova zmysle možno hovoriť 
až od 50. rokov 20. storočia, keď pltníctvo zastrešovala vždy určitá 

 
7 JEŘÁBEK, R. 1962, c.d., s. 45.  
8 HUSKA, M. A. 1972, c.d., s. 76.  
9 VESELÝ, V. 1972. Flisáci. Pravda, s. 5.  
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organizácia: Prenajímala sa len práca. Majiteľ lesa sa dohodol na sume 
s odberateľom aj s pltníkmi, ktorí mali drevo zviezť do cieľovej stanice. Bolo to 
tak, že prospech dostával ten, ktorý obchod organizoval. Z toho aj 
prospektor.10 Od 50. rokov sa pltníčenie dostalo pod správu Jednotné roľnícke 
družstvo Červený Kláštor. Pltnícky park mal vtedy 20 súprav po päť článkov. 
Neskôr pltníctvo prevzal Okresný podnik Obnova Vkus so sídlom v Spišskej 
Starej Vsi. Od roku 1970 ho zabezpečovala prevádzkareň Miestneho národného 
výboru v Haligovciach. Následne o desaťročie neskôr bolo pod správou 
Komunálnych služieb v Starej Ľubovni.11 Za čias bývalého režimu existovala 
vždy len jediná organizácia, ktorá pltníkov spravovala. Po roku 1989 pltníctvo 
prešlo zo štátnych do súkromných rúk. Vznikli tu štyri pltnícke firmy,12 ktoré 
medzi sebou vytvárajú vzájomnú konkurenciu.  

Čo sa týka pltníctva, využívaného predovšetkým na turistické účely 
u poľských susedov, tí majú organizovaný splav datovaný do roku 1832. 
Prvým organizátorom splavu turistov bol údajne Jozef Śalaj. V roku 1934 tu 
vzniklo združenie Tovarišstvo pieninských pltníkov na Dunajci 
(Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajcu), ktoré združilo 
všetkých pltníkov, ktorí si členstvo v združení musia každoročne zaplatiť.   

S organizáciou pltníctva neoddeliteľne súvisí aj zapájanie mladšej 
generácie. Na slovenskej strane Dunajca noví záujemcovia o vykonávanie tohto 
povolania často nemajú ani 18 rokov. Títo “protopltníci” nesmú jazdiť na 
predku plte, ale výlučne vzadu, čo sa dodržiava na oboch brehoch. Po 
správnosti (podobne ako v Poľsku) by mali byť na plti dvaja legitimovaní 
pltníci a učeň. Na oboch stranách Dunajca platí, že učni dostanú oficiálnu 
odbornú kvalifikáciu po splnení všetkých predpísaných skúšok stanovených 
štátnou plavebnou komisiou. Jednou z podmienok absolvovania skúšok je 
minimálny vek 18 rokov. V Poľsku platí, že učeň mladší ako 18 rokov , sa 
k riadeniu plte  nedostane.  

Ďalším rozdielom medzi slovenským a poľským pltníctvom je pôvod 
pltníkov. Na Slovensku sa pltníkom môže stať mládenec z ktoréhokoľvek kraja 
či mesta. V nedávnej minulosti (ale i dnes) bolo možné stretnúť na Dunajci 
pltníkov z Bratislavy, Žiliny, Michaloviec či iných miest. Naopak, v Poľsku 
platí, že pltníkom sa môže stať iba mladík/muž, ktorý pochádza z piatich obcí 
ležiacich v blízkosti Dunajca (Czorstyn, Szczawnica, Sromowce Niźne, 
Sromowce Wyźne a Kroscienko (nad Dunajcem)). Zaujímavosťou tiež je, že 
pltníci musia pochádzať z rodín, kde sa už niekto pltníctvu venoval, v lepšom 

 
10 SOBOLIČOVÁ, M. 2009. Organizácia pltníctva na Dunajci v minulosti a dnes. Bakalárska 
práca. UCM, s. 17.  
11 SOSKA, F. 1982. Pltníci na Dunajci. In: Vysoké Tatry, roč. 21, č. 4, s. 9.  
12 1. Pltnícka a Turistická spoločnosť na Dunajci Červený Kláštor, s.r.o.; Združenie pltníkov 
Dunajec, s.r.o.; Súkromný spolok pltníkov na Dunajci, v.o.s.; Nokle – Eliáš. 
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prípade sa mu stále venuje. Právo stať sa pltníkom vzniká mužovi aj v tom 
prípade, ak sa prižení do rodiny, v ktorej aspoň jeden člen sa venuje pltníctvu. 
Z toho vyplýva, v Poľsku je pltnícka transmisia úzko spojená s dedením.  

Rozdielnosťou pri transmisii pltníctva je postupnosť pri “stávaní sa” 
pltníkom a jeho striktnosť. Poliaci majú vybudovanú pltnícku hierarchiu, ktorá 
sa skladá z troch stupňov. Prvým stupňom je učeň, ktorý jazdí na plti tri roky. 
Po troch rokoch pristupuje k skúškam, ktoré pozostávajú z teoretickej 
a praktickej časti – jazdy. Po ich zvládnutú sa z učňa stáva pltník v pravom 
slova zmysle. Po ďalších troch rokoch jazdenia na plti sa z pltníka stáva 
pltnícky majster, ktorý je spôsobilý zaúčať nového záujemcu. Majstrovi patrí 
na plti miesto vpredu, ktoré podľa informátorov nie je natoľko náročné na 
fyzickú silu ako miesto vzadu. Čo sa týka slovenskej strany Dunajca, aj tu sa 
musí nový člen učiť. Samozrejme, tiež musí vykonať skúšky pred plavebnou 
komisiou a úspešne absolvovať test, ktorý je jej súčasťou. Po absolvovaní 
skúšok je novému pltníkovi vydaný preukaz vodcu malého plavidla. Avšak ani 
po získaní osvedčenia nemôže ísť na plti hneď dopredu. Aj tu je potrebné 
najskôr odjazdiť tri roky na to, aby sa dostal zozadu na predok plte. Na 
Slovensku však stupeň pltníckeho majstra úplne chýba a do tajov pltníckeho 
remesla zaúča zväčša skúsenejší, vekovo starší pltník.  

 Posledným rozdielom v rámci transmisie pltníckeho zamestnania je 
vek, v ktorom pltníci odchádzajú do dôchodku. Na Slovensku môžu byť muži 
pltníkmi dovtedy, kým majú záujem vykonávať toto remeslo a pokiaľ majú 
dostatok fyzických síl potrebných pri splave. Aj preto je jeden z najstarších 
pltníkov takmer 70 ročný pán Ján Mačutek – legenda dunajeckého pltníctva. 
Na Dunajci strávil úctyhodných 45 rokov. Odlišná situácia je u poľských 
susedov. Poľskí pltníci môžu splavovať Dunajec maximálne do 65 rokov, čo je 
dôchodkový vek. Po dosiahnutí tohto veku už nemôžu jazdiť, aj keby si to 
veľmi želali. Tým však uvoľnia miesto novej, mladšej generácii.  

 
Zánik tradičných foriem pltníctva  
Vo veci zániku tradičného splavovania dreva vládne výraznejšie názorová 
nejednotnosť. Ako uviedli slovenskí pltníci, ide o obdobie 50. rokov, keď bolo 
možné naposledy vidieť plaviť drevo dole Dunajcom. Poliaci (a niektorí straší 
slovenskí pltníci) zhodne uviedli, že sa jedná o roky 1962 – 1963, keď sa 
plavili posledné guľatiny z poľskej strany. Avšak zánik tradičných foriem 
pltníctva na Dunajci odborná literatúra zaraďuje už do 20. rokov 20. storočia.  

