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ÚVOD

Ambíciou autorov učebných textov je priniesť metodický materiál – všeobecne platný model hodnotenia kul-
túrneho potenciálu v Slovenskej republike. Sú určené predovšetkým študentom študijných odborov zamera-
ných na problematiku kultúry, kultúrnych tradícií, kultúrneho dedičstva, manažmentu kultúry, marketingu 
v kultúre a kultúrneho turizmu, ale i regionálneho rozvoja, projektového manažmentu a verejnej správy. Obsah 
diplomových prác totiž často predpokladá vytvorenie návrhov a rozvojových projektov, ktorým musí predchá-
dzať dôkladná analýza kultúrneho potenciálu na konkrétnom území. SWOT analýza, komparatívna analýza 
či rôzne prípadové štúdie nevyužívajú v každom prípade relevantné hodnotiace modely. Kultúrny potenciál 
existuje v priestore a tvorí ho veľa zložiek – rôzne formy tradičnej kultúry a jej nositelia, kultúrno-historické 
pamiatky či široká ponuka kultúrnych ustanovizní. Všetky jeho súčasti je potrebné identifikovať, pomenovať, 
klasifikovať a vyjadriť hodnotu kultúrneho potenciálu, aby sa mohol premeniť na kultúrny kapitál v kontex-
te možností jeho sprístupnenia a adekvátneho využitia. V krajine nie je rovnomerne rozmiestnený, čo jeho 
ponuku značne diferencuje a  hodnotu relativizuje. Rozdiely evidentne existujú v  urbánnom a  v  rurálnom 
prostredí. Mesto kumuluje viaceré zložky kultúrnej ponuky, na vidieku je jej šírka obmedzená a viac špecificky 
orientovaná. Využívanie kultúrneho potenciálu je determinované demografickými a socioekonomickými fak-
tormi, návštevnosťou účastníkov cestovného ruchu aj motivačnými činiteľmi, ktoré je potrebné brať na zreteľ. 
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Cestou k odhaľovaniu rezerv je schopnosť kombinovať kultúrne produkty s ďalšími lokálnymi a regionálnymi 
atraktivitami.

Zmapovanie kultúrneho potenciálu si vyžaduje realizáciu terénneho výskumu. Využitie nášho metodického 
materiálu je cestou k  odhaleniu čo najväčšieho počtu kultúrnych rozmanitostí, ktoré tvoria bázu klasifikácie 
kultúrneho potenciálu. Závisí však od každého jednotlivca, ako model využije, aký bude náročný a kreatívny. 
Po  druhovej klasifikácii je potrebné posúdiť kvalitatívne hľadisko skúmaného potenciálu  –  či vôbec, do  akej 
miery a za akých podmienok sú konkrétne prvky v praxi využívané a využiteľné. Preto je súčasťou učebných tex-
tov aj aplikácia modelu v konkrétnom priestore – v mikroregióne Radošinka. Poskytuje návod, ako s modelom 
pracovať v počiatočnej fáze aj pri následnom spracovaní údajov. Autori si uvedomujú nutnosť včleňovať vedec-
ké poznatky do procesu výučby v záujme využitia v spoločenskej praxi. Len ona dokáže oprávnenosť ambícií 
a vhodnosť vypracovaných metodologických postupov. 

Publikácia môže byť prospešná aj pre pracovníkov kultúrnych inštitúcií a organizácií, ktorí chcú, alebo potre-
bujú získať podrobný prehľad o kultúrnych hodnotách v ich prostredí (obci, mikroregióne, kraji) – aký kultúrny 
potenciál obsahujú, aký kultúrny kapitál vytvárajú, respektíve čo naň možno premeniť. V týchto intenciách môže 
byť jej štúdium zaujímavou výzvou aj pre podnikateľov v súkromnom sektore. Územná aplikovateľnosť materiálu 
je neobmedzená. Závisí len od potrieb, ambícií a schopností každého, kto prítomnú metodiku využíva. Ak sa 
v učebných textoch v niektorých prípadoch údaje opakujú, nejde o nedôslednosť. Autori zámerne zdôrazňujú 
dôležité skutočnosti v rôznych kontextoch.

Autori
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HODNOTIACI MODEL 
KULTÚRNEHO POTENCIÁLU

Model hodnotenia kultúrneho potenciálu nadväzuje na Koncepciu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, schvá-
lenú vládou Slovenskej republiky v roku 2008. Tá sa zameriava na zvýšenie dostupnosti kultúry a kultúrnych 
služieb, na  lepšie uplatnenie kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese, pri územnom plánovaní aj v  rámci 
miestneho a regionálneho rozvoja.

Na území Slovenska existuje kultúrny potenciál, ktorý vždy nedokážeme identifikovať, alebo nedoceňujeme 
jeho hodnotu, a  tak ho v plnom rozsahu nepremieňame na kultúrny kapitál. Príležitosť spočíva vo využívaní 
kultúry samotnej, no aj jej väzieb s inými hodnotami. Absolventi vysokých škôl, orientovaní na oblasť kultúry, 
kultúrneho dedičstva, na riadenie kultúry, kultúrneho cestovného ruchu a turizmu v najširšom chápaní, musia 
byť pripravení na objektívne posúdenie možností v konkrétnom priestore v komparácii s ostatnými územiami 
a  na  efektívnejšie včleňovanie kultúrneho bohatstva do  procesov miestneho a  regionálneho rozvoja. Jedným 
z  podstatných predpokladov efektívneho riadenia kultúry je schopnosť objektívnej analýzy jej finančných aj 
neekonomických hodnôt a ich nenahraditeľného prínosu pre občana, kultúrne inštitúcie, územnú samosprávu 
aj neštátne subjekty. Osobitným komplexom je problematika financovania a finančných tokov v kultúre, kde sú 
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opäť výrazné rezervy v oblasti spolupráce v  rezortoch aj v  samosprávach. Existujúci grantový systém je kvôli 
každoročnému žiadaniu o granty z hľadiska kontinuitného vývoja, ochrany kultúrneho dedičstva a poskytovania 
služieb verejnosti málo efektívny a neistý. Predstavuje nesystémové riešenie, ktoré neprispieva ani k stieraniu 
rozdielov v priestore.

Pre regionálnu, a najmä miestnu kultúru je typický jej prierezový charakter. Na jej zabezpečovaní sa podieľajú 
tri úrovne verejnej správy a je potrebné preklenúť úzko rezortný a sektorový prístup. Cieľom je podporiť konti-
nuitu v procesoch rozvoja kultúry, komunikáciu všetkých zainteresovaných subjektov a zlepšiť vzájomnú spolu-
prácu vrátane koordinácie aktivít z oblasti kultúry aj cestovného ruchu. Objektívne zhodnotenie a porovnanie 
možností je predpokladom ku konkrétnemu odhaleniu a odstráneniu disparity v ponuke, infraštruktúre, riadení 
aj využívaní kultúrneho potenciálu a úpadku kultúrneho života, ktorý je v priamom rozpore s proklamovanou 
snahou o budovanie vzdelanostnej spoločnosti. Vzhľadom na nerovnomerné dotovanie kultúry na úrovni regió-
nov, ale najmä menších obcí, nie sú rovnovážne zabezpečené kultúrne služby a na celom území nie je rovnaký 
prístup ku kultúre. Kultúrne aktivity v  najširšom chápaní, najmä na  vidieku, sú skôr výsledkom dobrovoľnej 
činnosti zanietených jednotlivcov ako systémového riešenia. Objektívny, všeobecne použiteľný a  porovnateľ-
ný model jednoznačne odhalí disproporcie na úrovni okresov aj regiónov. Dostupné výsledky kvantitatívnej aj 
kvalitatívnej evalvácie umožnia lepšiu informovanosť a účelnejšie využívanie kultúrneho potenciálu aj ľudských 
zdrojov. Hodnotenie ponúkne možnosti spolupráce a partnerstiev kultúrnych subjektov aj lídrov, profesionál-
nych aj dobrovoľných pracovníkov.

Na Slovensku existuje dostatok kvalitne spracovaných a obsahovo vyčerpávajúcich materiálov o kultúre, kul-
túrnom dedičstve a  o  jeho jednotlivých súčastiach, o  inštitúciách aj organizovaných kultúrnych podujatiach. 
Výsledkom prítomného materiálu budú z celého tohto komplexu identifikované, vygenerované a presne defi-
nované reprezentatívne, hodnotiace parametre do hodnotiaceho modelu ku kvantitatívnej evalvácii. Na základe 
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zohľadňovania priestorových, demografických, časových, geografických, ekonomických a iných faktorov je mož-
né vypracovať aj model kvalitatívneho hodnotenia. Kvantita kultúrnej ponuky v konkrétnom priestore potom 
vyjadrí kultúrny potenciál a kvalitatívna analýza umožní vyjadriť jeho hodnotu, kultúrny kapitál pre konkrétny 
územno-správny celok, pre celé územie Slovenska, alebo dokonca aj v širších priestorových kontextoch. Kom-
parácia a  analýza v  rámci celého územia umožní vytvoriť reálny odraz kultúrneho potenciálu aj kultúrneho 
kapitálu a  naznačiť možnosti či rezervy v  jeho financovaní, riadení a  využívaní pre potreby zabezpečovania 
kultúry a  kultúrnych služieb, výchovy a  vzdelávania, rozvíjania vedomia lokálnej a  regionálnej príslušnosti, 
miestneho a regionálneho rozvoja. Dôležitým aspektom je ekonomizácia kultúrneho potenciálu predovšetkým 
v rámci kultúrneho cestovného ruchu a turizmu vo všeobecnosti, ktorý je, podobne ako kultúra, tiež charakte-
ristický multiplikačným efektom. Komparácia a analýza v rámci bezprostredne susediacich priestorových celkov 
bude dôležitá z hľadiska konkrétnych možností spolupráce, hlavne zvýšenia kapitalizácie kultúrneho potenciálu. 
Pri lokálnom a medzilokálnom, okresnom a medziokresnom, regionálnom a medziregionálnom posudzovaní 
nadobudnú vyššie hodnoty a zhodnocujúce koeficienty tie isté prvky kultúrneho potenciálu, ak nebudú chápané 
ako jednotlivosti, ale súčasti vhodné k potenciálnemu združovaniu a vzájomnému dopĺňaniu, resp. prepojeniu. 

Nový hodnotiaci prístup je dostatočnou výzvou a motiváciou, pretože doterajšie metódy nezohľadňujú kvan-
titatívne a kvalitatívne parametre hodnotenia. Nové poznatky je možné priebežne včleňovať do procesu výučby 
v  študijných programoch, orientovaných na  riadenie kultúry a  turizmu. Výrazne prispievajú k  skvalitneniu, 
inovovaniu a úspešnému prieniku absolventov do spoločenskej praxe. Inou rovinou je aplikovanie a overovanie 
modelu v spoločenskej praxi.
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ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA

Model hodnotenia kultúrneho potenciálu v Slovenskej republike je základným východiskom k vytvoreniu zna-
lostnej bázy k poskytovaniu kultúrnych služieb verejnosti. 

Pod termínom znalostná báza rozumieme súbor dostupných poznatkov, dokumentov, zbierkových pred-
metov a audiovizuálnych materiálov reflektujúcich kultúrne dedičstvo, neinštitucionalizované aj inštituciona-
lizované formy kultúry – produkciu inštitúcií a organizácií poskytujúcich kultúrne služby. Jej význam spočíva 
v skvalitnení kultúrnych služieb, v zlepšení ponuky a dostupnosti kultúry a jej hodnoty pre budovanie znalostnej 
spoločnosti. 

Kultúrne služby sú aktivity na  uspokojovanie kultúrnych potrieb jednotlivcov a  všetkých sociálnych 
a iných, najrôznejšie diverzifikovaných skupín a vrstiev obyvateľstva s cieľom ponúknuť zmysluplnú alternatívu 
trávenia voľného času, poskytnúť zábavu, vzdelávať o vývoji prírody a spoločnosti a vplývať tak na formovanie 
hodnotových orientácií a identít, ako aj poskytnúť možnosť sebarealizácie pre aktívnych účastníkov. Vzhľadom 
na rozdielne možnosti a schopnosti percepcie kultúrnych služieb je nutné zabezpečiť ich dostupnosť z aspektu 
priestorového, ekonomického aj mentálneho. Rozdiely evidentne existujú v urbánnom aj rurálnom prostredí. 
Mestské prostredie kumuluje viaceré zložky kultúrnej ponuky, na vidieku je jej šírka obmedzená a viac špecificky 
orientovaná. 
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Kultúrny potenciál existuje v priestore a tvorí ho veľa zložiek. Pod kultúrnym potenciálom chápeme súhrn 
kultúrnych hodnôt – kultúrnych javov aj ich jednotlivých zložiek – kultúrnych prvkov, ktoré je možné využívať; 
celý komplex kultúrneho dedičstva, neinštitucionálnu tvorbu aj organizovanú produkciu organizácií a inštitúcií, 
poskytujúcich kultúrne služby. Všetky jeho súčasti je potrebné identifikovať, pomenovať, klasifikovať a vyjadriť 
hodnotu kultúrneho potenciálu, aby sa premenil na kultúrny kapitál v kontexte možností jeho využitia. V krajine 
nie je rovnomerne rozmiestnený, čo jeho ponuku značne diferencuje a hodnotu relativizuje. Využívanie kul-
túrneho potenciálu je determinované demografickými a socioekonomickými faktormi, návštevnosťou z radov 
účastníkov cestovného ruchu aj motivačnými činiteľmi.

Kultúrna hodnota vyjadruje vzťah človeka ku kultúrnym produktom  –  predmetom, správaniu a  znakom, 
ktoré sú súčasťou materiálno-technologickej kultúry, spoločensko-organizačnej a  symbolickej, resp. komuni-
katívnej kultúry. Kultúrne hodnoty sú súčasťou materiálno  –  technologickej kultúry. Patria sem všetky kul-
túrne produkty materiálneho charakteru, vrátane technológie či spôsobu ich výroby a  používania. Kultúrne 
hodnoty možno zaradiť aj do kategórie spoločensko-organizačnej. Patria tam všetky kultúrne produkty, ktoré 
zabezpečujú pravidlá správania vrátane mechanizmov socializácie a sociálnej kontroly. Okrem zabezpečovania 
pravidiel každodenného aj sviatočného života sem patria aj kultúrne produkty, ktoré vyjadrujú estetické cítenie, 
poskytujú rozptýlenie a zábavu, umožňujú kreativitu a sebarealizáciu jednotlivcov. Ak sa kultúrne tradície viažu 
s najvýznamnejšími udalosťami v živote človeka a rodiny, hovoríme o obyčajových tradíciách rodinného cyklu 
(v predchádzajúcich desaťročiach bol používaný aj termín rodinné zvykoslovie). Ďalšou skupinou sú kalendárne 
obyčaje, respektíve obyčajové tradície viažuce sa ku konkrétnym dňom alebo obdobiam v kalendárnom roku 
(v  predchádzajúcich desaťročiach bol používaný aj termín kalendárne zvykoslovie). Podľa stupňa záväznosti 
v rámci nich rozlišujeme návyk, zvyklosť, zvyk, obyčaj a obrad. Ďalšou vrstvou obyčají sú obyčajové tradície spo-
jené s prácou (predtým pracovné zvykoslovie). Kultúrne hodnoty ako súčasť symbolickej, resp. komunikatívnej 
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časti kultúry slúžia na dorozumievanie všetkých, ktorí význam znakov (predmetov, správania, zvukov, farieb, 
písma, číslic, gest...) poznajú. V našej publikácii možno považovať kultúrne hodnoty, kultúrne zdroje, respektíve 
kultúrny potenciál za synonymné pojmy.

Nositeľ a tvorca kultúrnych hodnôt je človek. Človeka chápeme ako člena spoločnosti, respektíve určitého 
spoločenstva, ktoré zdieľa svoje kultúrne vzory bez ohľadu na to, či ich vytvorilo, alebo prevzalo a včlenilo, integ-
rovalo do svojho špecifického kultúrneho systému. Kultúrne vzory sú spravidla súčasťou ustáleného opakovania 
podobných, prípadne rovnakých postupov v podobných či rovnakých situáciách. Človeka zároveň chápeme ako 
indivíduum so subjektívnymi reakciami, ktoré sú determinované osobitým vnímaním okolitého prírodného 
a kultúrneho prostredia. Vzhľadom na generačnú príslušnosť, stupeň socializácie a vzdelanie, rodovú prísluš-
nosť, prevládajúce autoritatívne alebo demokratické princípy v rodine a spoločenstve, charakter výroby a vý-
robných vzťahov, pripísané a získané sociálne statusy, konfesionálnu a etnickú príslušnosť, historický a sociálny 
čas, osobnostné vlastnosti a množstvo iných kontextov, má každý kultúrny jav a kultúrny produkt pre konkrétne 
spoločenstvo aj jeho členov (jednotlivcov) rozdielnu kultúrnu hodnotu. Vzťah ku kultúrnym produktom a kul-
túrnym hodnotám sa odvíja od  potrieb. Môže sa rýchlo meniť napríklad vplyvom meniacej sa ekonomickej, 
sociálnej alebo politickej situácie a ktoréhokoľvek z uvedených faktorov.

Nevyhnutným predpokladom aplikácie prezentovaného modelu je realizácia terénneho výskumu, zamera-
ného na  zmapovanie kultúrneho potenciálu v  najnižších administratívnych jednotkách  –  mestách a  obciach. 
Terénny výskum musí byť orientovaný na identifikáciu komplexu kultúrnych rozmanitostí, ktoré tvoria druhovú 
platformu pre následnú klasifikáciu kultúrneho potenciálu. Je potrebné zohľadniť aj aktuálne demografické údaje 
a v ich rámci i ďalšie kritériá, ovplyvňujúce využitie kultúrneho potenciálu.