Nepopierateľný je fakt, že rok 1813 bol poznačený veľkými povodňami 
nielen na Dunajci a Poprade, ale na všetkých slovenských riekach, 
nevynímajúc Váh, Hron, Oravu, Kysucu a iné. Uvedený rok však bol pre rieky 
Poprad a Dunajec zlomovým, pre Poprad dokonca kritickým. Povodne 
poškodili korytá riek a Poprad bol zavalený veľkými balvanmi a vývratmi. 
Kalamita sťažila vodnú trasu, ktorá priamo ohrozovala nielen tovar, ale aj 
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životy pltníkov. Ako uvádza M. A. Huska: “Takto vodná trasa, ktorú pltníci 
pred rokom 1813 zvládli za dva dni, po povodni trvala dva – tri týždne. 
Obchodníci preto radšej volili suchozemskú prepravu tovarov do haličského 
Sandeca, hoci bola tri razy drahšia.”13 Snahy oživiť pltnícky obchodný transfer 
po rieke Poprad boli zaznamenané ešte v rokoch 1856 – 1870. Žiaľ, obchod na 
tejto trase už nikdy nenadobudol takú dôležitosť. Poľské pramene uvádzajú, že 
ešte roku 1923 vyviezli zo Spiša po Dunajci 3016 ton slovenského dreva, čo 
tvorilo 13 % všetkého splaveného dreva po Poprade a Dunajci v uvedenom 
roku.14 Podstatným rozdielom bolo, že drevo sa nakladalo v Červenom 
Kláštore, v Lysej nad Dunajcom a v Lipníku, teda na brehoch Dunajca. 
Posledná veľká povodeň na Dunajci bola zaznamenaná v roku 1934, keď sa 
Dunajec dvihol až o 6 metrov. Počas tejto povodne sa zmenilo koryto rieky na 
také, aké je dnes (i keď sa, samozrejme, sčasti mení neustále).  

K príčinám zániku tradičného splavu prispeli aj výstavby nových vodných 
energetických zariadení a priehrad, ako na Hrone a Váhu, tak aj na Dunajci. 
Výstavba priehrady na Dunajci neďaleko od slovensko-poľských hraníc v roku 
1994 priniesla so sebou klady i zápory. Názory najmä starších slovenských 
pltníkov na ňu nie sú veľmi lichotivé. Pozitíva však pltníci vidia napr. 
v regulácii vody. Ak je dlhšiu dobu sucho (jedná sa predovšetkým o letné 
obdobie) a je tzv. “malá voda”, vypustia jej z nádrže viac, čo má kladný dopad 
na prevádzkovanie pltníctva využívaného na komerčné účely. Naproti tomu, ak 
sú na Zamagurí obdobia vytrvalých dažďov a vody je veľa, je zachytávaná 
priehradou, čo má za následok, že sa voda v Dunajci nezvýši natoľko, aby 
vzniklo nebezpečenstvo záplav.  

K zániku tradičného pltníctva prispela i rozvíjajúca sa železničná doprava, 
ktorá prebrala obchod s drevom. Ďalším činiteľom bolo, že v roku 1932 bol na 
území Pienin vyhlásený prvý Medzinárodný prírodný park v Európe; tvorili ho 
Pieniński Park Narodowy a Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách, 
vyhlásená za národný park (PIENAP) v roku 1967. Hoci má rozlohu 2125 ha15 
(čo z neho robí najmenší slovenský národný park), jeho vyhlásenie malo za 
následok ochranu lesov, a teda zákaz ich výrubu.  

 
Historický vývin plte 
V počiatkoch pltenia tvorili plť pospájané kmene stromov. Na Zamagurí sa 
takejto plti hovorievalo trachta: Schádzalo sa na trachte. To boli celé drevá. 
Dôležité boli tri kmene spolu – trachta – a k tomu sa pripájali klinmi po bokoch 
ďalšie drevá. Jeden spredu keroval a druhý zozadu. Dôležité bolo, aby prešli 
tri stredné, k sebe pribité drevá. Ak v poriadku prešli, ostatné už nemali 

 
13 HUSKA, M.A. 1972, c.d., s. 76.  
14 Tamtiež. 
15 Internetová stránka htt#//www.pieniny.sk/ dostupná online dňa 3. 12. 2008.  
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problém.16 Trachta mohla v závislosti od vodného toku dosahovať 12 – 20 m. 
Na Slovensku však Dunajec v oblasti jeho prielomu tvoril výnimku, pretože sa 
tu nachádzali (a nachádzajú) ostré riečne meandre, cez ktoré by tak dlhé 
guľatiny dreva nemohli prejsť, lebo by sa roztrieštili. Splav takto dlhých 
kmeňov začínal až v Poľsku, za Prielomom, kde je Dunajec pokojnejší, bez 
ostrých meandrov.  
 

 
 

                                                 
16 SOBOLIČOVÁ, M. 2009, c.d., s. 13. 
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V neskoršom období (koncom 19. storočia), keď sa pltníctvo začalo 
využívať na prepravu osôb, zmenili sa aj plte. Najstarší poľskí i slovenskí pltníci 
mali plte dlabané sekerou. Poľský pltník, ktorý si výrobu takejto plte pamätá, mi 
podal nasledovný opis: Ak si chcela jazdiť, to si musela plte vykopať. Najlepší 
bol topoľ. Nezbíjali sa tak ako teraz. Bola taká vykrútená sekera jak motyka i to 
všetko sa s ňou vydlabalo. Keď sa išlo pol dňa robiť na plte, chodilo sa robiť až 
okolo Soncza, lebo tam boli topole, to u nás neboli. Stálo to veľa roboty. 
A potom bolo treba ísť koňmi priviesť tie plte, také na polovicu vyrobené. Zbytok 
sa potom doma dorobil, dobre sa to drevo vyčistilo, vyhobľovalo, všetko ako má 
byť. To boli “dlabačky.”  

Vývojovo posledným stupňom výroby plte sú tie dnešné. Sú pozbíjané 
z dosák. Jedľové alebo smrekové drevo sa získava z miestnych lesov a ďalej sa 
spracováva. Nareže sa na potrebu dĺžku, ohobľuje, jednotlivé dosky sa natrú 
špeciálnym lakom a farbou. Potom sa z nich pozbíja plť.  

Čo sa týka rozmerov, slovenské plte sú o niečo širšie ako poľské. 
Slovenská plť je dlhá 595 – 600 cm, čo je povolené maximum. Plť s dĺžkou nad 
600 cm sa už nepovažuje za malé plavidlo, teda pltník ju nemôže bez príslušnej 
legitimácie riadiť. Po dokončení má väčšina pltí tvar mierneho lichobežníka, 
keďže vpredu sú užšie ako vzadu. Päť spojených článkov má vpredu šírku od 
205 cm do 220 cm. Vzadu je plť široká od 225 cm do 250 cm. U poľských 
susedov je široká minimálne 180 cm vpredu a 220 cm vzadu, tzn., že plť je 
o niečo užšia aj rýchlejšia.  

Každá plť na Dunajci, musí byť označená istými znakmi. Pri označení 
nesmie chýbať identifikačné číslo plte. V minulosti slovenské plte nemali svoje 
identifikačné číslo. Táto situácia trvala do času, kým plť s turistami nevyšla na 
kameň a nezalialo ju. Na podnet cestujúcich sa hľadali “vinní” pltníci, ktorí 
túto plť riadili. Keďže však nebola označená a nikto sa dobrovoľne nepriznal, 
vinníkov nenašli. Práve to podnietilo kompetentných, aby sa plte začali 
označovať. V Poľsku má pltník zapísané identifikačné číslo plte, s ktorou jazdí 
v osobnej pltníckej legitimácii. Okrem čísla sa na plti nachádza slovenská alebo 
poľská vlajka, čiara ponoru a uvedený je aj počet osôb, ktorý je v Poľsku 
striktne dodržiavaný. 

Na oboch stranách Dunajca je presne určená výška vodnej hladiny, 
ktorá je splavná. Aj v tejto veci nájdeme medzi Slovenskom a Poľskom istú 
odlišnosť. Ešte pred rokom 1989, keď pltníctvo zastrešovala jediná 
organizácia, bola výška vody určená maximálne na 80 cm. Od roku 1989/1990 
až do súčasnosti majú Slováci určenú maximálnu výšku hladiny 120 cm. 
V Poľsku je maximálna výška na vodnom metri určená až na 260 cm, učni, 
zaúčajúci sa do pltníckeho remesla, sa môžu plaviť maximálne do výšky vody 
220 cm. Slovenskí pltníci však takúto výšku vodnej hladiny považujú za na 
pokraji bezpečnosti cestujúcich. Pri určovaní ideálnej výšky vody mali 
slovenskí aj poľskí pltníci odlišné názory. Zatiaľ čo sa Slovákom lepšie jazdí 
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pri priemernej výške vody približne od 40 do 70 cm, Poliakom vyhovuje vyššia 
voda okolo 120 – 150 cm.  

 
Duchovné a sociálne aspekty pltníctva 

Pltníci na Slovensku boli považovaní za ľudí zručných a schopných 
viesť plte a “rozumieť vode,” ale aj za ľudí rozhľadených. Keďže sa plavili do 
ďalekých krajín takmer do celej Európy (v prípade dunajeckých pltníkov išlo o 
územie v povodí riek Dunajec, Visla a ich prítokov až do Baltického mora), 
videli aj iný spôsob života než ten, ktorí sami žili. Stret s inými kultúrami 
podmienil v ich životoch, postojoch, hodnotách a pod. určité zmeny , mal 
dopad na duchovnú aj materiálnu kultúru (napr. rôzne inovačné prvky 
v staviteľstve, odeve, vo výrobnom procese a poľnohospodárstve). Ako bolo 
spomenuté, pltníci boli považovaní za rozhľadených, a teda boli i váženými. 
Dôkazom toho sú slová poľského respondenta, ktorý sa zmienil o tom, že sa pri 
životnom jubileu konávalo pohostenie, pri ktorom sa pltníkom dávali diplomy 
podľa toho, koľko mali odjazdených rokov na plti, prípadne dostávali od 
zamestnávateľa aj darčeky. V neskoršom období sa už darček (zväčša mašina – 
šijací stroj) nedostával, ale pltník dostal peniaze. V súčasnosti sa už podobné 
ocenenia nerobia. 

Zvyky, napríklad pri narodení chlapca alebo pri pohrebe pltníka, sa na 
Dunajci nezachovali. Podobne ako na Váhu sú tu však doložené zvyky 
realizované pred prvou pltnicou v roku. Pri oboch riekach je známe konanie 
svätej omše, svätenie pltníkov, pltí a vody kňazom (Váh) alebo biskupom 
(Dunajec). Ako potvrdili viacerí dunajeckí respondenti, vždy pred sezónou sa 
konala svätá omša v každej obci, odkiaľ pltníci pochádzali,17 čo sa na Dunajci 
zachováva aj v súčasnosti.  

Na rozdiel od poľských pltníkov slovenským chýba povedomie 
o patrónovi pltníctva, za ktorého Poliaci považujú sv. Krištofa. Na jeho sviatok 
sa v Poľsku každoročne usporadúva svätá omša. Naopak, na Váhu bol 
ochrancom pltníkov a cestujúcich (najmä po vode) sv. Kliment – pápež, ktorý 
bol utopený. V druhej polovici 19. storočia sa cirkev usilovala nahradiť 
Klimentov kult kultom Jána Nepomuckého, ktorého vyhlásila za patróna 
pltníkov.18  

V súvislosti so sociálnymi aspektmi pltníctva sa možno zmieniť aj 
o vzťahu k ženám a ich úlohe v tomto zamestnaní. Na Dunajci pôvodne 
spočívala v tom, že mužom pomáhali pri tvorbe a úprave plavidla, nakladali 
tovar alebo v neskoršom období pomáhali pri preprave plte proti prúdu. Aj keď 
sa ženy zúčastňovali na prácach okolo pltí, nerobilo to z nich pltníčky. Ani 
zákon nedovoľuje žene stať sa pltníčkou. Na Dunajci sa teda nikdy nestalo, že 

 
17  Uvedená skutočnosť sa týka iba zamagurských pltníckych obcí na slovenskej a poľskej strane.  
18  HUSKA, M. A. 1972, s. 175.  
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by bola nejaká žena prijatá. V celej histórii.19 Ženy boli nanajvýš nápomocné 
pri ťahaní pltí hore prúdom do Červeného Kláštora (50. roky 20. storočia): 
Poliaci ťahali plte po poľskej strane za povraz hore. Rozdelili sa plte jedna za 
druhou a z brehu sa ťahali ručne proti vode. Jeden človek ťahal a druhý 
“odpichával” od brehu dlhou, 6 – 7 metrovou palicou. Potom im prezident 
povolil voziť plte na koňoch cez Pieniny po slovenskej strane. A to robili ženy, 
vyvážali tie plte na koňoch. Chlapi to naložili, uviazali a ženy ťahali hore.20 
Inak tomu bolo na Váhu, keď sa konali dlhé splavy k južným hraniciam 
Slovenska alebo ďalej. V takýchto prípadoch boli ženy prítomné na pltiach, 
predovšetkým aby varili. Dlhé splavy väčšinou podnikali slobodné dievčatá so 
svojimi otcami. Neraz sa stalo, že sa dievky vydali za muža – pltníka, s ktorým 
sa zoznámili “na vode”.  

 
Zo súčasného pltníctva – turistické využitie pltníctva 

K turistickým atrakciám Pienin a  Zamaguria patrí splav na drevených 
pltiach po Dunajci. Hoci počiatky pltníctva využívaného na turistické účely sú 
datované od konca 19. storočia, ešte v 70. rokoch 20. storočia mnoho Slovákov 
o plavbe plťami nevedelo. Dokladá to úryvok z článku V. Veselého: “Turistov 
je dosť, ale každý sa kamsi ponáhľa. Hodinu a pol a potom cesta späť sa im zdá 
priveľa. O pltiach ako o službe turistom len málokto vie.”21  

Turistická sezóna sa začína v apríli a trvá do konca októbra. Pri príležitosti 
otvorenia pltníckej sezóny sa každoročne vykonáva symbolické odomykanie 
Dunajca, ktoré spočíva v otvorení zámky na reťazi natiahnutej na brehu 
Dunajca. Zvyk odomykania Dunajca je pomerne nová záležitosť, pretože ešte 
pred 50 rokmi sa takéto odomykanie nevykonávalo. Pri príležitosti ukončenia 
pltníckej sezóny sa koná spoločensko-zábavné podujatie na Chate Pieniny 
v obci Lesnica, za prítomnosti goralskej hudby, súčasťou ktorého je pohostenie 
– posedenie pri pečenom baranovi alebo guláši.  S podobnou situáciou som sa 
stretla aj v Poľsku, kde sa pri ukončení sezóny každoročne strieda päť 
pltníckych obcí.  