Definícia kultúrneho dedičstva je daná legislatívou a  možno sa s  ňou stotožniť. Podľa Deklarácie NR SR 
o ochrane kultúrneho dedičstva (Z. z. SR č. 91/2001) kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom štátu 
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a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom 
vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín 
a jednotlivcov, ktorí žijú, alebo v minulosti žili na území Slovenska. 

Aby bolo možné kultúrne dedičstvo ochraňovať, študovať a využívať, je nevyhnutné tento rozmanitý obsah 
klasifikovať. Existuje viac možností klasifikácie, podľa rôznych kritérií (obdobia vzniku, umeleckého štýlu(slo-
hu), kondície (zachovanosti), vlastníckych vzťahov, formy legislatívnej ochrany, úrovne významu, geografic-
kej lokalizácie, typu kultúry, na ktorú sa vzťahuje a pod.). V kontexte predmetného hodnotiaceho modelu je 
optimálnou klasifikáciou druhová klasifikácia kultúrneho dedičstva, ktorá prvky kultúrneho dedičstva presne 
zaraďuje do dvoch základných druhov a v rámci nich do jednotlivých kategórií podľa ich charakteru.

Najpodstatnejšou zložkou kultúrneho dedičstva je tradičná kultúra ako jadro kultúry a jeden z najvýznam-
nejších príznakov národa. Poznanie tradičnej kultúry má mimoriadny význam najmä v súčasnom období ameri-
kanizácie a kultúrnej globalizácie. Jej základnou charakteristikou je medzigeneračný prenos kultúrnych vzorov, 
ktorý je zabezpečovaný procesom socializácie a  trvá po celý život člena kultúrneho spoločenstva na  lokálnej, 
regionálnej aj etnickej úrovni. Na území Slovenskej republiky existuje tradičná kultúra slovenského národa aj 
kultúrne tradície všetkých národností a etnických skupín, ktoré sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou kul-
túrneho dedičstva štátu. Rozoznávame kultúrne tradície súvisiace s materiálno-technologickou, spoločensko-or-
ganizačnou a  duchovnou kultúrou. Termín tradičná kultúra má dostatočnú výpovednú hodnotu a  vyjadruje 
kultúrne hodnoty, ktoré sú využívané, kumulované aj selektované kolektívom. Adjektívum „ľudová“, respektíve 
termíny „ľudová kultúra“, „tradičná ľudová kultúra“ sú nepresné, nejednoznačné, zbytočné a v odbornej spisbe 
by sa mali používať uvážlivo a v obmedzenej miere. 

Na  všetkých úrovniach spoločenského, verejného života sa stretávame s  neadekvátnou terminológiou 
označujúcou rôzne druhy výroby. O  remeselnej výrobe hovoríme vtedy, ak ide o  činnosť a  výsledky práce 
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remeselníka  –  vyučeného výrobcu, pre ktorého je remeselná výroba hlavným zamestnaním a  rozhodujúcim 
zdrojom príjmov. Pod domáckou výrobou chápeme činnosť a výsledky práce nevyučeného výrobcu, ktorý zís-
kal svoje schopnosti v procese socializácie. Domácka výroba je obvykle doplnkovou aktivitou popri hlavnom 
zamestnaní. Ak sú cieľom domáckej výroby produkty s prevládajúcou dekoratívnou funkciou, hovoríme o tra-
dičnom (insitnom) umení, o tradičnej (insitnej) umeleckej výrobe. Ak je cieľom výroba úžitkových predmetov, 
hovoríme o tradičnej (insitnej) výrobe a o tradičnom (insitnom) výrobcovi.  
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SÚČASNÝ STAV SKÚMANEJ 
PROBLEMATIKY

Problematika hodnotenia kultúrneho potenciálu je nevyhnutným predpokladom zvýšenia dostupnosti kultúry 
a kultúrnych služieb, lepšieho uplatnenia kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese, pri územnom plánovaní aj 
v rámci miestneho a regionálneho rozvoja. Na základe hodnotenia kultúrneho potenciálu je možné vytvoriť rele-
vantný obraz, resp. mapu kultúrneho potenciálu na Slovensku. Výsledky hodnotenia kultúrneho potenciálu na Slo-
vensku vytvárajú primárne metodologické východisko na efektívne plánovanie konkrétnych lokálnych a regionál-
nych stratégií, metodických pokynov, rozvojových projektov, schém a kritérií efektívneho financovania kultúry. 

Hodnotenie kultúrneho potenciálu sa prierezovo dotýka najrôznejších oblastí kultúry (osvetová, múzejná, 
galerijná a divadelná činnosť, činnosť v oblasti audiovízie, ochrany pamiatkového fondu a pod.) aj iných oblastí 
so zastúpením kultúry (komunálna politika a ekonomika, strategická prezentácia lokalít a regiónov, spoločenský 
život, rekreácia, turizmus a pod.). To si vynucuje interdisciplinárny prístup a spoluprácu inštitúcií pri realizácii 
konkrétnych aktivít. Rozmanitosť zainteresovaných (jednotlivcov, organizácie, inštitúcie, územnú samosprávu, 
štát, relevantné inštitúcie EÚ) je potrebné čiastočne kompatibilizovať. Pritom je nevyhnutné uvažovať v kontexte 
existujúcich tematických legislatívno-inštitucionálnych noriem platných v Slovenskej republike a Európskej únii, 
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koncepčných a strategických materiálov inštitúcií zodpovedných v oblasti šírenia kultúry, aj publikovaných prác 
v  oblasti kultúrneho dedičstva, inštitúcií a  podujatí. Tie tvoria nielen inšpiračnú bázu, ale najmä realizačný 
rámec, v ktorom je nevyhnutné pohybovať sa. Následne musia byť zohľadnené aj pri formulovaní záverov a hod-
notení konkrétneho sociokultúrneho priestoru, lebo možnosti samotnej realizácie projektov sú z veľkej miery 
týmito rámcami determinované.

Legislatíva v oblasti kultúry na Slovensku a v Európskej únii

Základné legislatívne rámce, upravujúce kompetencie jednotlivých úrovní verejnej správy v oblasti kultúry, vytvá-
rajú špecializované zákony. Vzhľadom na rozsiahlosť a nejednotnosť problematiky je právna úprava obsiahnutá po-
merne vo veľkom množstve navzájom súvisiacich právnych predpisov rôznej právnej sily. Najčastejšie sú to zákony 
a vyhlášky, nemožno však opomenúť ani legislatívu Európskej únie, ktorá nadobúda čoraz väčší význam. 

V inštitucionálnej a kompetenčnej otázke je potrebné primárne vychádzať najmä zo:
• zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 
• zákona SNR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyš-

šie územné celky v znení neskorších predpisov; 
• zákona SNR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov; 
• zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ne-

skorších predpisov; 
• zákona č. 539/2008 Z. z., ktorý ustanovuje ciele a  podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje 
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pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce, 
aj podmienky pre koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja. Okrem definovania terminológie určuje 
aj ciele podpory regionálneho rozvoja (odstránenie, resp. zmiernenie nežiaducich disparít, zvýšenie ich 
konkurencieschopnosti a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja) a financovanie (prioritne zo štátneho 
rozpočtu, štátnych účelových fondov, rozpočtov vyšších územných celkov a obcí, prostriedkov fyzických 
a právnických osôb a z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií). Hlavné riadiace funkcie na úseku 
regionálneho rozvoja zabezpečuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s ostatný-
mi ústrednými orgánmi štátnej správy. Kompetencie vyšších územných celkov a obcí explicitne vyplývajú 
zo zákona. Medzi ďalšie subjekty územnej spolupráce zákon zaraďuje euroregióny, zabezpečujúce cezhra-
ničnú spoluprácu a integrovanú sieť regionálnych rozvojových agentúr, tvorenú regionálnymi rozvojovými 
agentúrami, ktorým je podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi ministerstvom 
a  regionálnou rozvojovou agentúrou poskytnutý z  rozpočtovej kapitoly ministerstva finančný príspevok 
na príslušný rozpočtový rok. Podpora regionálneho rozvoja v Slovenskej republike sa uskutočňuje na zá-
klade Národného rozvojového plánu Slovenskej republiky, Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja samosprávneho kraja, Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce;

• zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu, kde je verejný záujem definovaný ako podpora 
regionálneho rozvoja, ale aj zlepšenie životnej úrovne na vidieku;

• zákona č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z., ktorým sa etablovala štruk-
túra miestnych a regionálnych osvetových zariadení. Presun kompetencií priniesol potrebu zefektívniť 
systém vzťahov medzi osvetovými zariadeniami v pôsobnosti rôznych stupňov verejnej správy. Zmena 
priniesla aj zmenu financovania osvetovej činnosti. Osvetovou činnosťou sa rozumie súhrn aktivít, ktoré 
svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich 
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osobnosti a  utváraniu kultúrneho spôsobu života. Osvetovú činnosť zabezpečujú osvetové zariadenia, 
ktoré môžu mať všeobecné alebo špecializované zameranie. Tieto inštitúcie sú ideálnou informačnou aj 
personálnou bázou mapovania kultúrneho potenciálu v jednotlivých lokalitách/regiónoch.

• V  zmysle Ústavy Slovenskej republiky (čl. 44) je povinnosťou všetkých chrániť kultúrne dedičstvo. 
V právnom poriadku Slovenskej republiky je ucelený zákon o ochrane kultúrneho dedičstva, Deklarácia 
Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva, prijatá uznesením NR SR č. 1292 dňa 28. februára 
2001 (Zbierka zákonov Slovenskej republiky č. 91/2001, čiastka 39 z 20. marca 2001). 

• Deklarácia Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (Zbierka zákonov Slovenskej republiky č. 
91/2001) definuje kultúrne dedičstvo Slovenska, deklaruje, že jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva 
sú rovnocenné a tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a celého ľudstva, klasifikuje druhy 
kultúrneho dedičstva. V zmysle tohto zákona je ochrana kultúrneho dedičstva verejným záujmom a vykonáva 
sa na základe rešpektovania individuálnych práv a slobôd občanov. Princípy a prostriedky ochrany kultúrneho 
dedičstva by nemali narušiť iné občianske práva bez zodpovedajúcej kompenzácie podľa príslušných zákonov. 
Jednotlivé druhy kultúrneho dedičstva sú predmetom starostlivosti podľa osobitných predpisov. Podmienky 
na ochranu kultúrneho dedičstva utvára štát, územná samospráva, príslušné právnické osoby, príslušné fy-
zické osoby a najmä vlastníci majetku, ktorý je predmetom ochrany. Štát a obce podporujú aktivity občanov, 
občianskych združení, nadácií a mimovládnych organizácií pri ochrane kultúrneho dedičstva. Vláda SR sa 
zaväzuje, že pravidelne, najmenej raz za volebné obdobie, predloží národnej rade komplexnú správu o stave 
kultúrneho dedičstva a vo svojej pôsobnosti utvorí účinný systém na odstránenie zistených nedostatkov. Vláda 
bude venovať zvýšenú pozornosť záchrane lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva, aj záchrane ar-
chívnych dokumentov zapísaných do zoznamu Pamäť sveta. Kultúrne dedičstvo možno ochraňovať, spravovať 
a využívať iba v súlade s jeho fyzickým stavom, historickými a kultúrnymi kvalitami vrátane hodnôt okolitého 
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prostredia tak, aby sa v najväčšej možnej miere predchádzalo jeho fyzickému opotrebovaniu, poškodeniu, 
odcudzeniu alebo zničeniu. Podmienky a spôsob záchrany, obnovy, využívania a prezentácie kultúrneho de-
dičstva, pôsobnosť a zodpovednosť príslušných orgánov upravujú príslušné zákony na ochranu jednotlivých 
druhov a súčastí kultúrneho dedičstva. Vec, ktorá je definovaná ako kultúrne dedičstvo, alebo vykazuje znaky 
kultúrneho dedičstva, možno do zahraničia vyviezť iba v súlade s podmienkami, ktoré ustanovia osobitné 
zákony a so súhlasom príslušných orgánov. Vláda deklaruje, že bude utvárať podmienky na školskú a mimo-
školskú výchovu a na upevňovanie vzťahov ku kultúrnemu dedičstvu najmä u mladej generácie. V systéme 
vzdelávania príslušné ústredné orgány zabezpečia odbornú prípravu zamestnancov, ktorí sa v rámci svojich 
profesií podieľajú na záchrane, obnove, využívaní a prezentácii kultúrneho dedičstva. Národná rada vyzýva 
mimovládne organizácie, kultúrne ustanovizne a médiá, najmä rozhlas a televíziu, redakcie periodickej a ne-
periodickej tlače na zvýšenú propagáciu a prezentáciu kultúrneho dedičstva.

Kultúrne a historické pamiatky sú súčasťou kultúrnej a národnej identity, predstavujú priamy odkaz predkov 
a predchodcov. Zachovanie a prezentovanie týchto hodnôt, ktorých nositeľmi sú pamiatky, je jedným z hlav-
ných cieľov ich ochrany. Základným predpokladom uvedomelej ochrany pamiatok je nielen ich poznanie, ale 
najmä pochopenie ich hodnoty a pochopenie našej povinnosti túto hodnotu zachovať a odovzdať nasledujúcim 
generáciám. Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného 
kultúrneho dedičstva. S ohľadom na prepojenie nehmotnej zložky kultúrneho dedičstva s prejavmi, artefaktmi 
a činnosťou spojenou s ochranou hmotného kultúrneho dedičstva sú to:

• Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., ktorý definuje 
právny rámec pre ochranu pamiatok. V praxi je dôležitá najmä jeho vykonávajúca vyhláška. Pamiatkový 
fond Slovenskej republiky tvoria hnuteľné a nehnuteľné národné kultúrne pamiatky a ich súbory (skupiny 
pamiatok alebo pamiatkové areály) a pamiatkové územia, ktorými sú pamiatkové rezervácie a pamiatkové 
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zóny. Národnými kultúrnymi pamiatkami sú predovšetkým objekty umenia, architektúry a  urbanizmu, 
archeologické lokality, objekty ľudovej architektúry, historické záhrady a parky, objekty výroby, vedy a tech-
niky, pamiatky viažuce sa na významné historické udalosti a osobnosti slovenských dejín. Do popredia sa 
čoraz viac dostáva kultúra krajina. Tento zákon upravuje podmienky ochrany pamiatkového fondu v súlade 
s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho 
dedičstva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy 
a orgánov územnej samosprávy, aj práva a povinnosti vlastníkov a iných právnických osôb a fyzických osôb. 
Rieši aj ukladanie pokút za protiprávne konanie na úseku ochrany pamiatkového fondu.

• Zákon č. 2006/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Múzeá 
a galérie predstavujú priestor, ktorý umožňuje sprostredkovať kontakt s minulosťou, priblížiť a objasniť 
otázky, týkajúce sa života predkov, prezentovať zachované hodnoty verejnosti, zabezpečiť ich pred 
poškodením, zničením alebo stratou. Úlohou právneho predpisu je zosúladiť právny stav s realizovanou 
reformou verejnej správy, najmä s  prenesením kompetencií na  ostatných zriaďovateľov a  zakladateľov 
múzeí a galérií pri záchrane, ochrane a prezentácii súčastí kultúrneho dedičstva, teda s diverzifikáciou 
starostlivosti a zodpovednosti za záchranu a ochranu súčastí kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré sú 
spravované múzeami, galériami zriadenými rozličnými zriaďovateľmi. Ďalším dôležitým dôvodom prijatia 
zákona bola potreba prispôsobiť právny predpis aktuálnym skúsenostiam z oblasti múzejnej a galerijnej 
praxe. Prax poukázala na nevyhnutnosť upraviť niektoré ustanovenia predchádzajúceho zákona najmä 
z dôvodu ich nejednoznačného charakteru. Bolo potrebné nanovo definovať podmienky na zápis múzea 
alebo galérie do Registra múzeí a galérií SR, najmä v oblasti výkonov základných odborných činnosti, 
ktoré je múzeum povinné vykonávať a stanoviť minimálny štandard odborných činnosti, aby v zmysle 
odborných kritérií mohlo byť považované za múzeum. Zákon stanovuje múzeám a galériám povinnosti 
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pri nadobúdaní, odbornej evidencii, bezpečnosti, odbornej ochrane a prezentácii zbierkových predmetov. 
Jednoznačne tiež špecifikuje povinnosti a tým aj zodpovednosť zriaďovateľov alebo zakladateľov múzea 
alebo galérie pri ich efektívnom fungovaní, keď im ukladá povinnosť zabezpečiť priestorové, finančné 
a personálne vykonávanie odborných činnosti v múzeu alebo galérii.

• Zákon č. 183/2000 Z. z. o  knižniciach, o  doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. 
o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej 
v znení neskorších predpisov.

• Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. 

Oblasť ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva upravujú aj právne predpisy a dokumenty:
• Zákon NR SR č. 270/1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
• Zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Zb. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.

Okrem špecializovaných právnych noriem je nevyhnutné zohľadniť zákony, ktoré problematiku kultúry, kul-
túrneho dedičstva, kultúrnych inštitúcií a podujatí čiastočne determinujú, alebo ju ovplyvňujú a postupovať v sú-
lade s nimi. Subsidiárnu právnu úpravu preto tvoria aj ustanovenia celého spektra ďalších právnych predpisov.

• Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších právnych predpisov. Krátko po vyhlá-
sení bol text zákona novelizovaný, ako zákon č. 386/2011 Z. z. Prvotná podoba zákona o podpore cestovného 
ruchu vychádzala predovšetkým z aktuálnej ekonomickej a sociálnej situácie v regiónoch a  jej primárnym 
cieľom bola účinná regulácia fungovania organizácií destinačného manažmentu, a tiež úprava práv a povin-
ností fyzických a právnických osôb v oblasti cestovného ruchu. Zákon priniesol zmeny najmä do oblasti po-
skytovania dotácií a možnosti obcí združovať sa aj bez splnenia podmienky spoločného katastrálneho územia. 
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Jednu z najvýznamnejších zmien predstavuje zakotvenie možnosti zakladať krajské a oblastné organizácie ces-
tovného ruchu, ktorých úlohou je vytvoriť priestor, umožňujúci účasť nielen samosprávnym krajom a obciam, 
ale aj verejným či súkromným subjektom, ktoré majú záujem rozvíjať cestovný ruch. Podľa nového znenia 
ustanovenia § 28 sú za zdroj financovania považované okrem dovtedajších zdrojov aj nenávratné finančné 
príspevky z domácich a zahraničných zdrojov, vrátane príspevkov z prostriedkov EÚ a ostatné príjmy (nový 
nástroj Európskeho investičného fondu JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterpri-
ses – Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky, Švajčiarsky finančný mechanizmus alebo 
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru). Hlavným prínosom zákona je podpora per-
spektívnych partnerstiev schopných v budúcnosti pôsobiť v regióne aj bez priamej finančnej podpory a vytvo-
riť podmienky pre budovanie a pôsobenie funkčných destinačných manažérskych organizácií, o ktoré sa bude 
môcť opierať regionálny rozvoj cestovného ruchu. Každý región nie je z celoslovenského hľadiska v cestovnom 
ruchu rovnako prioritný. V niektorých regiónoch je to práve oblasť kultúry, ktorá má vysoký potenciál využitia 
prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu, alebo ako sekundárna forma. 

• Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších 
právnych predpisov. S regionálnym rozvojom súvisí aj získavanie finančných prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov Európskej únie. V súčasnosti sa žiadatelia riadia zákonom o pomoci a podpore poskytova-
nej z  fondov EÚ v znení zákona č. 71/2012 Z. z. V rámci regionálneho rozvoja je možné čerpať pomoc 
predovšetkým z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, subsidiárne z Kohézneho fondu a Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Poskytovanie pomoci a podpory riadi a koordinuje vláda 
a  príslušné ministerstvo. Žiadosť sa podáva na  základe vyhlásenej výzvy, zverejnenej na  webovom sídle 
riadiaceho orgánu. Osobitná pozornosť je venovaná národným projektom a veľkým projektom vo viacerých 
operačných programoch (Doprava, Životné prostredie a pod.).
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• Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení zákona 408/2011 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Ochrana prírody a krajiny 
je obsiahnutá na národnej úrovni v 78 aktuálnych právnych predpisoch v oblasti ochrany prírody a krajiny so 
zapracovaním priamych a nepriamych novelizácií. Prevažná väčšina právnych predpisov sa venuje územnej 
ochrane. Nová právna úprava ochrany prírody je zameraná na prebratie záväzkov, ktoré vyplývajú najmä zo 
smerníc Európskej únie. V zákone o ochrane prírody sú premietnuté aj záväzky, ktoré vyplývajú z medziná-
rodných dohovorov, ktorými je SR viazaná, napríklad Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodné-
ho dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.). Okrem pozitívneho vymedzenia obsahuje aj negatívne vymedzenie 
predmetu svojej pôsobnosti – nevzťahuje sa na ochranu poľnohospodárskych plodín a kultúr, hospodársky vý-
znamných druhov a rodov rastlín a zvierat, rastlinných a živočíšnych škodcov vonkajšej a vnútornej karantény, 
ani na ochranu rastlinných a živočíšnych pôvodcov nákaz a ochorení ľudí a zvierat. Právny predpis upravuje 
nielen všeobecnú a osobitnú ochranu prírody a krajiny (sem patrí aj určenie stupňov územnej ochrany prírody 
a krajiny), druhovú ochranu chránených rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ale aj vyhlasovanie, zmenu 
a zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a ich označenie. 

• Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve. Slovensko má viac než tritisíc rokov dlhú tradíciu pesto-
vania viniča a výroby vína. Vinohrady sa pestujú v šiestich vinohradníckych oblastiach, z ktorých každá je niečím 
výnimočná. V posledných rokoch sa dynamicky rozvíja aj vínny cestovný ruch, v rámci ktorého záujemcovia 
objavujú vínne pivnice a majú možnosť degustovať vzorky vín poskytnuté priamo ich výrobcami. Nariadenie 
Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom ustanovilo novú kategorizáciu vín, prispôsobenú 
horizontálnym pravidlám legislatívy EÚ. Ďalšia zmena sa týkala systému kontroly vo vinárskom sektore, ktorá sa 
má viac sústrediť na dodržiavanie špecifických podmienok výroby vín s chráneným označením pôvodu a zeme-
pisným označením. Zákon ďalej v ustanovení § 7 definuje členenie vinohradníckych oblastí, povinnosti vinárov, 
obchodníkov a maloobchodníkov, ako aj podrobnejšie podmienky použitia spomínaných tradičných výrazov. 
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• Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zákon o živnostenskom 
podnikaní v znení zákona č. 39/2013 Z. z. nachádza svoje využitie predovšetkým v súvislosti s poskytova-
ním služieb v oblasti kultúry a turizmu. Vybrané činnosti v oblasti kultúry a cestovného ruchu (ubytovacie 
služby, pohostinská činnosť, činnosť cestovných kancelárií a cestovných agentúr) zaraďuje medzi viazané 
živnosti, vymedzuje rozsah týchto živností a podmienky na udelenie živnostenského oprávnenia. 

• Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia 
pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Ubytovacie služby sú poskytované v ubytovacích zariadeniach, 
ktorými sú budovy, priestory alebo plochy, v ktorých sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu pre-
chodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacími zariadeniami sú aj sezónne ubytovacie zariadenia, 
ktoré poskytujú ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku. Kategorizáciu ubyto-
vacích zariadení upravuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
klasifikačné znaky ubytovacích zariadení pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Kontrolu dodržiavania 
ustanovení vyhlášky vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

• Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravo-
vania. Stanoviť základné požiadavky na fungovanie je dôležité aj pri zariadeniach spoločného stravova-
nia. Uvedená vyhláška veľmi podrobne definuje hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, 
priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku zariadení spoločného stravova-
nia, požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov, požiadavky na výživovú hodnotu 
pokrmov, požiadavky na postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a pri ich uchovávaní a na obsah 
dokumentácie o odobratých vzorkách, ďalej na dodržiavanie osobnej hygieny a dodržiavanie hygienic-
kých požiadaviek zamestnancami zariadenia spoločného stravovania.

• Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) v rámci všeobecných ustanovení 
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§ 43 až § 51 o právnych úkonoch rieši aj otázky procesu vzniku zmluvy na základe konsenzu zmluvných 
strán, formu takejto zmluvy a možnosť odstúpenia od zmluvy vo všeobecnosti a v ustanoveniach § 488 až 
§ 587 rieši vo všeobecnosti aj záväzkový právny vzťah. 

Koncepcie a stratégie v oblasti šírenia kultúry

Kompetencie dostatočne presne nevystihujú skutočný rozsah a úlohy, ktoré verejná správa a jej inštitúcie zabezpečujú 
pri podpore a rozvoji kultúry. Pre plnenie úloh územnej samosprávy na podporu komplexnejšieho miestneho a re-
gionálneho rozvoja sú však nenahraditeľné. Posilňujú konkurencieschopnosť sídiel a regiónov pri zabezpečovaní ich 
udržateľného a vyváženého územného rozvoja. Koncepcie a stratégie štátu v oblasti rozvoja miestnej a regionálnej kul-
túry majú uľahčiť obnovu, resp. udržanie kultúrnej, historickej a spoločenskej kontinuity procesov na štátnej, miestnej 
a regionálnej úrovni, podporiť zachovávanie, zveľaďovanie a využívanie kultúrneho dedičstva, identity a kultúry.  

Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 schválená vládou Slovenskej republi-
ky v roku 2014 prináša rámcovú stratégiu rozvoja kultúry v SR, ktorá navrhuje víziu jej rozvoja, prehodnocuje 
postavenie kultúry v celospoločenskom kontexte, identifikuje kľúčové priority pre rôzne oblasti kultúry, po-
skytuje analýzu existujúcich stratégií a slúži ako podklad k príprave ďalších projektov a materiálov. Zaoberá sa 
súčasným postavením kultúry v SR, ktoré prezentuje prostredníctvom výdavkov štátu na kultúru v porovnaní 
so susednými a  podobnými krajinami, jej silnými (napríklad nárast počtu vybraných kultúrnych inštitúcií 
a  ich návštevníkov, existujúca sieť inštitúcií) a  slabými stránkami (napríklad podiel výdavkov domácností 
na kultúrne služby, nízky dôraz pri výchove, neefektívny systém riadenia). Prináša návrh priorít rozčlenených 
do 7 strategických oblastí. 
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Strategické oblasti
Pr

io
ri

ty
 1. Formovanie 

kultúrnych 
potrieb a dopytu 
po kultúre výchovou 
a vzdelávaním

2. Zachovanie 
a sprístupnenie 
kultúrneho dedičstva

3. Systematická 
podpora pôvodnej 
umeleckej tvorby

4. Nastavenie 
funkčného systému 
financovania v oblasti 
kultúry

5. Funkčný 
model využitia 
kreativity a kultúry 
v hospodárskom 
rozvoji Slovenska

6. Systematická 
podpora výskumu 
v oblasti kultúry

7. Kultúra ako 
spolutvorca obrazu 
štátu v zahraničí

Podpora funkčných 
prvkov v systéme 
vzdelávania ku kultúre 
na všetkých úrovniach 
a všetkými formami

Obnova 
infraštruktúry 
kultúrneho dedičstva, 
ktorá je základnou 
charakteristikou 
národa

Systematické 
vytváranie 
podmienok pre vznik 
umeleckých diel

Vytvorenie 
legislatívnych 
podmienok 
na podporu 
financovania kultúry

Vytvorenie 
ekonomického 
modelu s využitím 
potenciálu 
kreatívneho priemyslu

Podpora 
výskumu v oblasti 
kultúry – základného 
a aplikovaného

Strategický prístup 
k prezentovaniu 
Slovenska a slovenskej 
kultúry v zahraničí

Podpora spolupráce 
kultúrnych 
a vzdelávacích 
inštitúcií ku kultúrnej 
výchove v súlade so 
ŠVP

Vytvorenie 
podmienok 
na ochranu, podporu, 
dokumentáciu 
a sprístupňovanie 
prejavov tradičnej 
kultúry

Podpora prezentácie 
nových umeleckých 
diel na kultúrnom 
trhu

Vytvorenie 
systémových 
nástrojov na podporu 
novej tvorby 
a kultúrnych aktivít

Zvýšenie povedomia 
o hospodárskom 
potenciáli kreativity

Vytvorenie systému 
koordinácie 
výskumných aktivít 
v oblasti kultúry

Prezentácia 
kreatívneho 
a kultúrneho 
potenciálu Slovenska 
v zahraničí

Široká prezentácia 
kultúry pre verejnosť 
s využitím moderných 
obsahov – informačná 
gramotnosť

Koncepčná 
a systematická 
podpora erbových 
inštitúcií

Systémová podpora 
ochrany duševného 
vlastníctva autorov

Zlepšenie efektivity 
fungovania 
organizácií v rezorte 
kultúry

Zabezpečenie 
potrebných kapacít 
na realizáciu 
výskumných aktivít

Pretlmočenie 
prezentácie 
kultúrneho dedičstva 
do súčasného 
jazyka a formy 
aj pre uplatnenie 
v cestovnom ruchu

Sprístupňovanie 
obsahu kultúrneho 
dedičstva

Zvýšenie 
informovanosti 
o zahraničnej 
prezentácii Slovenska 
v domácich médiách

Uchovanie jazykového 
bohatstva tohto 
územia a kultivovanie 
jazyka a reči 
na všetkých úrovniach 
života

Zdroj: Lenovský, podľa Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, s. 13. Dostupné na: http://www.strategiakultury.sk/sites/default/
files/STRATEGIA_ROZVOJA_KULTURY_SR_NA_ROKY_2014-2020.pdf?
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Ku každej priorite je v stratégii rozpracovaný návrh konkrétnych opatrení, ktoré je nevyhnutné realizovať, aby 
bola naplnená priorita aj komplexný cieľ. Hodnotiaci model kultúrneho potenciálu je výsledkom plnenia úloh 
strategických oblastí 1, 2, 4, 5, 6, pri aplikácii výsledkov modelu aj 7. 

Koncepcia rozvoja miestnej a  regionálnej kultúry, schválená vládou Slovenskej republiky v  roku 2008, 
sa zameriava na zvýšenie dostupnosti kultúry aj kultúrnych služieb a na lepšie uplatnenie kultúry vo výchov-
no-vzdelávacom procese pri územnom plánovaní aj v rámci miestneho a regionálneho rozvoja. Dôvodom jej 
zostavenia je fakt, že starostlivosť, ochrana a zachovávanie tradičnej kultúry v pôvodnom prostredí je takmer 
výlučne dobrovoľnou záležitosťou a realizuje sa najmä formou spontánnych aktivít. Od ich podpory v značnej 
miere závisí ďalší vývin živej tradície. Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry vychádza z vymedzenia 
jednotlivých úrovní rozvoja kultúry od celoštátnej a regionálnej po miestnu. Opisuje základnú sieť kultúrnych 
inštitúcií a kultúrnej infraštruktúry na území, pomenúva kompetencie a úlohy verejnej správy aj ďalších aktérov 
miestnej a regionálnej kultúry. Definuje ich vzájomné väzby a prepojenia. Cieľom je deskripcia kompetenčných, 
inštitucionálnych a finančných väzieb aktuálneho stavu a  súčasných trendov rozvoja v miestnej a  regionálnej 
kultúre a okruhu ich aktérov; poskytnutie prehľadu o základných nástrojoch, o definovaní všeobecne platných 
princípov rozvoja v miestnej a regionálnej kultúre; popis koordinačných a systémových mechanizmov, optimál-
nych modelov a systémov na rozvoj v miestnej a regionálnej kultúre; definovanie východísk prípravy a tvorby 
Stratégie rozvoja osvetovej činnosti a Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. 

Koncepcia starostlivosti o  tradičnú kultúru reaguje na  potrebu koordinácie mnohých aktivít na  úrovni re-
zortov, miest, obcí i združení a ďalších subjektov. Bez spontánnej iniciatívy nositeľov tradície by to však nebolo 
možné. Súčasný stav tradičnej kultúry na  Slovensku si vyžaduje účinnejšiu metodickú starostlivosť a  podporu. 
Tradičná kultúra sa uchováva v primárnom, prirodzenom vidieckom i mestskom prostredí a tam, kde amatérski 
umelci, dobrovoľníci a inštitúcie tradičné javy a prejavy predstavujú, interpretujú, imitujú či revitalizujú. Hlavným 
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cieľom je poukázať na ich estetickú a vzdelávaciu funkciu. Uchovávanie a budovanie vzťahu k národným tradíciám, 
identite a motivácii aktívnych jednotlivcov, závisí aj od  inštitucionálnej starostlivosti a dôkladnej dokumentácie 
tradičných prejavov. V súčasnosti nie sú k dispozícii systematické, vecné ani štatistické údaje o existujúcich, za-
niknutých a revitalizovaných javoch a prejavoch tradičnej kultúry. Priamy kontakt s touto sférou má miestna a re-
gionálna samospráva. Obsahom koncepcie je analýza súčasného stavu tradičnej kultúry na Slovensku. Strategické 
úlohy koncepcie sú: identifikácia a inventarizácia tradičnej kultúry, dokumentácia a archivácia tradičnej kultúry, 
budovanie centrálnej databázy, uchovávanie tradičnej kultúry, výchova a vzdelávanie, šírenie informácií, podpora 
elektronizácie, vydavateľská a prezentačná činnosť, podpora druhej existencie folklórnych tradícií – folklorizmu, 
mediálna podpora a  propagačná činnosť, metodické pôsobenie, zavedenie Národného zoznamu majstrovských 
diel nehmotného kultúrneho dedičstva, medzinárodná spolupráca, precizovanie legislatívy, finančné a organizačné 
zabezpečenie. Súčasťou koncepcie je monitoring a hodnotenie jej plnenia.

Stratégia rozvoja osvetovej činnosti sa zameriava na aktuálne postavenie osvetovej činnosti v kontexte do-
máceho a medzinárodného vývoja s akcentom na  transformáciu sektoru kultúry na Slovensku po roku 1989. 
Hlavným zámerom stratégie je navrhnúť komplexné riešenie problematiky osvetovej činnosti, zabezpečiť jej 
udržanie a ďalší rozvoj. Nadväzuje na Koncepciu rozvoja miestnej a  regionálnej kultúry a Analýzu stavu ná-
strojov a trendov miestnej a regionálnej kultúry, ktorú realizovalo Národné osvetové centrum v spolupráci so 
Združením miest a obcí Slovenska. Stratégia nadväzuje aj na ciele Koncepcie starostlivosti o tradičnú kultúru. 
Na potreby zabezpečenia plnohodnotného rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti je nevyhnutné definovať, skva-
litniť a prepojiť jej kľúčové aktivity a činnosť tak, aby bola prostredníctvom realizácie strategickej vízie postupne 
posúvaná z okraja do centra spoločenského a hospodárskeho záujmu a uznaná ako rovnocenný faktor ekono-
mického, sociálneho, hospodárskeho a občianskeho rozvoja spoločnosti. Poslaním kultúrno-osvetovej činnosti 
je zabezpečenie prístupu obyvateľov ku kultúre, kultúrny rozvoj jednotlivcov, záujmových kolektívov, obyvateľov 
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sídiel, kultivovanie ich osobnosti, rozvoj zručnosti, kompetencií, odhaľovanie nadania a predpokladov pre plno-
hodnotné uplatnenia v živote komunity, obce, regiónu a spoločnosti ako súčasti aktívneho využívania voľného 
času a výchovno-vzdelávacieho procesu. Medzi najvýraznejšie oblasti kultúrno-osvetovej činnosti v súčasnosti 
patria: záujmovo-umelecká činnosť, aktivity z oblasti starostlivosti o  tradičnú kultúru, profesijné a občianske 
vzdelávanie, metodické pôsobenie, tvorba databáz v oblasti kultúry, sprístupňovanie kultúrnych služieb a kul-
túry pre obyvateľov sídiel a regiónov, výskum a monitoring v oblasti kultúry. Víziou rozvoja kultúrno-osvetovej 
činnosti na Slovensku je získanie silného spoločenského postavenia a uplatnenia kultúrno-osvetovej činnosti ako 
integrálnej súčasti rozvoja ľudských zdrojov, budovania znalostnej spoločnosti, zvyšovania konkurencieschop-
nosti spoločnosti, regiónov, sídiel a komunít, budovanie kompetencií a zručností jednotlivca a komunít na pl-
nohodnotný život v spoločnosti. Strategické ciele sú: zachovanie a rozvoj kultúrno-osvetových činností a siete 
kultúrno-osvetových zariadení (napríklad rozvoj integrovaného Informačného systému osvetovej činnosti, zo-
stavenie a prevádzka Centrálnej databázy kultúrno-osvetovej činnosti, vypracovanie Manuálu postupného zave-
denia a používania Informačného systému osvetovej činnosti, spoluvytváranie znalostnej bázy sídiel a regiónov 
v rámci vytvárania informačnej bázy údajov o kultúre a pod.); rozvoj plnohodnotného a bezpečného trávenia 
voľného času detí, mládeže, jednotlivca a  komunít prostredníctvom kultúrno-osvetových činností (zriadenie 
Ústrednej rady záujmovej umeleckej činnosti či podpora rozvoja medzinárodnej spolupráce, mobility expertov 
a aktívnych účastníkov kultúrno-osvetovej činnosti); skvalitnenie systému vzdelávania a metodickej práce v kul-
túrno-osvetovej činnosti a rozvoj ľudských zdrojov.