Návštevnosť Zamaguria a Pienin z roka na rok stúpa, a to aj vďaka čoraz 
lepšej propagácii pltníctva doma a v zahraničí. Počty turistov, ktorí v minulosti 
navštívili poľskú časť Zamaguria a nechali sa zviesť na pltiach, sú nasledovné: 
v roku 1952 to bolo dvanásťtisíc turistov; 1958 – stotisíc turistov; 1967 – 
dvestodvanásťtisíc turistov.22 Podobné údaje na slovenskej strane chýbajú. 
Jediný získaný údaj je za rok 1979, keď bolo na pltiach prevezených 
sedemdesiatpäťtisíc turistov. Od roku 1997 až do súčasnosti sa na pltiach ročne 

 
19  SOBOLIČOVÁ, M. 2009, c.d., s.26. 
20  Tamtiež, s. 22 a 26.  
21  VESELÝ, V. 1972, c.d., s. 5. 
22  KOVALČÍK, V. 1983. Na severnom prahu. Bratislava: Tatran, s. 151. 
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zvezie približne stopäťdesiat až dvestopäťdesiattisíc turistov.23 Veľký záujem 
o pltníctvo majú zahraniční návštevníci, najmä z Holandska, Talianska, 
Maďarska, Litvy a Lotyšska; z ázijských štátov dominuje Čína, Japonsko, 
Taiwan a Kórea; zaznamenaní sú aj návštevníci z Austrálie, Nového Zélandu, 
Brazílie, Argentíny, Čile a USA. Aj vekové zloženie turistov je rôznorodé. Pred 
rokom 1989 najväčšiu časť turistov tvorili Nemci vo vyššom až dôchodkovom 
veku nad 60 rokov. Táto situácia sa zmenila a v súčasnosti sa na pltiach vozia 
všetky vekové kategórie, dokonca aj polročné dieťa. Podľa predpisov by sa 
však na plti nemali splavovať deti mladšie ako 3 roky, horná veková hranica 
cestujúcich nie je obmedzená.  

K splavu neodmysliteľne patria nástupištia – pltnice, odkiaľ sa plte 
vyplavujú. Za čias socializmu existovala na slovenskej strane vždy len jediná 
organizácia, ktorá pltníctvo zastrešovala. Preto aj prístavisko bolo iba jedno, 
a to v Červenom Kláštore – Pod lipami, kde sa predávali lístky na splav. Po 
páde “železnej opony” sa vytvorili štyri firmy, ktoré pltníctvo prevádzkujú. 
Každá firma má svoju vlastnú pltnicu. V súčasnosti sa nachádzajú: pri Spišskej 
Starej Vsi (združenie Nokle – Eliáš), v tesnej blízkosti obce Majere (Združenie 
pltníkov Dunajec, s.r.o.) a dve v obci Červený Kláštor (1. Pltnícka a Turistická 
spoločnosť na Dunajci, s.r.o. a  Súkromný spolok pltníkov na Dunajci, v.o.s.). 
Výstupisko pltí sa nachádza pri obci Lesnica. Je to hraničná obec, za ktorou 
Dunajec preteká do Poľska.  

Na poľskej strane sa od roku 1832 až do roku 1976 na splav nastupovalo z 
 Czorstyna pri Niedzickom zámku. Počnúc rokom 1976 sa vytvorili dve 
nástupištia, a to: spod Niedzického zámku a spod Troch korún (naproti 
slovenskej obci Červený Kláštor). Avšak výstavba priehrady v roku 1994 
znemožnila splav spod zámku. Preto sa vytvorilo jediné nástupište v meandri 
Dunajca – medzi obcami Niźne a Wyźne Sromowce. Poliaci si miesto konečnej 
pltnice môžu vybrať medzi Szciawnicou a Kroscienkom. 

Počet osôb, splavených na pltiach, sa počas historického vývinu tohto 
zamestnania menil. V období, keď sa po Dunajci plavili tradičné plte – 
dlabanky, bolo možné na trojku, teda na tri články plte, zobrať dve – tri osoby. 
Na štvorku sa bralo šesť osôb; pätorka odviezla desať až dvanásť ľudí.24 Plte 
splavovali hostí ubytovaných v Červenom Kláštore a v jeho širšom okolí 
(i z poľskej strany) do Štiavnice, ktorá je dodnes kúpeľným mestom s liečivou 
vodou priaznivo vplývajúcou na ochorenia kĺbov. Pred rokom 1972 existoval 
predpis, podľa ktorého jedna súprava skladajúca sa z piatich článkov, mohla 

 
23  DANKO, Š. 1997. Stav ochrany prírody na území PIENAPu a jeho ochrannom pásme. In: 
Daphne, č. 2. 
24  JEŘÁBEK, R. 1962, c.d., s. 47. 
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zobrať 10 osôb. Ako uvádza F. Soska, rovnaký počet osôb bol povolený aj 
o desať rokov neskôr 25 (až do roku 1989).  

V súčasnosti majú Slováci i Poliaci povolené vziať na plť 12 osôb. Poliaci 
tento predpis prísne dodržiavajú.26 Ak by ho pltník porušil, hrozí mu trest 
v podobe mesačného zákazu splavovania, čo má za následok aj finančnú stratu. 
Ak by sa priestupok opakoval dvakrát za sezónu, pltník je aj s plťou vyradený 
až do konca sezóny. Na slovenskej strane sa tak prísne na počet osôb nepozerá. 
Dôležité je, aby čiara ponoru vyznačená na plti nebola pod vodnou hladinou, 
ale nad ňou. Výnimku tvoria deti. Dve deti sa počítajú ako jeden dospelý. 
V Poľsku platí, že na jednu plť môžu pltníci vziať maximálne štyri deti. 
Zvyšných desať pasažierov tvoria dospelí. Na slovenskom brehu nie je určený 
počet detí na plti. 

Najstaršia zmienka o platbe za zvezenie turistu na plti pochádza z I. 
Československej republiky. Vtedy sa za plavbu jednej plte – kompletu – platilo 
80 korún. Žiaľ, nie je známe, koľko ľudí sa na tejto plti odviezlo. V 70. rokoch 
(od roku 1972) prevoz jednej osoby stál 25 korún. V 80. rokoch sa suma 
zvýšila na 35 korún. V minulom roku (2008) stál lístok na splav 8,30 €, čo 
predstavuje desaťnásobné zvýšenie oproti pôvodnej sume 25,- Kčs. V tejto 
súvislosti sa možno zmieniť aj o nepríjemnom konkurenčnom boji, ktorý sa 
odohráva medzi slovenskými firmami. Primárnym cieľom každej je získať 
zákazníka – turistu. Kvôli jeho prilákaniu stoja zamestnanci firmy vonku 
v tradičnom goralskom odeve alebo aspoň jeho odevných súčiastkach27 
a snažia sa prichádzajúcich turistov usmerniť na parkovisko svojej firmy. Inou 
metódou je znižovanie ceny lístka za splav (napr. 6,65 € alebo dokonca 5 €), 
detský lístok stojí u všetkých firiem rovnako (3,32 €).  

Poľskí susedia majú systém financovania iný ako na Slovensku, čo 
vyplýva z existencie jedinej organizácie, ktorá združuje pltníkov, preto si 
nemusia konkurovať a znižovať ceny. Rozdiel v sume, ktorú turisti zaplatia, 
vyplýva z toho, kde sa rozhodnú vystúpiť. Výstup v bližšej Szczawnici je 
spoplatnený sumou 44 zł (cca 11,70 €) za dospelú osobu a 22 zł (cca 5,85 €) za 
dieťa. Ak sa turisti rozhodnú vystúpiť vo vzdialenejšom Krościenku, za 
dospelú osobu zaplatia 53 zł (približne 14 €) a 26,50 zł za dieťa (približne 7 €). 
Na jednej plti sa môže plaviť maximálne 5 detí do 10 rokov, ktoré majú 
zľavnený lístok.  