Zriaďovateľom alebo zakladateľom osvetového zariadenia môže byť ústredný orgán štátnej správy, samo-
správny kraj, obec, iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Štátnu správu na úseku osvetovej činnosti vykonáva 
Ministerstvo kultúry SR, ktoré zároveň utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj osve-
tovej činnosti, podporuje tvorbu a verejnú prezentáciu výsledkov osvetovej činnosti v SR a v zahraničí a zriaďuje 
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štátne osvetové zariadenie s celoštátnou pôsobnosťou. Pôsobnosť osvetového zariadenia je determinovaná pô-
sobnosťou zriaďovateľa, resp. zakladateľa. Ten ustanovuje vybrané osvetové zariadenie, ktoré vykonáva odbor-
no-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre ďalšie osvetové zariadenia, iné právnické 
osoby a fyzické osoby, zabezpečujúce osvetovú činnosť na svojom území. Okrem osvetových zariadení napĺňa 
ciele osvetovej činnosti aj každá inštitúcia i jednotlivec, ktorí prispievajú k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej 
úrovne obyvateľstva. 

Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry priamo nadväzuje na Koncepciu rozvoja miestnej a regi-
onálnej kultúry. Preberá z  nej terminologické, vecné a  obsahové vymedzenia a  SWOT analýzu problematiky 
miestnej a regionálnej kultúry. Jej hlavnou víziou je dosiahnutie kvalitnejších podmienok na: dostupnosť kultúry 
a kultúrnych služieb v území (mestá, obce, regióny); lepšie uplatnenie kultúry vo výchovno-vzdelávacom proce-
se (rodina, škola, mimoškolské aktivity, záujmové vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie) a v procesoch územného 
plánovania, miestneho a regionálneho rozvoja. Finančné nástroje smeruje na udržateľnosť činností v regionálnej 
a miestnej kultúre, vytvorenie mechanizmu viaczdrojového financovania aj implementáciu nových legislatívnych 
podmienok na spolufinancovanie. Inštitucionálne kapacity a štruktúry orientuje na zabezpečenie pravidelného 
monitorovania a hodnotenia stavu vývoja kultúry podľa sektorov, stupňov verejnej správy, regiónov a  skupín 
sídiel. Apeluje na  zvýšenie kvality riadenia kultúrnych inštitúcií a  projektov, definuje nový status kultúrnych 
organizácií s  cieľom zabezpečiť ich efektívne fungovanie v  kultúre. Výchovno-vzdelávacie nástroje zameriava 
na systematické vzdelávanie v ochrane, rozvoji a propagácii kultúrneho dedičstva a miestnej a regionálnej kultú-
ry, ďalej vzdelávanie predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy a zapojenie všetkých vekových kategórií 
verejnosti do rozvoja kultúry. Šírenie, sprístupňovanie, prezentácia a manažment kultúrnych hodnôt ju podmie-
ňuje budovaním znalostnej bázy spoločnosti a prístupu najširšej verejnosti ku kultúrnym hodnotám so zame-
raním na hodnoty miestnej a regionálnej kultúry. Poukazuje aj na potrebu vytvoriť pestrú a vyváženú ponuku 



27 

kultúrnych služieb a programov v rámci regiónov a spádových oblastí a predpokladov rozvoja umeleckej tvorby, 
produkcie a kultúrnych služieb. Poukazuje na požiadavku skvalitniť prezentáciu a manažment lokalít kultúrneho 
dedičstva a kultúrnej infraštruktúry. Reflektuje na potrebu obnovy a zvýšenia kvality priestorových podmienok, 
prevádzky a využitia objektov kultúrnej infraštruktúry, na zlepšenie priamych a nepriamych finančných pod-
porných nástrojov k obnove a dobudovaniu kultúrnej infraštruktúry územia. Zohľadňuje kooperáciu jednot-
livých subsystémov, participujúcich na rozvoji miestnej a regionálnej kultúry. Poukazuje na zlepšenie v oblasti 
strategického plánovania, turizmu, tvorby a ochrany životného prostredia, múzeí a galérií, knižníc, archívneho 
dedičstva, pamiatkovej ochrany, tradičnej kultúry a  ľudovej umeleckej výroby, osvetovej činnosti. Za kľúčové 
považuje zákony o financovaní kultúry a o  turizme. Stratégia nadväzuje na Európsky dohovor o krajine, Eu-
rópsky dohovor o ochrane architektonického dedičstva, Dohovor o ochrane svetového dedičstva (UNESCO), 
Deklaráciu Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva, Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho de-
dičstva UNESCO, Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov UNESCO, Národnú stratégiu 
trvalo udržateľného rozvoja SR, Stratégiu štátnej kultúrnej politiky, dokument Štátna politika cestovného ruchu 
(Ministerstvo hospodárstva SR – ďalej len „MH SR“), Novú stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2013 
(MH SR), Regionalizáciu cestovného ruchu v Slovenskej republike (MH SR), programové vyhlásenie vlády SR, 
koncepčné a strategické materiály v jednotlivých oblastiach kultúry a rozvoja štátnych archívov (ako napríklad 
Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru, Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011, Stratégia 
rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2011, Koncepcia rozvoja štátnych archívov zriadených Minis-
terstvom vnútra Slovenskej republiky podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov do roku 2010 (s výhľadom do roku 2015), Stratégia rozvoja osvetovej činnosti a i.) a kon-
cepčné a strategické materiály jednotlivých samosprávnych krajov. Stratégia chápe rozvoj miestnej a regionálnej 
kultúry ako súčasť procesu obnovy kultúrnej, historickej a spoločenskej kontinuity rozvoja spoločnosti, regiónu 
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a sídla. Podporuje kontinuitu v procesoch rozvoja kultúry, komunikáciu všetkých zainteresovaných subjektov 
a zlepšenie vzájomnej koordinácie a spolupráce. Kultúra má multiplikačný charakter a treba vnímať najmä jej 
prínosy, ktoré sú merateľné vo finančných, ale aj v nefinančných hodnotách.

Koncepcia zabezpečenia prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí, schválená uznesením vlády 
č. 665 z 8. 8. 2007, reaguje na potrebu zvýšiť účasť regiónov a samospráv na medziregionálnej spolupráci a pre-
zentačných aktivitách prostredníctvom regionálnej politiky EÚ, samospráv v oblasti medziregionálnej kultúrnej 
spolupráce, zachovaním podpory kvalitných prezentačných projektov miestnych a regionálnych inštitúcií, ktoré 
presahujú regionálny rámec. Z grantového systému MK SR poukazovať na význam a prínos zapájania sa samo-
správ a regiónov do programov a iniciatív EÚ (Európske hlavné mesto kultúry, štrukturálne fondy, twinningové 
projekty a pod.) a podporovať využívanie zdrojov špecifických pre tento typ spolupráce.

Ďalšími dokumentmi sú Koncepcia ochrany pamiatkového fondu a  Koncepcia ochrany pamiatkového 
fondu a kultúrneho dedičstva v krízových situáciách, Stratégia rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike, 
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva, Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej 
republiky a Aktualizácia Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Okrem 
nich registrujeme aj programy sekundárneho okruhu, napríklad: Koncepcia mediálnej výchovy v  Slovenskej 
republike v kontexte celoživotného vzdelávania, Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte MK 
SR, Národný program boja proti drogám, Národný akčný plán pre problémy s alkoholom, Stratégia prevencie 
kriminality, Národný program výchovy a vzdelávania, Akčný plán politiky mládeže, Národný program ochrany 
starších ľudí, Štátna rodinná politika, Štátna politika zdravia, Program ozdravenie výživy obyvateľstva, a  i. 
V  medzinárodnom kontexte napríklad dohovory: UNESCO  –  Dohovor na  ochranu nehmotného kultúrneho 
dedičstva, Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, Odporúčanie na ochranu tradičnej 
kultúry a folklóru, Deklarácia OSN o právach dieťaťa, Lisabonská stratégia, Koncepcia celoživotného vzdelávania, 
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Medzinárodná dekáda OSN 2005  –  2015 „Voda pre život“ a  i. Dôležitými partikulárnymi dokumentmi sú 
Stratégie a koncepcie rozvoja kultúry v rámci jednotlivých miest, obcí a vyšších samosprávnych celkov, napríklad 
Koncepcia rozvoja kultúry mesta Bratislava, Hlohovec, Šaľa, Snina, NSK, ŽSK. 

Inštitucionálne zabezpečenie šírenia kultúry

Odborné vzdelávanie a metodické pôsobenie v oblasti kultúry na Slovensku realizuje sieť osvetových praco-
vísk na celoštátnej (Národné osvetové centrum), regionálnej (regionálne osvetové strediská) a miestnej úrovni 
(miestne osvetové strediská, centrá voľného času a  pod.). Súčasnú sieť kultúrno-osvetových zariadení tvoria 
inštitúcie v pôsobnosti MK SR (Národné osvetové centrum a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove); v pô-
sobnosti samosprávnych krajov 49 kultúrno-osvetových zariadení, z toho 11 hvezdární a planetárií; v pôsobnosti 
miest a  obcí 2  254 zariadení, z  toho 196 s  právnou subjektivitou; v  pôsobnosti iných právnických osôb 798 
zariadení vykonávajúcich kultúrno-osvetovú činnosť, z toho 291 s právnou subjektivitou (v tom inštitúcie Ma-
tice slovenskej 87/18, mimovládnych neziskových organizácií – nadácií a občianskych združení 318/181, cirkví 
a náboženských spoločností 217/59, iných 176/33); zriadené fyzickou osobou 107 zariadení, z toho 29 s právnou 
subjektivitou.

Okrem kultúrno-osvetových zariadení vykonáva na Slovensku kultúrno-osvetovú činnosť aj 405 ostatných 
subjektov kultúrno-osvetovej činnosti, z nich 111 s vlastnou právnou subjektivitou. 

Aktuálnymi nedostatkami osvetovej činnosti sú: problém koordinácie činnosti v  rámci všetkých úrovní 
pôsobnosti (štátna, regionálna a  miestna), slabé mzdové a  morálne ohodnotenie pracovníkov, nedostatočná 
motivácia, slabé finančné zabezpečenie na realizáciu nekomerčných aktivít a podujatí, nepostačujúce vzdelanie 
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v manažérskych zručnostiach a fundraisingu, nedostatočné využívanie financií zo zdrojov Európskej únie, štruk-
turálnych fondov, medzinárodných programov, zastarané a neadekvátne materiálno-technické vybavenie inšti-
túcií, vysoká energetická náročnosť prevádzkovania objektov v správe osvetových zariadení, ich zlý technický 
stav a neefektívne využívanie. 

Odborná ochrana a šírenie informácií sa vykonáva formou dokumentácie, archivácie a prezentácie javov 
a prejavov kultúry. Múzejné inštitúcie, galérie a knižnice sa orientujú na zber, ochranu a prezentáciu hmotnej 
kultúry, vrátane ľudového umenia. Záznamy duchovnej kultúry realizujú vedecké inštitúcie (napríklad Ústav 
hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, Národné osvetové cen-
trum). Spravujú obsiahle zbierky, ktoré však nemajú charakter celoslovenských archívov s funkciou služieb pre 
verejnosť. Ich výskumno-dokumentačná a publikačná činnosť je s ohľadom na personálne a finančné podmienky 
obmedzená. V školskom vzdelávaní zaznamenala výchova vysokoškolských odborníkov od roku 1989 pozitívny 
rast. Popri UK v Bratislave sa rozšírila výučba na univerzitách v Nitre, Banskej Bystrici, Trnave a Prešove. Tým je 
zabezpečená ponuka pre miestne, regionálne i celonárodné inštitúcie. Vysokoškolské pracoviská so zameraním 
na tradičnú kultúru a regionalistiku spravujú aj dokumentačné fondy. Vznikla sieť základných škôl s rozšíreným 
vyučovaním regionálnej výchovy a tradičnej kultúry. Stredné odborné i základné školy sa venujú aj problematike 
nehmotného kultúrneho dedičstva. Zaradenie tém z tejto oblasti do učebných osnov si však vyžaduje inventa-
rizáciu, doplnenie a najmä systémovosť z hľadiska vnímania tradičnej kultúry ako formy kultúrneho prejavu, 
podporujúcej zachovanie kultúrnej identity. Dôležité je prepojenie výučby s využívaním dokumentačných fon-
dov a systematická spolupráca rezortov školstva a kultúry. Verejnoprávny rozhlas a televízia majú nielen široký 
dosah a vplyv, ale sú aj vhodným médiom sprístupňovania a uchovávania. Slovenský rozhlas uchoval rozsiahle 
archívne fondy folklórneho materiálu. Aj archív Slovenskej televízie obsahuje množstvo materiálov s historic-
kou hodnotou. Cenné dokumenty uchováva Slovenský filmový ústav. Výrazne obmedzené je však využívanie 
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týchto dokumentačných materiálov. Zverejňovanie informácií o trdičnej kultúre je nevyvážené. Významne stú-
pol záujem o prezentáciu tradičnej výroby. Dôležitú úlohu zohrávajú dielne ľudových remesiel, ktoré pôsobia 
pri regionálnych osvetových strediskách a múzeách. Ústredie ľudovej umeleckej výroby je reprezentačnou in-
štitúciou dokumentácie, popularizácie, výučby a oživovania tradičných výrobných techník a zručností. Existujú 
aj formy spontánnych aktivít. Neziskové organizácie a súkromné agentúry vyvíjajú rozsiahlu činnosť v oblasti 
dokumentácie a šírenia informácií o kultúre. Z hľadiska celospoločenského záujmu nie je ich činnosť systémová 
a  koordinovaná. Popri týchto inštitucionálnych archívoch s  dokumentačným materiálom existujú aj početné 
a cenné verejné i súkromné zbierky. V oblasti finančnej podpory pôsobí grantový systém Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. 

Publikované zdroje v oblasti kultúrneho dedičstva, osvety a kultúry

Kultúra je multidisciplinárnym predmetom záujmu relatívne dlhodobo. Vedecký záujem reprezentuje prevažne 
historický, architektonický, literárnovedný, jazykový, etnologický, muzeologický, čiastočne kulturologický, me-
nej však ekonomický prístup, vo všeobecnosti je nedostatočne akcentovaný aplikačný efekt. Problematika ma-
nažmentu kultúry a kultúrneho dedičstva nie je ojedinelou, avšak takmer systematicky len partikulárnou témou. 
Prístup k výskumu kultúrneho dedičstva, inštitúcií, organizovaných podujatí a jeho výsledky sú interpretované 
kvalitne, detailne. Sú prevažne deskriptívne, prípadne sú prítomné historické, etnické, lokálne, náboženské a po-
litické kontexty jeho vývoja. 