 
 

 
25  SOSKA, F. 1982, c.d., č. 4. 
26 Nedodržanie stanoveného počtu osôb malo za následok smutnú udalosť z júla 2009, keď dvaja 
mladí slovenskí pltníci vzali namiesto 12 dospelých osôb 19. Českých turistov pri splave po 
Dunajci zastihla búrka, ktorá plť zaliala vodou. Následkom bolo utopenie jedného turistu. 
27 Muži majú oblečenú goralskú vestu a mušľami vyšívaný klobúk, ženy modro-červenú skladanú 
sukňu, zásteru a vyšívaný lajblík. 



ické rozpravy 1-2/2009 
 

 166 
 

Záver 
V rámci príspevku som sa snažila priblížiť vybrané aspekty pltníctva na 
Dunajci od jeho vzniku až do súčasnosti. Táto úloha nebola jednoduchá, 
pretože informácií o počiatkoch pltníctva na Dunajci nie je veľa alebo sa ho 
dotýkajú iba okrajovo. Vychádzala som preto najmä z poznatkov získaných 
terénnymi výskumami uskutočnenými výlučne s mužskými respondentmi, 
pretože ženy sa pltníctvu na Zamagurí nevenovali, resp. vykonávali iba 
pomocné práce. Z toho vyplýva, že pltníctvo je výrazne rodovo diferencované 
zamestnanie. V rámci generačnej transmisie pltníctva som poukázala na to, že 
postupnosť pri transmisii je v Poľsku dodržiavaná striktnejšie ako na 
Slovensku. Čo majú poľskí i slovenskí pltníci spoločné, je, že musia 
absolvovať náročné záverečné skúšky, než sa z nich stanú pltníci v pravom 
slova zmysle. Je však isté, že pokiaľ bude na Dunajci dostatok turistov, ktorí 
majú záujem o “tradičné” splavovanie sa na pltiach, toto zamestnanie 
nezanikne.  
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Ethnic minorities of Slovaks created a minority local self-government in Hungary. This 
article brings the rights obligations and possibility of self-fulfillment of Slovaks in Hun-
gary. It talks about the legislative status of Slovak minorite in Hungary, financing and 
operation of Slovak local self-goverment. The article clarifies in detail amendments and 
their impact on the lives of Slovak ethnic minority  in Hungary - method of election, 
territorial structure of local self government etc. 
 
 
Slovenské jazykové ostrovy sa na území dnešného Maďarska vytvorili v 17. – 
18. storočí, keď po vyhnaní Turkov prišli do spustošených oblastí Slováci zo 
severného Uhorska. Slovákom v Maďarsku sa napriek tomu, že ich počet počas 
viac ako tristoročnej histórie drasticky klesol, podarilo zachovať zvyky, tradície 
a jazyk svojich predkov až do súčasnosti. 
 
 Tabuľka č. 1 Slováci v Maďarsku v údajoch sčítania ľudu 

Rok sčítania Počet obyvateľov  
s príslušnosťou k 
slovenskej národnosti 

Počet obyvateľov  
so slovenským 
materinským jazykom 

1880 – 213 249 
1980 9 101 16 054 
1990 10 459 12 745 
2001 17 693 11 817 

 
Z tabuľky vyplýva, že v prípade deklarácie príslušnosti k slovenskej minorite 
počet obyvateľstva od roku 1980 do roku 2001 progresívne vzrastá. Kým v roku 
1980 sa prihlásilo za Slováka 9101 osôb, tak v roku 2001 to bolo 17693. Je to 
temer stopercentný nárast. Najvyššie zastúpenie slovenského obyvateľstva bolo 
zaznamenané, podobne ako v predchádzajúcich sčítaniach, v Békešskej župe 
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(5022 Slovákov, 28,3%), Peštianskej župe (3472 Slovákov, 19,6%) a Komár-
ňansko-ostrihomskej župe (2795 Slovákov, 15,7%) (porov. k tomu Szabóová, 
2004, s. 392–411). 
 
 
Graf č. 1 Pomer 
slovenskej 
populácie v 
celkovom počte 
obyvateľov v 
jednotlivých 
lokalitách, r. 2001 
 
Prameň: župné 
riaditeľstvo 
Ústredného 
štatistického úradu 
 
 
 
 
Počet slovenského 
obyvateľstva je 
však podľa odhadu oveľa vyšší. Podľa Celoštátnej slovenskej samosprávy 
a Zväzu Slovákov žije v Maďarsku 100–110 tisíc Slovákov, resp. ľudí sloven-
ského pôvodu. 
 
Práva Slovákov v Maďarsku v legislatíve Maďarskej republiky 
Legislatívne zázemie národnostných práv v Maďarsku možno rozdeliť do dvoch 
väčších skupín. Jednu skupinu tvoria medzinárodné záväzky, podpísané alebo 
ratifikované medzinárodné dokumenty, druhú právne normy prijaté 
v Maďarsku, ktoré vo veľkej miere nadväzujú na medzinárodné zmluvy 
a dohovory. Rovnoprávnosť občanov slovenskej národnosti je zakotvená 
v Ústave Maďarskej republiky na úrovni deklarácie práv, pričom špecifické, 
individuálne a kolektívne národnostné práva obsahuje zákon O právach národ-
ných a etnických menšín, ktorý má z hľadiska praktického uplatňovania národ-
nostných práv oveľa dôležitejšiu úlohu. Zákon bol dlho pripravovaný, prešiel 
veľmi zložitým schvaľovacím procesom, bol predmetom niekoľkoročných dis-
kusií vládnych orgánov a národnostných organizácií. Výsledkom rokovaní je 
veľmi diskutabilný zákon, ktorý na jednej strane obsahuje kompromisy a mož-
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nosti pre menšiny, a na druhej strane ide o zákon, ktorý neobsahuje potrebné 
garancie a neurčuje vzťah tohto zákona k ostatným právnym normám a nebolo 
k nemu vydané výkonné nariadenie, preto hneď po prijatí urgovali predstavitelia 
menšín jeho modifikáciu. 

Tzv. menšinový zákon bol prijatý v roku 1993 96-percentnou väčšinou pos-
lancov. Zákon eviduje 13 historických národností žijúcich v Maďarsku a v 11 
kapitolách uvádza individuálne a kolektívne práva osôb patriacich k národnost-
nej či etnickej menšine. Medzi najdôležitejšie individuálne práva sa radia práva 
súvisiace s pestovaním národných tradícií v rodine, s vykonávaním cirkevných 
obradov vo vlastnom jazyku, s evidenciou na matrike vo vlastnom jazyku, ako 
aj právo spoznávať, pestovať a rozvíjať vlastné dejiny, kultúru i tradície, právo 
na vzdelávanie v materinskom jazyku a právo na ochranu osobných údajov 
súvisiacich s národnostnou príslušnosťou. Taktiež je veľmi dôležité právo na 
udržiavanie priamych kontaktov so štátnymi a spoločenskými organizáciami 
v materskej krajine, v našom prípade na Slovensku, ako aj kontaktov s menši-
nami žijúcimi v iných krajinách. 

Kolektívne práva slovenskej národnosti, zakotvené v národnostnom zákone, 
vychádzajú tiež z medzinárodných dokumentov. Dotyčné paragrafy už pred 
prijatím zákona obsahovali normy, ako napr. právo na pestovanie 
a odovzdávanie kultúrnych hodnôt, právo na prezentáciu v orgánoch masovej 
komunikácie v materinskom jazyku, právo na zachovanie hodnôt duchovnej 
a materiálnej kultúry a ďalšie kolektívne práva. Napríklad právo na používanie 
vlastných národných symbolov, právo na parlamentné zastúpenie. Popri tom 
pripadla maďarskému parlamentu povinnosť vytvoriť úrad parlamentného ko-
misára (ombudsmana) pre dodržiavanie národnostných práv. 