Príkladom sú: 1. syntetické, encyklopedické diela a atlasy, napríklad Botík, J., Slavkovský, P. (eds.): Encyk-
lopédia ľudovej kultúry Slovenska I., II., Bratislava 1995; Kolektív: Etnografický atlas Slovenska, Bratislava 1990; 
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Botík, J.: Etnická história Slovenska, Bratislava 2007; Baxa, P.: Almanach kultúrneho dedičstva, Bratislava 2000; 
Beňušková, Z.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska, Bratislava 2005; Kolektív: Slovensko: Európske kontexty 
ľudovej kultúry, Bratislava 2000; Poláčik, Š. a kol.: Atlas cirkví, náboženských spoločností a religiozity Slovenska, 
Bratislava 2000; Žudel, J.: Stolice na Slovensku, Bratislava 1984. 2. monodisciplinárne práce, zamerané na jed-
notlivé oblasti kultúrneho dedičstva, napríklad Nosáľová, V.: Ľudový odev na Slovensku, Martin 1983; Thurzo, 
I.: Ľudová architektúra na Slovensku, Bratislava 2004; Kolektív: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych 
sídel na Slovensku, Bratislava 1998. 3. významným zdrojom materiálu sú aj lokálne, či regionálne monografické 
práce, napríklad Beňušková, Z. a kol.: Liptovská Teplička od druhej polovice 20. storočia, Nitra 2013; Botík, J. 
a kol.: Hont, Martin 1988; Michálek, J.: Gemer-Malohont Národopisná monografia, Martin 2011; Hrozienčik, J.: 
Turčianski olejkári a šafraníci, Bratislava 1981; Huska, M. A.: Liptovskí murári, Liptovský Mikuláš 1968; Huska, 
M. A.: Slovenskí pltníci, Banská Bystrica 1972. 4. v reprezentatívno-popularizačnom, pre osvetovú prácu veľmi 
efektívnom kontexte, sú to populárno-odborné tematické monografie a práce, napríklad z edície Kultúrne krásy 
Slovenska (vyd. DAJAMA – Dvořáková V.: Ľudová architektúra, Bratislava 2008; Dudáš, M. – Gojdovič, I. Šukaj-
lová, M.: Drevené kostoly, Bratislava 2007; Dvořáková, V.: Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO, Bratislava 2009; 
napríklad aj podobne spracované Archeologické pamiatky, Hrady a zámky, Kaštiele, Ľudová kultúra, Pamätníky 
a pomníky, Parky a záhrady, Skanzeny, Regionálne múzeá, Technické pamiatky, Veľkomoravské hradiská, Ro-
mánske kostoly), alebo Leikert, J.: 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska, Bratislava 2007; Lichner, M. a kol.: 
Banskoštiavnické tajchy, Banská Bystrica 1997; Banské múzeum v prírode ‒ Sprievodca po expozíciách, Banská 
Štiavnica 2006. Významným zdrojom sú odborné časopisy, napríklad tematické číslo Pamiatky a múzeá č. 4, 
2002 a jednotlivé príspevky v iných číslach; časopisy Kontexty kultúry a turizmu, Etnologické rozpravy, Krásy 
Slovenska, Historická revue, Národná osveta). Aktuálnym priestorom pre sprístupnenie poznatkov o  kultúr-
nom dedičstve Slovenska sú aj elektronické médiá a internetové portály, napríklad www.heritageconsulting.sk, 

http://www.heritageconsulting.sk
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www.old.culture.gov.sk/kulturne-dedicstvo, www.ludovakultura.sk, www.uluv.sk/sk/encyklopedie a portály/web 
stránky všetkých vyššie spomenutých relevantných inštitúcií. 

Dôležitú úlohu zohráva obsah kultúrneho dedičstva aj v oblasti cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. 
Kultúrne dedičstvo, jeho manažment a využívanie je sekundárnym fenoménom pri komplexných, regionálnych 
aj lokálnych stratégiách rozvoja. Všeobecne známa, efektívna a intenzívne využívaná Gúčikova klasifikácia pri-
márnej a sekundárnej ponuky cestovného ruchu, podobne ako Mariotova metodika selektívnych, lokalizačných 
a realizačných predpokladov rozvoja cestovného ruchu, sú výborným nástrojom deskripcie, získavania a štruk-
turovania materiálu o lokalite/regióne, primárnym predmetom záujmu je však cestovný ruch a cieľom je jeho 
rozvoj. Kultúra, kultúrne dedičstvo, inštitúcie a podujatia sú tu len ďalšími atribútmi stavu a potenciálu cestov-
ného ruchu v  skúmanom území. Aplikačný aspekt kultúrneho potenciálu je predmetom záujmu marketingu 
a  manažmentu (napríklad Kesner, L.: Marketing a  management muzeí a  památek, Praha 2005; Johnová, R.: 
Marketing kulturního dědictví a umění, Praha 2008), zameriava sa však primárne na konkrétne nástroje, metó-
dy a techniky riadenia a marketingu jednotlivých kultúrnych inštitúcií a podujatí. Problematika regionálneho 
a miestneho rozvoja je v súčasnosti jednou z najdôležitejších platforiem využívania kultúrneho potenciálu. Me-
todika je zameraná najmä na jeho klasifikáciu a deskripciu v konkrétnom prostredí prostredníctvom všeobecne 
platných zákonitostí a metód (napríklad Beňušková, Z., Danglová, O. (eds.): Trendy regionálneho a miestneho 
rozvoja na Slovensku, Bratislava 2007). 

Vedecký a odborný záujem predstavujú aj publikácie kultúrno-teoretického a teoreticko-osvetového zame-
rania, napríklad Strelková, J. a kol.: Kultúra, osveta, turizmus, Bratislava 2009; Kolektív: Tradičná kultúra, turiz-
mus a rozvoj regiónov, Nitra 2006; Kováč, M. – Chomová, S. – Strelková, J.: Historické, spoločenské a kultúrne 
dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, Bratislava 2012; Tuma, M.: Vademékum manažmentu 
a marketingu v kultúre, Bratislava 2006; Fischerová, A.: Kulturologický koncept dejín národnej kultúry, Bratislava 

file:///F:\old.culture.gov.sk\kulturne-dedicstvo
http://www.ludovakultura.sk/
http://www.uluv.sk/sk/encyklopedie/
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1998; Fischerová, A.: Kulturologické koncepcie a koncepty na Slovensku v 20. storočí, Bratislava 2004; diela V. 
Gažovej Perspektívy kulturológie, Bratislava 2003, respektíve Súradnice kultúry, Trnava 2003. 

Vo všetkých prípadoch v súvislosti s kultúrnym potenciálom absentuje hodnotiaci rozmer jednotlivých 
subjektov, respektíve je redukovaný na pojmy hodnota, významná hodnota, bohatstvo, dedičstvo. Možno kon-
štatovať, že problematika obsahu kultúrneho dedičstva, inštitúcií a podujatí na Slovensku je spracovaná precízne 
aj systematicky, vplyvom odlišnej terminologickej, metodickej aj klasifikačnej bázy jednotlivých disciplín však 
absentuje komplexný prístup, čo sa prejavuje najmä pri potrebe aplikovať a využívať ho komplexne. Subjekty, 
ktoré ho využívať potrebujú, alebo chcú (obce, mestá, mikroregióny, regionálne združenia cestovného ruchu, 
klastre, ale aj jednotliví podnikatelia v cestovnom ruchu), nemajú praktický nástroj, systematiku, ako postupovať 
pri jeho deskripcii a identifikácii reálneho potenciálu v porovnaní so susednými obcami, regiónmi, konkurenč-
nými zariadeniami, podujatiami. Praktickým problémom je najmä definovanie miery kultúrneho potenciálu 
konkrétneho objektu (jednotlivých častí kultúrneho dedičstva, konkrétnych inštitúcií a podujatí) v porovnaní 
s ostatnými, najmä v súvislosti s ich hodnotou, kvalitou, stavom zachovania, vlastníckymi vzťahmi, návštevnos-
ťou, využiteľnosťou, resp. využívaním.
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KLASIFIKÁCIA A MAPOVANIE 
KULTÚRNEHO POTENCIÁLU

Kultúrny potenciál predstavuje istý súbor využiteľných kultúrnych hodnôt, teda rôznych kultúrnych javov 
a  ich jednotlivých zložiek, ktoré sú nevyužívané, využívané len čiastočne alebo využívané nevhodným spôso-
bom. V teórii i praxi aj v súčasnosti prebieha diskusia, čo všetko je možné považovať za kultúrne hodnoty. K od-
haľovaniu a  dokumentácii kultúrnych hodnôt sa dnes využíva metodika tzv. kultúrneho mapovania (cultural 
mapping). V zahraničnej praxi sa vo význame pojmu kultúrne hodnoty používa termín kultúrne zdroje (cultural 
resources). V tomto kontexte preto možno chápať termíny kultúrne hodnoty, kultúrne zdroje a kultúrny poten-
ciál ako synonymické. Pri adekvátnom využívaní a zhodnocovaní sa kultúrny potenciál mení na tzv. kultúrny 
kapitál (cultural assets). Cieľom kultúrneho mapovania, ktoré je základným pilierom transformácie potenciálu 
na kapitál, je tieto zdroje identifikovať (rozpoznať, určiť a popísať), klasifikovať (rozdeliť do kategórií a  tried) 
a následne kvantitatívne a kvalitatívne hodnotiť. V prenesenom význame ide o tzv. taxonómiu kultúrnych zdro-
jov (taxonomy of cultural resources). 
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Význam mapovania kultúrneho potenciálu
Nekoherentnosť v chápaní kultúrneho potenciálu stimuluje potrebu vytvorenia jednotného systému, ktorý by sa 
stal zaužívaným a všeobecne akceptovaným. Hoci v posledných rokoch možno sledovať zvýšený záujem o evi-
denciu a dokumentáciu kultúrnych hodnôt (napr. na báze súčasných projektov zameraných na digitalizáciu kul-
túrneho dedičstva), súčasná spoločenská prax odhaľuje určité nedostatky. Problémom nie je absencia informácií 
o  kultúrnych hodnotách, skôr ich roztrieštenosť a  neprepojenosť  –  poznatky sú nesystematicky kumulované 
na rôznych úrovniach, na rôznych miestach a v odlišných formách (napr. rozličné databázy múzeí, kultúrnych 
stredísk, pamiatkových úradov, cirkvi, turistických informačných kancelárií či vedeckých a univerzitných pra-
covísk). Nezanedbateľným problémom je aj terminologická nejednotnosť. Cieľom kultúrneho mapovania je, 
naopak, zavedenie objektívneho, všeobecne použiteľného a porovnateľného modelu mapovania a posudzovania 
kultúrnych hodnôt, ktorý by mal znamenať konsolidáciu a transparentnosť informácií o kultúrnych zdrojoch. 
Vo svojej základnej forme má podobu inventarizácie, prostredníctvom ktorej zisťujeme, ktoré prvky sú k dispo-
zícii, ktoré absentujú, aký je ich stav. Sumarizácia a koncentrácia údajov na jednom mieste eliminuje nekohe-
rentnosť údajov a vytvára podmienky na založenie systému (najprv) kvantitatívneho a (následne) kvalitatívneho 
hodnotenia kultúrnych zdrojov. 

Kategórie kultúrnych zdrojov, kultúrnych hodnôt a kultúrneho potenciálu

Každé historické obdobie zanechalo na území hmotné i nehmotné kultúrne stopy. V systéme mapovania kul-
túrnych zdrojov sú častejšie reflektované hmotné (hmatateľné a  na  prvý pohľad viditeľné) prvky. Pre takýto 
proces sa ujalo pomenovanie resource mapping, ktoré je zamerané na identifikáciu a dokumentáciu hmotných 
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kultúrnych zdrojov. Existuje však aj množstvo ťažšie merateľných aspektov nehmotnej povahy, napríklad genius 
loci, kolektívne hodnoty, identita a postoje, ľudské zdroje, symboly, znaky, životná úroveň, lokálne väzby, sused-
ské vzťahy. Hoci prvky nehmotného charakteru výrazne sťažujú proces mapovania, ich prítomnosť je často oveľa 
významnejšia ako existencia samotných hmotných prvkov a technológií. Mapovanie, identifikácia a odhaľovanie 
nehmotných kultúrnych zdrojov predstavuje oveľa sofistikovanejší systém, označovaný ako community identity 
mapping. V prítomnom modeli hodnotenia tvorí kultúrny potenciál päť základných zložiek: 

• kultúrne dedičstvo 
• kultúrno-spoločenské organizácie, inštitúcie a iné ustanovizne 
• kultúrne podujatia a kultúrne produkty 
• kultúrna infraštruktúra a ostatné podmienky
• ľudské zdroje v kultúrnom sektore. 
Poradie a stupňovitosť jednotlivých zložiek kultúrneho potenciálu má svoju vnútornú logiku. Kultúrne de-

dičstvo v kontexte ostatných zložiek je základom kultúrnych zdrojov, predovšetkým v podmienkach lokálnej 
kultúry na Slovensku. Záujem o kultúrne dedičstvo a ďalšie kultúrne hodnoty je najmä v kompetencii kultúr-
no-spoločenských organizácií a inštitúcií. Tie súčasne vytvárajú rôzne kultúrne produkty a kultúrne podujatia. 
Aby bolo možné takéto produkty vytvárať, musí byť prítomná zodpovedajúca kultúrna infraštruktúra. Špeci-
fickou kategóriou sú kultúrne povolania a jednotlivci, ktorý tento systém dopĺňajú a tvoria kategóriu ľudských 
zdrojov kultúrneho sektora. 
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Kategórie kultúrneho potenciálu 
A. Kultúrne dedičstvo B. Kultúrno-spoločenské 

organizácie, 
inštitúcie a iné 
ustanovizne

C. Kultúrne podujatia 
a kultúrne produkty

D. Kultúrna 
infraštruktúra a ostatné 
podmienky

E. Ľudské zdroje 
v kultúrnom sektore

Zdroj: Dubská (2014)

A. Kultúrne dedičstvo je najsignifikantnejšou zložkou kultúrneho potenciálu. Podľa druhovej klasifikácie ho 
delíme na hmotné a nehmotné. Hmotné kultúrne dedičstvo delíme na hnuteľné a nehnuteľné.

Hmotné kultúrne dedičstvo tvoria: 
• Archívne dokumenty  –  dokumenty v  štátnych i  špecializovaných archívoch, cirkevných a  obecných 

archívoch, súkromných archívoch aj archívoch právnických osôb. Týkajú sa prevažne hospodárskeho, 
politického, kultúrneho alebo náboženského života. 
Príklad: kniha sobášených na  farskom úrade, ekonomická agenda miestneho podniku v  medzivojnovom 
období, zoznam zakladateľov pasienkového spoločenstva v dedine, vyhlásenie o povinnosti platenia hasičskej 
dávky, kroniky škôl a obcí.

• Historické knižničné fondy a historické knižničné dokumenty –  ich existencia súvisí s činnosťou vý-
znamných osobností, inštitúcií, alebo sa viaže na  významné udalosti, sú súčasťou zbierkových fondov 
knižníc a archívov. 
Príklad: zakladacie listiny významných inštitúcií, korešpondencia významných osobností, prvé vydania 
a staré tlače kníh, rukopisy, slovacikálne dokumenty.
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• Zbierky múzeí a galérií – predmety múzejnej a galerijnej hodnoty ako pôvodné hmotné alebo duchov-
né doklady, ktoré priamo alebo sprostredkovane vypovedajú o vývoji prírody alebo spoločnosti a majú 
trvalý historický, kultúrny, umelecký alebo vedecký význam. V  tomto kontexte ide o  múzeá a  galérie 
v správe štátu (ministerstiev, VÚC, okresov, miest a obcí) aj zbierky právnických alebo súkromných osôb 
a združení.
Príklad: expozícia múzea v prírode ako súčasť regionálneho múzea, obecné múzeum, galéria v obchodnom 
centre, alebo súkromná galéria akademického maliara. 

• Diela hudby, tanca, dramatického umenia a scénografie – nehmotné hodnoty zhmotnené formou špe-
cifických záznamov obrazu a zvuku na rôznych typoch nosičov. 
Príklad: fotoarchív  –  záznam z  premiéry divadelného predstavenia ochotníckeho divadla, videozáznam 
predstavenia folklórneho súboru na  folklórnych slávnostiach, partitúry, alebo audionahrávky repertoáru 
miestnej dychovej hudby.

• Diela kinematografie, televíznej a  audiovizuálnej tvorby  –  záznamy známych, populárnych, hodnot-
ných filmov, relácií, programov, dokumentov.
Príklad: prvý slovenský film, varietné, zábavné a silvestrovské programy, historické a umelecké dokumenty 
alebo diskusné relácie, produkcia programov obecných rádií a televízií. 

• Diela výtvarného umenia, úžitkového umenia a dizajnu – autorské umelecké diela a produkty výroby 
s  umeleckou hodnotou, napríklad sochy, busty, obrazy, staré priemyselné výrobky v  dobovom dizajne 
z produkcie manufaktúr a modernej industrie. 
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Príklad: obrazy v súkromnej zbierke zberateľa, socha v mestskom parku, staré rádio ako dekorácia v pohos-
tinstve, funkcionalistický nábytok vo vestibule obecného úradu. 

• Diela tradičného umenia a insitnej umeleckej výroby (domáckej a remeselnej výroby) – hmotné ume-
lecké diela insitných umelcov a produkty výroby s umeleckou hodnotou z dielní insitných výrobcov. 
Príklad: drevorezba, výtvarná insita, alebo výrobky dennej potreby, ktoré nesú umelecko-estetické prvky 
(kuchynský riad, keramika, textílie, paličkovaná čipka, hudobné nástroje). 

• Historické urbanistické, architektonické a stavebné štruktúry (historické sídelné štruktúry) v nadväz-
nosti na historické krajinné štruktúry – predstavujú územia a objekty (komplexy i solitéry) s rôznym 
stupňom kultúrno-historického potenciálu:
a) Urbanistické štruktúry sú územia historických miest a obcí (námestia, ulice, časti sídiel, celé sídla);
b) Architektonické štruktúry sú komplexy obsahujúce architektonické prvky a štýly – svetské pamiatky 
(napríklad dvory, domy, kúrie, kaštiele, zámky, veže, hrady) a sakrálne pamiatky (napríklad kláštory, kos-
toly, synagógy, kalvárie);
c) Stavebné štruktúry sú pamiatky staviteľstva, avšak bez architektonickej hodnoty či štýlu, napríklad 
hospodárske a  technické objekty a  ich súbory. Významnú časť tvoria technické pamiatky (napríklad 
vyhňa, hámor, sklárne, mlyny, vodojemy, štôlne) a objekty tradičného staviteľstva. 
Patria sem aj archeologické lokality a nálezy (hroby, hrobky, pohrebiská, hrádky a hradiská, mohyly, sídlis-
ká), priľahlá historická zeleň a parky (v nadväznosti na objekty!), pamiatky vedy, techniky a výroby, prvky 
dotvárajúce historické prostredie (stĺpy, sochy, súsošia) a drobná architektúra (prícestné plastiky, kaplnky, 
kríže, fontány). Časť týchto objektov je v SR zaradená do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu;
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• Kultúrna krajina – predstavuje krajinné typy a štruktúry vzniknuté a existujúce výhradne činnosťou človeka. 
Príklad: sad, vinohrad, lúka, pasienok, antropogénny les, nelesná drevinová vegetácia pri cestách a železni-
ciach, rybník, kanál, tajch, halda, vodná nádrž, pamätné stromy a háje. 

Nehmotné kultúrne dedičstvo predstavujú postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky a  schopnosti zachovávané 
prostredníctvom:

• človeka (tvorcu a interpreta) – napríklad výrobca, interpret, folklórna skupina, rodina. Každý jednotlivec 
a  skupina svojím sviatočným aj každodenným životom zachovávajú istú časť nehmotného kultúrneho 
dedičstva, často neuvedomovane, realizujú kalendárne a rodinné obyčaje, používajú jazyk, poznajú prvky 
slovesného a hudobného folklóru, ovládajú niektoré technologické postupy;

• audiovizuálnych nosičov – obrazových, zvukových, alebo audiovizuálnych záznamov, uložených v archí-
ve, zbierkovom fonde, na internetových serveroch vo virtuálnych databázach; 

• zastupujúcich hmotných objektov – pamiatok viažucich sa na historické udalosti alebo osobnosti (rodné 
domy, pamätné izby a  tabule, pomníky /informácia o počte a menoslove padlých v 1. svetovej vojne/, 
pamätné miesta, hudobné nástroje, obradová strava, sakrálna stavba a pod.)

Identifikácia, štúdium, ochrana a využívanie nehmotného kultúrneho dedičstva sa realizujú práve ich prostred-
níctvom. Radíme sem nasledujúce podkategórie: 

• Slovesné a literárne prejavy šírené orálne alebo audiomediálne (zvukovými alebo obrazovými nosičmi). 
Zaraďujeme sem prejavy autorskej proveniencie (významné literárne diela), aj slovesný folklór. 

• Príklad: audiozáznam alebo písomný záznam rozprávok, prezývky v dedine, memoráty vojnových veterá-
nov, príslovia, legendy, riekanky v kolektívnej pamäti obyvateľov, nápisy na náhrobných kameňoch a krížoch.
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• Jazykové prejavy vrátane miestnych a  sociálnych variantov, to znamená lokálne a  regionálne varianty 
slovenského jazyka, jazykov etnických menšín, národnostných skupín a špecifických skupín. 
Príklad: regionálne a lokálne nárečia, jazyk špecifických socioprofesijných skupín, či terminológia. 

• Prejavy dramatického, hudobného a tanečného umenia predstavujú predovšetkým ľudové divadlo, tra-
dičný tanec, ľudová hudba, alebo ich prejavy v rámci iných foriem. 
Príklad: fašiangový sprievod, pochôdzky betlehemcov, žartovné hry, krútivé tance, odzemok, chorovody.

• Kultúrne tradície predstavujú najmä rodinné, kalendárne a pracovné obyčaje. 
Príklad: obyčaje pri narodení, svadobné alebo pohrebné obyčaje, obyčaje pri odchode drotárov, na sviatok sv. 
Barbory, vianočné a veľkonočné obyčajové tradície.

• Historické udalosti  –  vrátane lokálnej a  regionálnej histórie. Ide o  komplexné historické procesy, ich 
prejavy v konkrétnom prostredí, aj o udalosti, ktoré sú miestneho významu. 
Príklad: kolonizácie (napríklad nemecká, valaská), migrácie (napríklad Slovákov na Dolnú zem, do zámoria, 
repatriácia do Československa, kolonizácia Nových Sadov z Myjavy a okolia, kolonizácia Radošinskej doliny z Ky-
súc), vojny, politické a spoločensko-ekonomické zmeny (napr. kolektivizácia, industrializácia, demokratizácia), 
získanie práv (napr. kráľovských miest, trhových, banských miest), ale aj posvätenie kostola, alebo výstavba školy 
v dedine, príchod významnej osobnosti – kňaza, učiteľa, požiar, povodeň, elektrifikácia, plynofikácia obce a pod.

• Zemepisné, katastrálne a miestne názvy – miestne a nárečové názvy ulíc, častí obcí a miest, chotára, 
lazov, majerov, vodných tokov, studní, ich pôvod, prípadne legendy o vzniku. 
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Príklad: Bratské majere, lazy u Okrajkovcov, pomenovania ako Kyselka, Dolný koniec, Mačkáše, Druhje 
hony, Funcín, Kiškerť. 

• Technologické postupy a špecifické techniky, viažuce sa na produkty hmotného dedičstva. 
Príklad: technológie prípravy stravy (burgynové pagáče a dumbiráky v Nových Sadoch), výroba hudobných 
nástrojov (vŕbová píšťalka), kuchynského riadu, vzorov a dekorácií na textíliách, na náradí, v staviteľstve.

• Všetky ostatné nehmotné prejavy mimoriadnej kultúrnej, historickej, umeleckej, etnologickej, sociolo-
gickej, alebo antropologickej hodnoty. 

A Kultúrne dedičstvo
Hmotné kultúrne dedičstvo 
(tangible cultural heritage)

Nehmotné kultúrne dedičstvo 
(intangible cultural heritage)

Archívne dokumenty Jazykové prejavy vrátane miestnych a sociálnych variantov

Historické knižničné fondy a historické knižničné dokumenty Slovesné a literárne prejavy šírené orálne alebo audiomediálne
Zbierky múzeí a galérií Prejavy dramatického, hudobného a tanečného umenia 
Diela hudby, tanca, dramatického umenia a scénografie Kultúrne tradície
Diela kinematografie, televíznej a audiovizuálnej tvorby Historické udalosti
Diela výtvarného umenia, úžitkového umenia a dizajnu Zemepisné, katastrálne a miestne názvy
Diela tradičného umenia a tradičnej umeleckej výroby Technologické postupy a špecifické techniky, viažuce sa na produkty hmotného dedičstva 

Historické urbanistické, architektonické a stavebné štruktúry (historické sídelné 
štruktúry) v nadväznosti na historické krajinné štruktúry

Nehmotné prejavy mimoriadnej historickej, umeleckej, etnologickej, sociologickej, 
antropologickej a inej hodnoty

Kultúrna krajina
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B. Kultúrne organizácie, inštitúcie a iné ustanovizne predstavujú rôzne subjekty, tzv. kultúrnych aktérov, ktorí 
produkujú (tvoria), dokumentujú, zachovávajú, reprodukujú, sprístupňujú a sprostredkúvajú kultúrne hodnoty. 
Na aktivizácii kultúrneho života a rozvíjaní kultúrnych hodnôt sa ale ďalej priamo i nepriamo podieľajú aj ďal-
šie kultúrno-spoločenské jednotky inštitucionalizovaného a neinštitucionalizovaného typu, preto sa v schéme 
môžu objaviť aj ďalšie kultúrno-spoločenské inštitúcie a organizácie, ktoré zdanlivo s kultúrnym potenciálom 
nesúvisia  –  napr. rybárske zväzy, spolky včelárov či poľovníkov, športové kluby (futbalový oddiel pravidelne 
organizuje tradičnú hodovú zábavu) a pod. V teórii i praxi sa dodnes stretávame s istou polemikou v súvislosti 
s definovaním pojmov inštitúcia a organizácia. Kultúrne inštitúcie sú chápané ako subjekty s vyšším stupňom 
formálnosti, s jasne definovanými úlohami, kompetenciami, dlhodobo stálymi činnosťami a výrazným podielom 
profesionálnych pracovníkov. Kultúrne organizácie predstavujú menej formálne organizované skupiny ľudí 
a  zdrojov, ktorých spájajú spoločné záujmy a  ciele. Inštitúcie a  organizácie z  hľadiska sektorovej príslušnosti 
môžeme rozdeliť na  verejné, prislúchajúce k  štátnej správe alebo územnej samospráve, a  súkromné, patriace 
do tretieho alebo podnikateľského sektora. Sú to predovšetkým múzeá, galérie, kultúrne centrá, osvetové stre-
diská, centrá voľného času, knižnice, archívy, divadlá, folklórne, tanečné, hudobné súbory, divadelné kolektívy, 
rozličné kluby, spolky, spoločnosti, asociácie a združenia. Niekedy nie je možné tieto prvky jednoznačne odlíšiť, 
pretože ich situácia je niekedy nejasná a  často sa mení (napr. neformálna skupina mladých sa transformuje 
na  občianske združenie)  –  pri mapovaní kultúrneho potenciálu je však prioritné skôr samotné rozpoznanie 
prvku a jeho zaradenie do schémy než exaktné určenie jeho formy/typu.
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B Kultúrne organizácie a inštitúcie a iné spolčenské ustanovizne
Kultúrne inštitúcie (cultural instiutions):
• Muzeálna inštitúcia (múzeum, múzeum v prírode, pamätná izba a i.); 
• Galerijná inštitúcia; 
• Knižnica a inštitúcia literárnej tvorby a knižnej kultúry; 
• Divadelná inštitúcia; 
• Archív; 

• Osvetové stredisko (krajské, regionálne, miestne); Kultúrne stredisko; 
• Inštitúcia pre pamiatkovú starostlivosť a krajinnú kultúru; 
• Inštitúcie so zameraním na umenie (hudobné, tanečné, výtvarné, literárne, 

audiovizuálne); 
• Inštitúcie pre štátny jazyk a písomníctvo; 
• Inštitúcie mediálnej komunikácie a médií

Kultúrne organizácie zamerané najmä na ochranu, spracovanie a šírenie kultúrnych hodnôt 
(cultural orgnizations):
• Folklórne súbory a folklórne skupiny; 
• Divadelný súbor; 
• Spevácky súbor, spevokol, zbor; 
• Hudobná skupina, orchester; 

• Tanečná skupina, tanečný súbor; 
• Miestny odbor Matice slovenskej; 
• Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie so zameraním na historické, 

umelecké, kultúrne hodnoty
Iné kultúrno-spoločenské a záujmové skupiny s nižším stupňom formalizovanosti:
• Kluby, skupiny, spolky, združenia (výtvarný, literárny, tanečný, filmový, fotografický, remeselný, iný);
• Neformálne a nezávislé skupiny (najmä v oblasti súčasnej kultúry a kreatívneho sektoru)
Organizácie, inštitúcie a ustanovizne s pôsobnosťou v nadväzujúcich sférach kultúrneho, spoločenského a ekonomického rozvoja (vzdelávanie, voľný čas, regionálny rozvoj)
• Umelecká škola (hudobná, výtvarná); 
• Jazyková škola; 
• Kultúrne orientované študijné odbory, katedry a ústavy na vysokej škole; 
• Centrum voľného času; 
• Hvezdáreň, planetárium; 
• Miestne akčné skupiny; 
• Združenia obcí; mikroregionálne združenia; 

• Poľovnícke či rybárske združenie; 
• Spolok dobrovoľných hasičov; 
• Jednota dôchodcov; 
• Cirkevný zbor; 
• Zväz záhradkárov, hubárov, ovocinárov, vinohradníkov; včelárov
• Ostatné ustanovizne v oblasti regionálnej politiky, etnických menšín, vzdelávania, 

genderových a národnostných otázok a i.

C. Kultúrne podujatia a kultúrne produkty sú ďalšou zložkou kultúrneho potenciálu. Pod kultúrnymi podujatiami 
chápeme udalosti formálneho i neformálneho typu, pravidelné aj nepravidelné, v rámci ktorých sa ochraňujú, rozvíjajú, 
sprístupňujú, prezentujú a  v  najširšom chápaní využívajú kultúrne hodnoty. Sú to predovšetkým rôzne slávnosti, 
výročia, súťaže, výstavy, predstavenia, púte či festivaly (hudobné, tanečné, filmové, spevácke, divadelné, profesionálne 
i amatérske). Podujatia je potrebné vnímať ako podstatnú súčasť kultúrnych zdrojov, pretože majú schopnosť prilákať, 
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pritiahnuť pozornosť verejnosti a súčasne môžu dosahovať výnimočný ekonomický profit. Ich dokumentovanie je 
pomerne zložité, keďže súčasťou väčších podujatí je často niekoľko menších sprievodných akcií a  tie je potrebné 
identifikovať ako samostatné jednotky. Segment kultúrnych produktov v  súčasnosti na Slovensku nie je rozvinutý 
optimálne. Do tejto kategórie možno zaradiť tematické cesty (napríklad Matúšovo kráľovstvo), sprevádzané kultúrno-
poznávacie okruhy, či systém kvality lokálnych produktov (napríklad regionálny produkt Ponitrie).

C Kultúrne podujatia a kultúrne produkty
 Kultúrne podujatia (festivals & events) a kultúrne produkty (products)

Podujatia s nosnou témou:
• Hudby (napr. koncert alebo festival; vážna hudba, organová hudba, sakrálna hudba, 

ľudová hudba, klasická hudba, spevácke zbory, dychová hudba, súčasná hudba, 
alternatívna hudba, country, jazz&blues, multižánrový festival);

• Tanca (napr. tanečný festival alebo vystúpenie – klasické tance, latino, moderné 
tance, hip-hop)

• Literárnej tvorby (literárny festival alebo vystúpenie)
• Divadelnej tvorby (divadelné predstavenie alebo festival, festival bábkového divadla, 

festival detského divadla)
• Folklóru (folklórny festival alebo folklórne pásmo,)

• Dramatického umenia, scénografie, kinematografie, televíznej a audiovizuálnej 
tvorby (filmový festival, festival dokumentárneho filmu, environmentálneho filmu, 
animovaného filmu)

• Výtvarného umenia, úžitkového umenia a dizajnu, insitného umenia a tradičnej 
umeleckej výroby (festival/podujatie remeselnej výroby)

• Súčasnej kultúry (súčasné umenie, street art, free jam, graffiti art, performance)
• Iného zamerania (poľnohospodárskej produkcie; vínny a gastronomický festival)

Súťaže, súťažné prehliadky, súťažné výstavy:
• V umeleckom prednese, 
• V rétorike, poézii, próze a dráme; 

• V literárnej, tanečnej, hudobnej, filmovej, výtvarnej, audiovizuálnej a inej tvorbe 
(súťaž interpretov piesňového folklóru)

Výstavy a vernisáže výstav: (samotná výstava aj vernisáž ako kultúrne podujatie)
• Výstavy literárnych, výtvarných, hudobných, fotografických, grafických a iných 

umeleckých prác;

• Výstavy ovocia, zeleniny, kvetov;
• Výstavy tematické (historické, etnografické);
• Výstavy regionálnych produktov

Obecné slávnosti a podujatia: 
• Deň matiek, deň detí, deň otcov; 
• Obecné slávnosti, dni obce, obecné výročia;
• Otvorenie a zatvorenie turistickej sezóny;
• Zabíjačkové slávnosti;

• Hody, jarmoky;
• Kultúrne leto;
• Stretnutia rodákov, jubilantov, seniorov;
• Tematické podujatia

Náboženské udalosti: 
• Púte;

• Návštevy sakrálnych pamiatok;
• Cirkevné slávnosti a sviatky
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Pamätné a politické udalosti: 
• Pochody;
• Spomienkové slávnosti;

• Kladenie vencov;
• Odhaľovanie pamätnej tabule

Kalendárne podujatia: 
• Fašiangové slávnosti; 
• Turíčne slávnosti; 
• Veľkonočné slávnosti;  
• Stavanie mája; 

• Jánske slávnosti;
• Oberačkové a dožinkové slávnosti
• Ochutnávka vín s kultúrnym programom 
• Vianočné slávnosti a podujatia

Ďalšie umelecké a kultúrno-spoločenské podujatia: 
• Besedy, diskusie, verejné čítania;
• Umelecké trhy a jarmoky; 
• Krsty (publikácie, CD, poštové známky);
• Workshopy;
• Výchovné koncerty, charitatívne koncerty;
• Odovzdávanie ocenení;

• Plesy, zábavy a majálesy;
• Premietanie filmov;
• Špecializované a výnimočné eventy;
• Výročia, reprezentatívne slávnosti;
• Konferencie;
• Veľtrhy a výstavy

Kultúrne produkty (cultural products): 
• Sprevádzané okruhy – kultúrne a prírodné dedičstvo
• Kultúrne tematické cesty

• Systém kvality lokálnych produktov (značka)
• Iné atraktivity

D. Kultúrna infraštruktúra je jednou z nevyhnutných podmienok pre rozvoj miestnej kultúry a zachovanie kultúr-
nych hodnôt. Kultúrne priestory a zariadenia chápeme ako prevádzky, priestory a zariadenia, umožňujúce prípravu, 
realizáciu a prezentáciu kultúrnych aktivít (kultúrny dom, spoločenská, výstavná alebo tanečná sála, amfiteáter, di-
vadelná, kongresová a koncertná sieň, spoločenská miestnosť, športový štadión alebo ihrisko, či verejné priestran-
stvo). Môže ísť o  priestory s  primárnym účelom ochrany a  prezentovania kultúrnych hodnôt, alebo prevádzky 
s polyfunkčným charakterom (napríklad nákupné centrum, sakrálny objekt, vestibul obecného úradu alebo školská 
chodba). Kvalita, rozsah, úroveň, vybavenie, vlastníctvo a  stav týchto zariadení môže výrazne ovplyvňovať (sti-
mulovať i obmedzovať) kultúrne dianie a ovplyvňovať tak pasívnu i aktívnu participáciu obyvateľov na produkcii 
a „konzumácii“ kultúry. Špecifickou súčasťou tejto zložky sú Ostatné podporné mechanizmy, nástroje, podmienky 
a predpoklady. Možno ich charakterizovať ako nástroje, mechanizmy a prvky zvyšujúce dostupnosť kultúry v naj-
širšom význame, prioritne v oblasti informovania a propagácie (obecné noviny, webstránky a pod.) I tu je potrebné 
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realizovať prvostupňovú aj druhostupňovú klasifikáciu, teda kvantitatívne a  kvalitatívne hodnotenie. V  prvom 
stupni sú pri mapovaní kultúrneho potenciálu dve odlišné sály kultúrneho domu zaznamenané ako rovnaké jed-
notky. Pri posudzovaní ich kvality v ďalšom stupni je potrebné analyzovať napríklad súčasný stavebno-technický 
stav, technické zázemie, bezpečnosť, reprezentatívnosť, dostupnosť, kapacitu či vlastnícke a prevádzkové vzťahy. 
Každý priestor môže byť svojím charakterom jedinečný a vhodný pre odlišné typy aktivít, preto je potrebné, podľa 
možností, zachovávať jeho čo najväčšiu variabilitu.