Národnostná samospráva ako taká je úplne novou formou uplatňovania prá-
va menšín na sebaurčenie. Národnosti žijúce v Maďarsku majú v zmysle naria-
dení zákona o menšinách právo na vytvorenie miestnych národnostných samo-
správ a celoštátnej samosprávy. V zmysle zákona je národnostná samospráva 
právnickou osobou, ktorá môže v ktorejkoľvek otázke týkajúcej sa postavenia 
národnostného obyvateľstva žiadať informácie, podať návrhy, iniciovať opatre-
nia alebo vysloviť nesúhlas s praxou či konkrétnym konaním, porušujúcim ná-
rodnostné práva v danej obci. Takisto môže iniciovať zrušenie takýchto naria-
dení. Podľa zákona môže miestna menšinová samospráva založiť a prevádzko-
vať inštitúcie najmä v oblasti: miestneho školstva, miestnej písanej a elektronic-
kej tlače, pestovania tradícií a v oblasti kultúry. V rámci vyššie uvedených ob-
lastí môže miestna obecná samospráva prijať nariadenia len so súhlasom miest-
nej národnostnej samosprávy. Medzi tieto nariadenia patrí prakticky všetko, 
počnúc rozpočtom obce. Znamená to teda právo veta vo všetkých dôležitých 
otázkach miestneho života. Keďže už v období prijatia zákona bolo školstvo 
tým najdôležitejším a súčasne najslabším ohnivkom národnostného bytia, oso-
bitne je pre národnostné samosprávy vymedzené právo rozhodovať o vymeno-
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vaní vedúcich školských zariadení, v ktorých prebieha národnostná výučba, ako 
aj o prijatí uznesení, týkajúcich sa otázok školstva v danej obci. Nedostatkom 
tohto odseku je, že neobsahuje presný zoznam menšinových školských zariade-
ní, čo však dopĺňa novela školského zákona. 

Zákon sa v osobitnej časti zaoberá právomocou celoštátnej národnostnej 
samosprávy, ktorá disponuje všetkými právomocami, samozrejme v celoštátnom 
rozsahu, ktoré sme uviedli pri miestnych samosprávach. Okrem nich sú tu však 
nemenej dôležité ďalšie práva najvyššie voleného zboru jednotlivých národnos-
tí. Medziiným: môže určiť štátne sviatky národnosti, môže zakladať inštitúcie 
s celoštátnou pôsobnosťou, má právo vyjadriť svoj názor na právne normy, 
týkajúce sa národností už v prípravnej fáze, zúčastniť sa na odbornej kontrole 
školských zariadení, kde prebieha výučba jazyka danej minority na všetkých 
stupňoch školstva od základných škôl po vysoké školy (Paulik, 1999, s. 31–38). 

 
Financovanie samospráv prebieha z troch zdrojov: 

1. Zo štátneho rozpočtu sa udeľuje rovnaká suma všetkým samosprávam. 
Výška základnej štátnej podpory je v r.2009 570 700 Ft-ov pre miestne sloven-
ské samosprávy na celý rok a pre župné trošku viac. 

2. Obecná samospráva môže zo svojho rozpočtu udeliť menšinovej samo-
správe podporu, čo môže viesť ku krajnostiam. Napr.:jedna samospráva má na 
fungovanie viac miliónov, ale sú i také, ktoré nedisponujú ani príspevkom zo 
štátneho rozpoču, lebo väčšinová samospráva zhltne i tieto financie. 

3. Rôzne nadácie a granty podporujú v prvom rade činnosť v oblasti kultú-
ry, školstva, masmédií a vydavateľskej činnosti. Tieto podpory však nie je mož-
né naplánovať a v poslednej dobe sú veľmi nízke. 

V zmysle novely Zákona o menšinách (r.2005) sa zrodilo vládne nariade-
nie, ktoré od roku 2008 reguluje poskytovanie finančných prostriedkov na fun-
govanie miestnych a regionálnych menšinových volených zborov. Cieľom 
zmien je obnovenie systému podpory v záujme spravodlivejšieho regulovania, 
zameraného na financovanie úmerne vykonávaným úlohám. Rámec, vyčlenený 
v rozpočtovom zákone na tento účel, sa delí v pomere 3:1, teda 75 a 25 percent. 
Každá samospráva dostane rovnakú sumu na všeobecné prevádzkové náklady 
a o zvyšnú časť podpory z tohto rámca sa miestne a regionálne menšinové sa-
mosprávy musia uchádzať samy.  

 
Činnosť slovenských samospráv 

V ďalšej časti sa pozrieme na to, ako vedela slovenská národnosť 
v Maďarsku využiť možnosti, dané menšinovým zákonom. Počet slovenských 
samospráv sa v rokoch 1994–2006 viac ako zdvojnásobil. V prvom volebnom 
období fungovalo 52 slovenských samospráv, v druhom 75 a v treťom je to už 
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114 samospráv. V komunálnych voľbách v roku 2006 bolo založených 116 
slovenských zastupiteľských zborov v Maďarskej republike.  
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Graf. č. 2 Počet slovenských samospráv v r. 1994–2006 

 
Najvyspelejšou miestnou menšinovou samosprávnou formou boli tzv. „pre-

tvorené“ obecné menšinové samosprávy, ktoré riadili všetky oblasti života danej 
národnostnej osady, vrátane sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, bezpečnos-
ti atď. Dalo sa to chápať ako prejav územnej autonómie. V praxi však sme mali 
s takýmito slovenskými obecnými samosprávami zmiešané skúsenosti, problé-
my a preto novela Zákona o menšinách ich zrušila (porov. k tomu Paulik, 2006, 
s.46–53). 

Väčšina našich menšinových samospráv plní v súčasnosti svoje posla-
nie už dobre. Začiatky ale boli ťažké. V prvých rokoch sa poslanci trápili s tým, 
aby sa zákon vôbec rešpektoval a museli sa naučiť uplatňovať svoje práva dané 
zákonom. Približne 500 slovenských samosprávnych poslancov si postupne 
zvyklo na samostatnú a systematickú politickú, administratívnu a organizačnú 
prácu, pričom nadobudlo tiež nemálo skúseností v riadení štátnej správy. Neví-
dane sa aktivizoval kultúrny život slovenskej minority na vidieku i v hlavnom 
meste. Niet obce, mesta alebo budapeštianskeho obvodu so slovenskou samo-
správou, kde by sa aspoň raz do roka neusporiadalo nejaké veľkolepé slovenské 
kultúrne podujatie. Zbory podporujú miestnu výučbu slovenského jazyka 
a činnosť kultúrnych súborov, organizujú obecné dni a festivaly, pokúšajú sa 
vzkriesiť náboženský život v materinskom jazyku, vydávajú časopisy, publiká-
cie, snažia sa o úspešné zastupovanie záujmov svojej národnosti atď. Ako no-
vinku začali rad-radom prevádzkovať i menšie inštitúcie, zatiaľ sú to obecné 
múzeá a národopisné zbierky, budovy, ktoré v mnohých prípadoch sami aj 
vlastnia. V roku 2003, bolo prvýkrát v Maďarsku vyčlenených 440 miliónov 
forintov na podporu menšinových inštitúcií, vďaka tomu mohla Celoštátna slo-
venská samospráva založiť, resp. prevziať inštitúcie. CSS prevádzkuje v súčas-
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nosti desať inštitúcií: Výskumný ústav, Ľudové noviny, osvetové, dokumentač-
né a pedagogické centrum, divadlo, verejnoprospešnú spoločnosť Legátum a tri 
slovenské, resp. dvojjazyčné  školy v Sarvaši, Békešskej Čabe a v Novom Meste 
pod Šiatrom. Na základe činnosti starých a nových inštitúcií už sa dá vidieť, že 
dobre slúžia revitalizácii slovenskej národnosti v Maďarsku. Nové inštitúcie sa 
zrodili už v znamení kultúrnej autonómie a napriek tomu, že nie sú na rovnakej 
úrovni v živote slovenskej minority v Maďarsku, zohrávajú čím ďalej, tým 
dôležitejšiu úlohu. Zachovanie, rozvíjanie a pravidelné používanie jazyka pred-
kov v ústnej, ako aj v písomnej podobe pokladajú vedúci a pracovníci týchto 
nových pracovísk za svoju prvoradú úlohu. Ak tieto inštitúcie dostanú aj v bu-
dúcnosti pravidelnú a dostatočnú štátnu dotáciu na fungovanie, činnosť 
a personálny i vecný rozvoj, môžu sa stať bázami slovenskej kultúry a jazyka v 
Maďarsku. Nedostatočné osobné a materiálne podmienky v  značnej miere 
ovplyvňujú výsledky ich práce. Napríklad to, že v prevažnej väčšine týchto 
inštitúcií, takisto ako v miestnych slovenských samosprávach, nie sú zamestnaní 
pracovníci na plný úväzok, len na polovičný, resp. čiastočný 

Slovenské samosprávy dosiahli pekné výsledky tak na celoštátnej, ako aj na 
regionálnej a miestnej úrovni. Parlamentné zastúpenie menšín sa však nepodari-
lo doteraz dosiahnuť, termín jeho riešenia kvôli absencii politickej vôle parla-
mentných strán sa stále predlžuje. Došlo však k novele menšinového 
a volebného zákona, čo môžeme považovať za ďalší krok vpred. (porov. k tomu 
Fuzik, 2006, s. 39–45) 
 
Dôležité prvky novely menšinového zákona 

Po dlhoročnom a veľmi intenzívnom prípravnom procese došlo v roku 2005 
k novele menšinového zákona. Nové právne predpisy garantujú národnostiam 
okrem iného aj financovanie menšinových inštitúcií priamo zo štátneho rozpoč-
tu, kde je vytvorená samostatná položka a presnejšie určujú povinnosti obec-
ných zborov voči menšinovým samosprávam. Dôležité sú zmeny volebných 
predpisov. Novelizovaný zákon chce dosiahnuť, aby voľby boli autentickejšie. 
Doposiaľ mohol voliť menšinových poslancov v komunálnych voľbách každý, 
od roku 2006 len členovia danej národnosti, ktorí sa prihlásili na zoznam voli-
čov, čiže sa dali zaregistrovať. V prípade Slovákov je to skoro 15 tisíc voličov. 
Kandidátom môže byť iba osoba zaregistrovaná v zozname voličov, ktorá je 
povinná predložiť vyhlásenie o kandidatúre a pripojiť k nemu stanovy organizá-
cie, ktorá ho navhuje. Kandidát vyhlási, či prijíma zastupovanie menšiny, či 
ovláda jazyk menšiny, jej kultúru a tradície a či bol predtým členom alebo funk-
cionárom menšinovej samosprávy. 

Vyhlásenie kandidáta je verejné. Kandidátom môže byť iba osoba 
s volebným právom, ktorá má podporu menšinovej organizácie. Organizácia 
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s volebným právom v zmysle zákona o spolčovaní, je zaregistrovanou spoločen-
skou organizáciou a v stanovách má deklarované zastupovanie danej národnej 
alebo etnickej menšiny. Na usporiadanie volieb je potrebných aspoň 
5 kandidátov. V osadách, kde sa zaregistrovalo aspoň 30 osôb, voľby vypíše 
notár. 

Regionálnu a celoštátnu listinu môže zostaviť organizácia s volebným prá-
vom, ktorá v príslušnej župe (hlavnom meste) navrhla za kandidátov 
v miestnych voľbách do menšinových samospráv aspoň 10% elektorov. Na 
župných voľbách sa môžu zúčastniť komunity, v ktorých vzniklo na župnej 
úrovni aspoň 10 miestnych menšinových samospráv danej komunity. 

Voľby do celoštátnych a regionálnych menšinových samospráv sa konali 4. 
marca 2007. Volili elektori, teda poslanci menšinových samospráv, poslancov 
župnej a celoštátnej samosprávy, uvedených na zozname. Zoznamy zostavili tie 
menšinové nominačné organizácie, ktoré určila Celoštátna volebná komisia. 
V prípade Slovákov boli to dve volebné koalície: Slovenská volebná koalícia 
združujúca dolnozemských, zemplínskych, bakonských a budapeštianskych 
a v jej okolí žijúcich Slovákov. Druhú koalíciu vytvoril Zväz Slovákov 
v Maďarsku, ku ktorému sa pripojili regionálne organizácie pilíšskych 
a novohradsko-hevešských Slovákov. Elektori mohli hlasovať, v prípade celo-
štátnej a teritoriálnej listiny, iba za jeden zoznam. Slováci si založili šesť žup-
ných samospráv, a to v Budapešti, Békešskej, Boršodsko-abovsko-zemplínskej, 
Komárňansko-ostrihomskej, Novohradskej a Peštianskej župe.  

 
Záver 

Môžeme konštatovať, že slovenský samosprávny systém napriek všetkým 
nedostatkom a pomerne dlhému hľadaniu vlastného miesta a poľa pôsobnosti vo 
veľkej miere prispel k niektorým pozitívnym zmenám v živote Slovákov 
v Maďarsku. Napríklad aj k tomu, že sa po dlhých desaťročiach neustáleho 
poklesu počas sčítania obyvateľstva v roku 2001 zvýšil počet ľudí, hlásiacich sa 
k slovenskej národnosti, o sedemdesiat percent. Aj fakt, že počet slovenských 
samospráv sa v rokoch 1994–2006 viac ako zdvojnásobil, že  Celoštátna sloven-
ská samospráva prevádzkuje desať inštitúcií: dokazuje to, že slovenská národ-
nosť v Maďarsku vedela využiť možnosti, dané menšinovým zákonom. Čas 
ukáže, či sa Slovákom v Maďarsku podarí pomocou novelizovaného zákona o 
menšinách a samosprávneho systému aj v budúcnosti úspešne zastupovať záuj-
my svojej minority. 

Sľubný proces v živote minorít v Maďarsku v posledných rokoch 
i v súčasnosti, žiaľ, nepokračuje. Vo veľkej miere sa znížili financie  rôznych 
gantov a nadácií pre národnosti. Nominálna hodnota štátnej podpory samospráv 
a inštitúcií tiež z roka na rok klesá. V prvom rade to pripisujeme finančnej 
a hospodárskej kríze, ale treba vidieť aj nezáujem  a neochotu niektorých vedú-
cich štátnych a  politických orgánov riešiť na vyššej, lepšej úrovni problémy, 
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resp. situáciu národností. V týchto podmienkach, preto si zvlášť vysoko vážime 
záujem, finančnú, morálnu a odbornú podporu Vlády SR a našich partnerských  
slovenských a inštitúcii, organizácii. 