D Kultúrna infraštruktúra a ostatné podmienky 
Kultúrne priestory a zariadenia (spaces & facilities)
Priestory s primárnou funkciou tvorby, prezentácie a organizácie kultúrno-
spoločenských aktivít:
• Kultúrny dom (resp. dom kultúry so spoločenskou sálou)
• Výstavná sála
• Koncertná sála
• Kino, kinosála
• Amfiteáter

• Divadelná sála, štúdio, divadelné priestory
• Spoločenská sála
• Výstavná sieň, výstavný priestor, sála
• Nezávislé kultúrne priestory a centrá
• Umelecké štúdio (dizajn, web, video, hudba)
• Ateliér /dielňa/ štúdio/ kunsthalle/ mediálne centrum

Ďalšie priestory pre ďalšie kultúrno-spoločenské aktivity:
• Komunitné centrum
• Univerzitné a školské priestory, auly, kluby, miestnosti, telocvične

• Spoločenská miestnosť, seminárna či klubová miestnosť
• Fara, zborový dom so spoločenskou sálou
• Kongresová a výstavná sála

Priestory so sekundárnou funkciou organizácie kultúrno-spoločenských aktivít :
• Námestie, pešia zóna 
• Výstaviská, letiská 
• Parky, cesty, parkoviská
• Ihriská, štadióny, športové haly, športové centrá
• Ubytovacie a pohostinské zariadenia 

• Sakrálne a svetské pamiatky; nádvoria
• Kníhkupectvá, antikvariáty
• Adaptované priestory (industriálne dedičstvo, železničné stanice, armádne objekty) 
• Nákupné centrá, oddychové zóny 
• Súkromné priestory a sály
• Iné

Ostatné podporné mechanizmy, nástroje, podmienky a predpoklady:
•  Obecný úrad, komisie, referáty
• Obecný časopis alebo obecné noviny
• Obecná webstránka a iné IT komunikačné kanály obce

• Obecný rozhlas
• Obecný televízny okruh
• Grantový systém na podporu kultúrnych aktivít
• Obecný profil na sociálnych sieťach
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E. Ľudské zdroje v kultúrnom sektore tvoria špecifickú kategóriu fyzických osôb, ktoré pôsobia profesionálne (najmä 
ako tzv. freelanceri), poloprofesionálne alebo na amatérskej báze. Vzhľadom na reálny obraz kultúry v slovenskom 
vidieckom prostredí a miesto tradičnej kultúry v existujúcich kultúrnych podujatiach na Slovensku sú významným 
prvkom tejto kategórie insitní výrobcovia a  remeselníci. V  tejto kategórii sa nachádzajú všetky ostatné kreatívne 
a kultúrne činnosti a zamestnania, teda individuálni tvorcovia a pracovníci, ktorých činnosť je zameraná na tvorbu, 
šírenie, rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt. Môže ísť o tvorcov, ktorí sú aktívni a pasívni, spoločensky uznávaní, ale 
tiež formálne neregistrovaní, doteraz neznámi, anonymní. V tomto kontexte je potrebné upozorniť na skutočnosť, 
že ak v obci v súčasnosti pôsobí napríklad aktívny košikár a obec je preslávená dlhoročnou košikárskou tradíciou, je 
potrebné tieto dva aspekty chápať ako dva kultúrne zdroje, lebo potenciál využitia sa tak výrazne zvyšuje.

E Ľudské zdroje v kultúrnom sektore
(Human resouces in creative&cultural occupations)

Výrobca, tvorca, producent: bábkarstvo; fajkárstvo; hámorníctvo; hutníctvo; irchárstvo; klampiarstvo; klinciarstvo; kolárstvo; košikárstvo; kotlárstvo; lyžičkárstvo; meďokováčstvo; 
mieškarstvo; modrotlačiarstvo; nožiarstvo; obuvníctvo; ostrožníctvo; peciarstvo, pekárstvo; pergameníctvo; plátenníctvo; plstenie; povrazníctvo; sedlárstvo; semišníctvo; sitárstvo; 
sklenárstvo; sviečkarstvo, ševcovstvo; šindliarstvo; šnúrkarstvo; tesárstvo; valchárstvo; vareškárstvo; včelárstvo, voštinárstvo; zámočníctvo, železiarstvo, výroba hudobných nástrojov, 
keramika, súkenníctvo; šperkárstvo; studniarstvo, remenárstvo, voskárstvo; pletiarstvo, výroba z cesta; výroba z prútia; sklárstvo; vypaľovanie obrázkov do dreva; medovnikárstvo; 
výroba zo šúpolia; drotárstvo; stolárstvo; hračkárstvo; korytárstvo, papučiarstvo; háčkovanie; debnárstvo; hrebenárstvo, valaškárstvo, zdobenie tekvíc, kováčstvo, brašnárstvo, 
figurálna plastika, čižmárstvo, gombikárstvo, výroba z papiera, papierníctvo, textilná výroba, výroba odevu, kožušníctvo, halenárstvo, batikovanie, klobučníctvo, farbiarstvo, 
výroba kraslíc, zvonolejárstvo, zvonkárstvo, hrnčiarstvo, výšivkarstvo, čipkárstvo, tokárstvo, háčkovanie, slamiekárstvo, rezbárstvo, kamenárstvo, sklomaľba, gubárstvo, tkáčstvo, 
podkúvačstvo, džbánkarstvo, píšťalkárstvo; prackárstvo, kachliarstvo, maliarstvo, krajčírstvo

Aktér/interpret v oblasti umeleckej tvorby: Maliar, hudobník, interpret, výtvarník, skladateľ, choreograf, tanečník, spevák, sochár, herec, režisér, komik, kameraman, 
dramaturg, strihač, recitátor, performer, artista, grafik, dizajnér, ilustrátor, módny dizajnér, grafický dizajnér; výtvarný, múzejný, hudobný, tanečný pedagóg

Aktér v ďalších nadväzujúcich kultúrno-spoločenských sférach: Kultúrny manažér (knižnica, archív, múzeum, galéria), animátor kultúry, kultúrny referent, kultúrny 
pracovník, archivár, zberateľ, lokálny historik, etnológ, kulturológ, filozof, pamätník; architekt, fotograf, web dizajnér, novinár, vydavateľ, konzervátor, reštaurátor, kurátor, 
spisovateľ, literát, publicista, speaker, moderátor, produkčný/á, Iné.
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Pri vytváraní databáz o kultúrnom potenciáli je potrebné každý existujúci prvok zaznamenávať jednotlivo. 
Medzi jednotlivými zložkami kultúrneho potenciálu často existujú veľmi prepracované, intenzívne, pulzujúce 
a  podmieňujúce väzby, vzťahy, súvislosti, vytvárajúce tzv. kultúrnu sieť (cultural network). Tieto väzby môžu 
existovať prirodzene, ale je možné ich do  určitej miery aj stimulovať a  vytvárať. Čim sofistikovanejšie a  pre-
pracovanejšie sú tieto vzťahy, tým väčší priestor sa otvára pre využívanie potenciálu. Intenzívne vzťahy medzi 
jednotlivými zložkami podporujú vytváranie jedného z najmodernejších nástrojov kultúrneho rozvoja – kul-
túrnych klastrov a  sietí. Odhaľovanie (odhalenie) a hodnotenie kultúrneho potenciálu závisí od  toho, kto ho 
posudzuje, s akými cieľmi a očakávaniami. Inak vidí a posudzuje zachované kamenné opevnenie archeológ, inak 
potenciálny investor, marketér, alebo geograf. Potenciál nie je statický a  trvalý, jeho existencia a využiteľnosť 
sa mení v čase a priestore. Existencia kultúrneho potenciálu sama osebe nezaručuje jeho rozvoj. Ten musí byť 
podmienený a podporený adekvátnymi podmienkami, vzťahmi, súvislosťami a aktivitami.
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EVALVÁCIA KULTÚRNEHO 
POTENCIÁLU

Kultúrne mapovanie zahŕňa identifikáciu a zaznamenanie hmotných a nehmotných kultúrnych prvkov s cieľom 
zabezpečiť udržateľný rozvoj z hľadiska ekonomického a sociokultúrneho. Zistené údaje podliehajú prvostupňovej 
(kvantitatívnej) a druhostupňovej (kvalitatívnej) klasifikácii. V prvostupňovej klasifikácii je napríklad ako jednotka 
uvedená pamätná izba (každý objekt v tejto kategórii je bez ohľadu na svoj stav či využitie zaznamenaný rovnako). 
Pri druhostupňovej klasifikácii vstupujú do procesu ďalšie aspekty (napríklad: Kedy bola založená? Kto je za objekt 
zodpovedný po personálnej stránke? Je charakteristická amatérskym alebo profesionálnym vedením? Je izba veno-
vaná všeobecne známemu historickému javu (holokaust), osobnosti (Andrej Kmeť, Ivan Krasko), alebo je jedineč-
ná lokálnym zameraním (rodný dom Janka Ďurku-Silana s pamätnou tabuľou). Je expozícia adaptovaná na súčasné 
požiadavky? Spĺňajú prezentované artefakty kvalitatívne požiadavky (atraktívnosť, formy prezentácie, kondícia)? 
Má izba lokálny alebo regionálny význam? Kto je jej vlastníkom/správcom? Je objekt začlenený do vyučovacieho 
procesu miestnej základnej školy?). 

Kvalitatívna evalvácia umožňuje porovnávať a odhaľovať rozdiely medzi dvoma a viacerými jednotkami a sú-
časne poukazuje na možnosti intenzívnejšieho využívania existujúceho potenciálu. Podobné polemiky sa objavia 
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napríklad aj pri kvalitatívnom posudzovaní divadelných ochotníckych kolektívov či folklórnych súborov (počet 
a štruktúra členov, ich aktivity, význam pre komunitu, región, štát). Pre každý prvok v štruktúre kultúrnych 
zdrojov sú kritériá a parametre hodnotenia kvality špecifické, preto je nevyhnutné získať o každom skúma-
nom prvku špecifické informácie a jednotlivé kritériá diverzifikovať. Každá kategória (A-E) má vlastné kritériá 
hodnotenia, vyplývajúce z rozdielnej podstaty identifikovaného prvku. 

Vo vzťahu ku kategórii A – kultúrne dedičstvo je dôležité sledovať 6 nasledujúcich kritérií: 
• stav zachovania, funkčnosť;
• dostupnosť, prístup;
• spôsob sprístupnenia;

• intenzita využívania;
• používatelia, adresáti;
• význam, dosah. 

A Kultúrne dedičstvo
STAV ZACHOVANIA/
FUNKČNOSŤ Plne funkčné (existuje komplexné) Čiastočne funkčné

(existuje v redukovanej podobe)
Nefunkčné
(existuje, ale je nefunkčné)

DOSTUPNOSŤ/
PRÍSTUP

Verejný neobmedzený
(každému kedykoľvek, resp. v rámci 
otváracích hodín)

Verejný obmedzený (len 
po dohovore vopred, 
na objednávku)

Neverejný (len pre 
vedecké, výskumné, úradné 
účely)

Neprístupný

SPÔSOB 
SPRÍSTUPNENIA

Nespracované (v autentickej podobe, 
prostredí)

Spracované (databáza, 
bibliografia, filmotéka, zoznam, 
kronika)

Digitalizované (web, CD, 
DVD nosiče, portál)

VYUŽÍVANIE Pravidelne Nepravidelne (príležitostne) Nevyužívané

POUŽÍVATELIA/
ADRESÁTI Seniori Dospelí Mládež Deti

VÝZNAM/
DOSAH Lokálny Regionálny Krajský Celoštátny Medzinárodný
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B. Kultúrne inštitúcie, organizácie a iné kultúrno-spoločenské ustanovizne
Činnosť kultúrnych organizácií, inštitúcií a  iných ustanovizní je dôležité interpretovať prostredníctvom 
informácií o ich vzniku (rok založenia, kontinuita), predmete činnosti (primárny, sekundárny), členskej základni 
v súčasnosti, systéme riadenia (amatérsky, poloprofesionálny, profesionálny), materiálnych a finančných zdrojoch 
(majetok, zdroje financovania), mieste pôsobenia (priestory, ich vlastníctvo), dosahu pôsobenia (lokálny, 
regionálny a pod.). Obdobím hodnotenia stavu je súčasnosť.

Vo vzťahu ku kategórii B, sú to nasledujúce kritériá:
• Všeobecné informácie
• Členská alebo zamestnanecká základňa (počet a  členovia –  seniori, dospelí, mládež, deti), personálna 

kvalifikácia (odbornosť, počet, kvalifikácia)
• Materiálne, administratívne a finančné zázemie
• Adresáti (spotrebitelia)
• Pôsobnosť a aktivity (stručná charakteristika, pravidelnosť, typy aktivít)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Rok založenia Kontinuita pôsobenia 
(prerušené/neprerušené)

Forma organizácie, resp.  
inštitúcie
(príspevková, rozpočtová 
organizácia/obč.združenie/
iné)

Systém riadenia
(amatérsky, 
poloprofesionálny, 
profesionálny)

Sektorová príslušnosť
(verejný, súkromný; 
štátna správa, územná 
samospráva, tretí sektor, 
podnikateľský sektor)

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA Vek (seniori, dospelí, 
mládež, deti, kombinácia)

Počet a vývoj počtu 
v reálnych číslach
(optimálny/reálny, stáli/
sezónni, interní/externí)

Kvalifikácia
(vzdelanie, celoživotné 
vzdelávanie)

Organizačná štruktúra
(personálne zabezpečenie)

MATERIÁLNE, 
ADMINISTRATÍVNE 
A FINANČNÉ ZÁZEMIE

Materiálne vybavenie
(dostatočné/nedostatočné)

Prevádzkové náklady
(dostatočné/nedostatočné)

Systém financovania
(členské, dotácie, 
samostatná podnikateľská 
aktivita)

Priestory (vlastné/ 
prenajaté/ poskytnuté 
bezplatne)
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ADRESÁTI/
SPOTREBITELIA

Veková kategória
(deti, mládež, dospelí, 
seniori)

Odbornosť
(laická, odborná verejnosť)

Počet a vývoj počtu 
(reálne a optimálne, 
tendencia)

PÔSOBNOSŤ A AKTIVITY

Dosah a význam 
pôsobenia
(lokálny, regionálny, 
krajský, celoštátny, 
medzinárodný)

Primárne aktivity/
predmet činnosti
(pravidelné, nepravidelné)

Sekundárne aktivity
(pravidelné, nepravidelné)

Kvantitatívne kritériá 
(počet predstavení/
eventov/scén/výpožičiek/
expozícií/programov)

Úroveň manažmentu 
(logo, webstránka, 
kontaktné údaje, 
marketingové aktivity, 
spolupráca, plánovanie )

C. Kultúrne podujatia a kultúrne produkty
Kategória kultúrne podujatia a kultúrne produkty vyžaduje charakteristiku podujatia/produktu s informáciami 
o cieli a zámere, organizátorovi podujatia/autorovi produktu, údaje o zdrojoch financovania (kto, pravidelne, ne-
pravidelne), o mieste a pravidelnosti konania, skladbe návštevníkov podujatia/konzumentov produktu (seniori, 
dospelí, mládež, deti).

VŠEOBECNÁ 
CHARAKTERISTIKA Organizátor Typ podujatia Ciele podujatia

Význam podujatia
(lokálny/regionálny/krajský/
celoštátny/medzinárodný) 

KONANIE Termín a miesto konania
Frekvencia (jednorazové/
sporadické/ pravidelné/
nepravidelné)

Priestory konania
(stále/premenlivé; adekvátne/
neadekvátne) 

MATERIÁLNE, FINANČNÉ, 
ADMINISTRATÍVNE 
PODMIENKY

Financovanie
(pôvod, zdrojové rozdelenie, 
sponzoring pravidelnosť)

Partnerstvo a kooperácia Riadenie a marketing

ÚČINKUJÚCI/PARTICIPANTI Veková kategória (seniori, 
dospelí, mládež, deti)

Proveniencia
(lokalita, región, kraj, štát, 
medzinárodní)

Počet
(vývoj, štatistické údaje, pomer 
ideálny vs. reálny)

NÁVŠTEVNÍK/RECIPIENT Veková kategória (seniori, 
dospelí, mládež, deti)

Proveniencia
(lokalita, región, kraj, štát, 
medzinárodní)

Počet (ideálny/reálny)
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D. Kultúrna infraštruktúra a ostatné podmienky
Pre túto kategóriu je potrebné zistiť cieľ/zámer, stav/funkčnosť objektu (pôvodné, zrekonštruované, plne funkčné, 
čiastočne funkčné, nefunkčné), vlastníka/správcu (obec, VÚC, štát, právnická osoba, fyzická osoba), využívanie 
(podujatia, pravidelné, nepravidelné), finančné, materiálne a personálne zabezpečenie prevádzky, poloha v obci, 
dostupnosť (pre komerčné účely, verejný prístup, neverejný prístup  –  len členovia), recipientov/využívateľov 
(počet, druh), dostupnosť (zdarma, za poplatok).