Podľa skúsenosti a  výsledkov nášho ústavu predovšetkým  národnosti pod-
porujúce politické rozhodnutia, tzv. pozitívna diskriminácia doma, ako aj 
v materskej krajine, vytvorenie priaznivého prostredia pre menšiny, ich aktívna 
účasť na vlastnom živote i úprimný tolerantný záujem väčšiny môžu podporiť 
zachovanie a rozvoj jednotlivých národností. Rozhodnejšia medzinárodná pod-
pora, záujem Európskej únie by tiež znamenalo veľkú pomoc pre minority 
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Desať rokov existencie Katedry etnológie v Trnave (1997 – 
2007) 
(Ethnologia Actualis Slovaca – Revue pre výskum kultúr et-
nických spoločenstiev, 8/2008) Redakcia vydania: M. Priečko. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava 2008, strán 186. 
 

 
V prvej polovici tohto roka vydala redakcia Katedry etnológie 
a mimoeurópskych štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zborník Et-
hnologia Actualis Slovaca – Revue pre výskum kultúr etnických spoločenstiev. 
Zborník vychádza periodicky raz do roka, a napriek tomu že je spravidla konci-
povaný ako odborné multitematické periodikum, bol tento krát redakciou zosta-
vený a zameraný viac-menej monotematicky – bol venovaný prvému desaťročiu 
jestvovania katedry na slovenskom akademickom poli. Katedra bola založená 
v roku 1997 (súčasne so zriadením univerzity) v poradí ako tretie univerzitné 
pracovisko vo vedeckom odbore etnológia; aj kvôli odlíšeniu od prvých dvoch 
(katedry v Bratislave a Nitre) so zameraním na mimoeurópske kultúry. 

Keď som dostal ponuku recenzovať danú publikáciu, ani chvíľu som nevá-
hal, keďže polovicu obdobia, o ktorom pojednáva publikácia, som zažil na 
vlastnej koži (bol som študentom v rokoch 1998-2003). Reminiscencie, spo-
mienky a zážitky na študentské časy ostávajú ešte dlho po promóciách živé 
a v každom úlomku tejto knižky vystupujú v rôznej intenzite.  

Publikácia je rozčlenená do hlavných päť kapitol, ktoré spoľahlivo podávajú 
ako faktografické tak aj (v prvej z nich) sčasti subjektívne (čomu sa samozrejme 
nedalo vyhnúť) informácie a hodnotenia “natálneho” obdobia katedry. Členenie 
je však prehľadné a logické. Prvú, obsahovo najrozsiahlejšiu kapitolu s názvom 
(Ne-)vedecké katedrové reflexie, úvahy a krátke komunikáty, tvorí súbor 15 
kratších článkov hlavne od pedagógov – odborníkov, v súčasnosti či minulos-
ti pôsobiacich na katedre. To dopĺňajú aj 2 texty od bývalých absolventov. Prí-
spevky sa zaoberajú rôznymi aspektmi histórie pracoviska; cez okolnosti jeho 
zriadenia, zamerania, výučby a pozícii príbuzných disciplín (napr. amerikanisti-
ka, afrikanistika, sociológia) v prednáškovom procese, až k vnútornému obsahu 
vydaných odborných publikácií; ďalej k študentským vedeckým konferenciám 
a či iným oblastiam viažucim sa k činnosti katedry ako celku. Texty nám podá-
vajú v rôznej miere podnetné analýzy, hodnotenia a korigovania z jednotlivých 
aspektov pomerne úspešného jestvovania tejto vzdelávacej jednotky, a to nielen 
v kontexte fakulty a univerzity. Niektoré sú skôr ladené ako ohliadnutia na ko-
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legiálne spolužitie na katedre, či jej miestu v pamäti prednášajúcich a bývalých 
študentov.  

V druhej kapitole si možno vyhľadať odborné profily (aj s fotoportrétmi) 
všetkých súčasných zamestnancov katedry; s konkrétnymi informáciami o ich 
dosiahnutom vzdelaní, odbornom zameraní vedeckej činnosti, členstve 
a pôsobení v rôznych redakčných radách, vedeckých komisiách a organizáciách; 
spolupráca v oblasti grantov, najvýznamnejšie dosiahnuté vedecké výsledky 
či publikované práce. Kapitolu uzatvára stručný zoznam všetkých pracovníkov, 
ktorí pôsobili na katedre v rokoch 1997-2007.  

Tretia časť zborníka obsahuje súbor 8 recenzií súčasných publikácií 
(s fotoportrétmi), ktoré buď vydala alebo sa ich tvorbe podieľala katedra. Jedná 
sa ako o monotematické práce (monografie) a zborníky, tak aj slovníky či iné 
odborné knižné publikačné výstupy pracovníkov katedry či fakulty; spektrum 
zaujímavých tém je široké. Menovite si možno prečítať recenzie na knihy od G. 
Pirického Islam v Turecku. Fetullah Gülen a Nurcuovia, J. Debreckej a Ľ. Va-
rečkovej Slovensko-anglický a anglicko-slovenský etnologický glosár, D. Meke-
lovej a kol. Telgárt. Monografia obce, S. Letavajovej a kol. Kanianka. Vlasti-
vedná monografia obce, S. Letavajovej (ed.) Reflexia globalizácie v lokálnom 
spoločenstve, M. Buckovej Nábožensko-mytologické systémy Polynézie. Variá-
cie spoločného dedičstva, M. Priečka a kol. Nesluša 1367 – 2007. Vlastivedná 
monografia obce a K. Novákovej Tatranskí nosiči. História nevšednej profesie. 
Recenzentmi sú odborní pracovníci katedry a študenti.  

Ďalšia, štvrtá, časť je bibliografickým prehľadom všetkých diplomových 
a rigoróznych prác z rokov 1997 – 2007, zoradených v abecednom poradí auto-
rov. Tento súpis dopĺňa ešte kompletný bibliografický súpis zborníka Ethnolo-
gia Actualis Slovaca.  

Poslednú piatu časť zostavovateľ nazval História katedry vo vizuálnej do-
kumentácii a tvoria ju niekoľko strán s fotografickými zachyteniami reality 
činnosti a spoločenského života katedry a jej pracovníkov s trefnými, priam 
“poetickými” popiskami. Mňa táto časť, vizuálne bohatšia a odlišná od predchá-
dzajúcich, doslovne opantala. Absolventom či ešte činným študentom odboru 
veľmi zadobre padne ponoriť sa do spomienok na príjemné každoročné spolo-
čensko-zábavné akcie ako sú etnobeánie (vítanie a prijímanie prvákov do etno-
logického stavu) či povestné etnofašiangovice, ktorých základy boli položené 
v podzemných priestoroch Západoslovenského múzea. Ich význam a útržky z 
nich dodnes stále silne rezonujú pri vzájomných stretnutiach bývalých aktérov. 
Malú výhradu mám však k veľkosti a jasnosti jednotlivých “archívnych” foto-
kúskov, skrývajúcich v sebe hlbokú, na inom mieste tohto zborníka, nezverejne-
nú históriu; je na veľkú škodu najmä to, že nie sú väčšie. Zostavovatelia boli 
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zaiste “zborníkovo” obmedzení; ako priestorovo, tak aj nákladom, takže im to 
môžeme s ľahkým srdcom odpustiť. 

Sebaprehodnocovanie v zrkadle histórie jedného akademického pracoviska 
a okolností spojených z jeho založením a následnou činnosťou počas jeho prvej 
dekády, je pre samotnú katedru nielen kritickým obzretím do minulosti, ale 
rovnako aj prostredníctvom zrkadlového odrazu zároveň veľkou výzvou sme-
rom do budúcnosti; pričom odraz možno prispôsobovať a “retušovať” do žiada-
nej podoby. Takáto retuš tu má z čoho vychádzať a aj prácu na nej možno ďalej 
cieľavedome budovať. Aj preto majú podobné počiny, akým je aj tento zborník, 
v podobných kontextoch svoje opodstatnenie a váhu.  

 
Pavol Lackanič 
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