VŠEOBECNÁ 
CHARAKTERISTIKA

Typ priestoru 
(kinosála, obecné 
priestranstvo)

Primárna funkcia 
priestoru

Kapacita a lokalizácia 
priestoru
(interiér/exteriér)

Konkurenčná výhoda/
jedinečnosť priestoru

VLASTNÍK/SPRÁVCA 
OBJEKTU Obec a jej inštitúcie VÚC a jeho inštitúcie štát Organizácia tretieho 

sektoru

Súkromný vlastník: 
fyzická/právnická 
osoba

DOSTUPNOSŤ Verejnosť (verejný/
neverejný, obmedzený)

Podmienka návštevy/
účasti (zdarma/
spoplatnený)

Fyzická dostupnosť 
(bezbariérový prístup, 
parkovacie plochy, dopravná 
dostupnosť)

STAV VYUŽÍVANIA Využívanie
(využívané/nevyužívané)

Frekvencia
(pravidelné/
nepravidelné)

Funkčnosť
(plne funkčné, čiastočne 
funkčné, nefunkčné)

Stav
(pôvodné/revitalizované/ 
adaptované/nové)

PODMIENKY VYUŽÍVANIA Personálne zabezpečenie
Materiálno-
technologické 
zabezpečenie

Finančné zabezpečenie Iné podmienky 

RECIPIENTI/
VYUŽÍVATELIA/
SPOTREBITELIA

Kategórie podľa veku/
statusu (študenti, seniori) /
motívu (poučenie, zábava)

Proveniencia (obec, 
región, kraj, štát, 
medzinárodní)

Počet (ideálny/reálny %)
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E. Individuálne profesie a kultúrny/kreatívny sektor
Individuálne profesie a kultúrny/kreatívny sektor predstavujú na Slovensku prevažne insitní výrobcovia, ale aj 
nadšenci, zberatelia, umelci a pod. Je nevyhnutné priniesť základné informácie: predmet činnosti, vek osoby, 
aktívnosť v súčasnosti, dĺžka aktivity (odkedy), motivácia (finančný profit, tradícia, sebarealizácia, hobby), pro-
dukcia (predaj, vlastná potreba, iné), spolupráca (organizácia, spolok, obec), priestory a nástroje (vlastné, prená-
jom), škola (odovzdávanie tradície), prezentovanie (web, značka, predaj, prednášky, výstavy, škola, workshop), 
príjem (žiadny, doplnkový, hlavný).

VŠEOBECNÁ 
CHARAKTERISTIKA Meno Aktivita Vek Trvanie aktivity Cieľ aktivity

PREVÁDZKOVANIE 
AKTIVITY

Súčasný stav 
(aktívne realizuje/ 
sporadicky/ nerealizuje)

Charakter prevádzkovania
(záujmová, doplnková, 
činnosť/zamestnanie)

Ziskovosť
(žiadny zdroj príjmov/ 
doplnkový/ hlavný zdroj 
príjmov)

Nefinančný 
profit (morálny, 
sebarealizácia)

Organizovanosť
(individuálne/kolektívne 
-spolok, združenie)

PODMIENKY PRE 
PREVÁDZKOVANIE 
AKTIVÍT

Priestorové podmienky 
(vlastné/prenajaté)

Technické a materiálne 
podmienky (dostatečné/
nedostatočné)

Finančné zabezpečenie 
(dostatečné/nedostatočné)

VYUŽITIE PRODUKTOV 
A SLUŽIEB 

Pravidelnosť
(pravidelná/nepravidelná)

Komerčnosť
(komerčná/nekomerčná)

Forma a spôsob (web, 
workshop, eventy)

ŽIACI/POKRAČOVANIE 
AKTIVÍT
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VYUŽITIE METODIKY 
HODNOTENIA KULTÚRNEHO 
POTENCIÁLU

Model hodnotenia kultúrneho potenciálu je možné najlepšie aplikovať na  lokálnej úrovni. Štandardizovaný 
a  komplexný „tabuľkový“ systém umožní hodnotiacim subjektom (napr. obciam, vysokoškolským pracovis-
kám, úradom či občianskym združeniam) jednoducho implementovať údaje, ale následne aj analyzovať možné 
medzery a príležitosti. Získa sa tak prehľad nielen o prvkoch, ktoré sa v skúmanej lokalite nachádzajú, ale aj 
o hodnotách a javoch, ktoré v nej v súčasnosti absentujú, alebo nie sú dosiaľ zmapované. Jednotne akceptovaný 
systém okrem iného umožňuje komparovať údaje medzi konkrétnymi jednotkami (dvomi obcami, niekoľkými 
obcami, okresmi, krajmi a pod.) 

Výstupom mapovania je vytvorenie znalostnej/informačnej bázy (databázy), ktorá predstavuje dôležitý pred-
poklad kultúrneho rozvoja. Kultúrne mapovanie je východiskovým nástrojom pre kultúrnu politiku, efektivizáciu 
miestneho kultúrneho plánovania (municipal cultural planning). Napomáha vytvárať a  posilňovať vedomostnú 
spoločnosť, ale najmä budúcu spoločnosť kreatívneho veku (creative age) a kreatívnej ekonomiky. Mapovanie kul-
túrneho potenciálu priamo i nepriamo zvyšuje (fyzickú, emocionálnu a intelektuálnu) dostupnosť kultúry a prístup 
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ku kultúrnemu obsahu (access to cultural content) v zmysle tieto informácie prijímať, ale ich aj vytvárať a podieľať 
sa na  vytváraní kultúrneho obsahu. Stimuluje revitalizáciu kultúrneho života na  miestnej a  regionálnej úrovni, 
podporuje občiansku angažovanosť, komunitný rozvoj a posilňuje lokálnu identitu. Súčasne je nástrojom socioe-
konomického rozvoja, napríklad pri tvorbe ponuky pre kultúrny cestovný ruch, a nástrojom skutočného (nielen 
formálneho) zachovávania kultúrnych špecifík. Jeho výstupy sú využiteľné v rôznych podobách a pre viaceré zá-
ujmové skupiny, napríklad pre miestne spoločenstvo, miestnu samosprávu, návštevníkov či podnikateľský sektor.

Údaje z kultúrneho mapovania by nemali byť len archivované, ale je potrebné s nimi ďalej pracovať. Vytvorenie 
databázy predstavuje len prvý krok k  jej využívaniu. V  zahraničnej praxi sa osvedčilo sprístupnenie údajov 
na jednotnom komunikačnom portáli, využitie open-source, GPS, vytvorenie webových máp, aplikácií a pod. 
Vytváranie priestorových máp kultúrneho obsahu (spatial cultural mapping) umožňuje rozpoznať aj to, ako sú 
jednotlivé zdroje rozmiestnené, kde sú koncentrované (clustered) a kde sa nachádzajú tzv. kultúrne medzery 
(gaps). Tieto sa využívajú najmä v kultúrnej politike väčších celkov, v podmienkach Slovenska napríklad v rámci 
okresných a krajských miest. Význam mapovania presahuje sektor kultúry a  jeho výstupy sú aplikovateľné aj 
v nadväzujúcich sférach, ako napríklad využitie krajiny, územné plánovanie, rozvoj kreatívnej ekonomiky, vzde-
lanostnej spoločnosti, revitalizácia sídel, rozvoj komunity či turizmus.

Kultúrne služby pre miestne obyvateľstvo a ponuka cestovného ruchu

Na to, aby sme kultúrne dedičstvo ako kultúrny potenciál využívali a snažili sa získať pozornosť miestnych oby-
vateľov či pritiahnuť návštevníkov, nie je potrebné disponovať unikátnymi kultúrnymi zdrojmi. Najdôležitejším 
predpokladom úspechu je presné definovanie cieľovej skupiny recipientov, ktorej je ponuka smerovaná. V tom 
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by malo významne pomôcť hodnotenie kultúrneho potenciálu. Čím bude hodnota a využiteľnosť potenciálu vyš-
šia, tým širšia a variabilnejšia bude skupina konzumentov kultúrnych služieb. Podmienkou efektívneho zhod-
nocovania slovenského kultúrneho dedičstva je čo najpresnejšie hodnotenie kultúrneho potenciálu, vytvorenie 
primeranej skladby kultúrnych služieb s efektívnym marketingom, realizovaným kreatívnymi a výkonnými pra-
covníkmi, schopnými flexibilnej adaptácie a zodpovedajúcej reakcie na prebiehajúce socioekonomické zmeny.

Z nášho pohľadu a doterajších skúseností považujeme za podstatné vytvorenie celoročnej ponuky využíva-
júcej kultúrny potenciál určitého územia (objektu, obce, mikroregiónu, okresu, kraja), rešpektujúc zachovanie 
určitých kvalitatívnych kritérií. Organizované podujatia sú cenným spestrením života obyvateľov, neraz aj 
výhodnou podnikateľskou aktivitou. Potenciál lokality, objektu či miesta je  neraz využívaný nedostatočne, len 
príležitostne. Túto neproporčnosť čiastočne kompenzuje napríklad kalendárium podujatí, ktoré prezentuje 
súbor podujatí vzťahujúcich sa na určitý objekt či územie. Podujatia dokážu byť zaujímavým vyrovnávacím 
prostriedkom v mimosezónnom období. Pri ich organizácii je dôležité zachovať kontinuitu a tradíciu, opa-
kovanie v pravidelných intervaloch a v rovnakom období. V rámci mikroregiónu alebo väčšieho územia je 
dôležité, aby sa do organizácie podujatí zapojili všetky administratívne jednotky. Vytvoria tak sieť, ktorú je 
možné marketingovo efektivizovať celoročne. Z hľadiska úspešnosti je nanajvýš prospešné zapojiť do procesu 
intenzívneho využívania kultúrneho dedičstva a  poskytovania služieb návštevníkom domáce obyvateľstvo. 
Vzťah domácich a návštevníkov môže výrazne znížiť, ale aj zvýšiť hodnotu destinácie. Mnohé praktické prí-
klady vidíme vo vinohradníckych obciach (napr. Radošina, Pukanec či Strekov), kde počas tradičných dní 
otvorených pivníc sprístupňujú svoje priestory okrem podnikateľov aj mnohí drobní vinohradníci. Ak sa 
na  prezentácii a  využívaní obsahu kultúrneho dedičstva podieľajú miestni aktéri, výrazne to zvyšuje jeho 
autenticitu a dáva predpoklad k intenzívnejšiemu a komplexnejšiemu zážitku. Zapojenie domáceho obyvateľ-
stva do prezentácie kultúry je nutné koordinovať a zvyčajne závisí od aktuálneho vedenia obce, či kultúrnej 
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inštitúcie. Je podmienené interpersonálnymi vzťahmi a prítomnosťou všeobecne akceptovanej autority, kto-
rej aktivita je mnohokrát nad rámec bežných pracovných povinností. Aj od toho závisí výsledná konkuren-
cieschopnosť ponúkaného produktu a úspešnosť v poskytovaní kultúrnych služieb.

Výchova mládeže kultúrou

Jednou zo základných charakteristík kultúry je jej kumulatívny charakter – vďaka hromadeniu poznatkov, zručností 
a skúseností nemusí každá generácia opäť hľadať spôsoby riešenia najrôznejších situácií, ku ktorým dochádza v pro-
cese adaptácie človeka na podmienky v konkrétnom priestore. Keďže podmienky majú všetky spoločenstvá neopako-
vateľné, originálne sú aj spôsoby adaptácie na ne. Označujeme ich termínom kultúra. Kultúra nie je dedičná, človek 
sa jej musí učiť. Medzigeneračný prenos kultúrnych vzorov nie je jednostranným procesom. Proces tradovania neraz 
prebieha od mladších k starším. Treba zdôrazniť, že špecifické a neopakovateľné sú aj postupy a spôsoby socializácie 
v zmysle procesu preberania, ale aj odovzdávania kultúrnych vzorov a mechanizmov sociálnej kontroly.

Tradície regulovali správanie ľudí a komunikáciu, tento rozmer je dnes oslabený, alebo dokonca absentuje. 
Individualizmus potláča prosociálne správanie, čo eliminuje efekt spolupráce. Sami učitelia základných škôl 
si to uvedomujú. Vo väčšine prípadov za podstatnú príčinu všeobecnej ľahostajnosti k lokálnym  tradičným 
hodnotám aj vo vlastnej pedagogickej príprave pokladajú fakt, že mnohí učia v školách mimo prostredia, kde 
vyrastali a nepoznajú z miestnej kultúry nič, alebo len veľmi málo. Nemajú vyvinuté lokálne a regionálne vedomie 
príslušnosti a nedokážu v tomto smere dostatočne vplývať na svojich žiakov.

Čím bližšie k prítomnosti, tým je tradícií menej, a slobodných, neoverených možností viac. Sociálna kontrola 
je menej účinná. Ľudia sú presvedčení, že si ich medzery v socializácii nikto nevšimne, že sa skryjú v anonymite 
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a vyhnú sa sankciám. Deti sa v školách učia a učenie chápu ako povinnosť. Expozície v prírode a experimentálne 
školy s využívaním prvkov tradičnej kultúry vo výučbe sú založené na inom princípe – žiaci sa učia bez toho, 
že by učenie chápali ako povinnosť, ale hru, súčasť života. Od príslušníkov starších generácií sa učia tradičným 
výrobným technikám a majú k nim rešpekt, spievajú, tancujú, koledujú, pri tom sa dozvedajú o spôsobe života 
starých rodičov, sami sa zaujímajú o kultúrne tradície, vytvárajú si vzťah k vlastnej kultúre. Spoznávanie 
kultúrneho dedičstva je jedinou cestou ku kultúrnej kontinuite, k reálnemu a objektívnemu hodnoteniu vlastnej 
kultúry aj iných kultúr a formovaniu lokálnej, regionálnej a etnickej identity, bez ktorej nie je reálna ani identita 
európska.

Pri výchove najmladšej generácie zďaleka nejde len o  prebúdzanie národného povedomia. Učitelia nie sú 
vždy dostatočne pripravení pôsobiť na  žiakov v  zmysle rozvíjania estetického cítenia, vštepovania skutočnej 
morálky, usmerňovania miery hodnôt. Sme tak svedkami devalvácie hodnotového systému, ktorý nedokáže 
odolávať tlaku peňazí a lacnej zábavy. Škola v tomto smere mládeži nepomáha, lebo žiakom neponúka potrebný 
prehľad o archaických aj súčasných formách tradičnej kultúry, aby človek dokázal posúdiť jej význam a porovnať 
tzv. hodnoty a skutočné hodnoty. Táto absencia v konečnom dôsledku nepriaznivo pôsobí aj na spôsob vnímania 
kultúrneho dedičstva vrátane rozvoja kultúrneho cestovného ruchu. 
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PRÍPADOVÁ 
ŠTÚDIA – MIKROREGIÓN 
RADOŠINKA

Možností ako interpretovať získané poznatky o prvkoch kultúrneho potenciálu, ich stave, vlastnostiach a využí-
vaní je veľa. Najdôležitejšie kritériá sú determinované odpoveďou na otázku: „Čo má byť výsledným materiálom?“. 
Iné obsahové, štrukturálne, formálne aj rozsahové kritériá má, a možnosti poskytuje, bakalárska práca (35 – 40 
strán prevažne deskriptívneho, niekedy deskriptívno–analytického textu s obrazovými prílohami), iné diplomová 
práca (50 – 80 strán analyticko–návrhového textu s  konkrétnymi návrhmi rozvoja). Vedecká (odborná) štúdia 
s rozsahom 10 – 20 strán určená pre odbornú verejnosť je odlišná od záverečných prác, podobne ako koncepčný, 
strategický materiál v rozsahu 100 – 200 strán alebo komplexná deskriptívna analýza o rozsahu niekoľkých stoviek 
strán s podrobným opisom všetkých prvkov kultúrneho potenciálu. Rozhodujúce je kritérium cieľa (účelu), teda 
na čo má konkrétny materiál slúžiť a aké potreby má spĺňať. Okrem tohto aspektu záleží aj na tom, kto a pre koho 
mapovanie a hodnotenie realizuje. Je kľúčové určiť a zodpovedať o.i. na tieto otázky: Nakoľko odborne zdatný je 
študent – výskumník? Nakoľko odborne zdatný je adresát výstupu a kto ním je – obec, nezisková organizácia alebo 
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privátny sektor? Koľkí sa na mapovaní podieľajú a aký časový horizont majú k dispozícii na splnenie cieľu? Existujú 
konkrétne požiadavky zadávateľa a ak áno, aké sú? Je v kontexte konkrétneho mapovania a hodnotenia efektívnejšie 
zamerať sa na všeobecné plošné mapovanie alebo selektovať a  rozpracovať len špecifické prvky? Do akej miery 
a v akej forme je potrebné, resp. možné použiť obrazové materiály (mapy, nákresy, obrázky, fotodokumentáciu, 
tabuľky, grafy), alebo audiovizuálne záznamy? Odpovedí na tieto otázky je niekoľko a preto nasledujúci materiál 
ponúka len jeden z možných pohľadov, ako získané poznatky selektovať a interpretovať. 

Hodnotenie kultúrneho potenciálu je aplikovateľné na úrovni obce, mikroregiónu, aj väčších priestorových 
celkov. Mapovanie kultúrnych zdrojov takto vymedzených priestorových jednotiek má však svoje špecifiká. 
Pri kreovaní mapy kultúrnych zdrojov v mikroregióne a tvorbe „kultúrneho profilu mikroregiónu“ je potrebné 
zohľadniť dva kľúčové aspekty hodnotenia kultúrneho potenciálu:

1. Kultúrne zdroje: Na úrovni obce je nevyhnutné identifikovať zdroje čo najhlbšie a najkomplexnejšie, pre-
tože je to najnižšia jednotka v rámci metodiky hodnotenia. Pri analýze kultúrnych zdrojov mikroregiónu môže 
byť prístup odlišný – na skúmané zdroje je potrebné nazerať komplexne z hľadiska mikroregiónu. Pri tejto analý-
ze je potrebné dôkladne zvážiť, ktoré informácie a zdroje sú relevantné a ktoré vo vzťahu k takto koncipovanému 
výskumu relevantné nie sú. Tento prístup znamená, že sa selektujú predovšetkým tie zdroje, ktoré sú:

• špecifické pre konkrétnu obec  –  kultúrne zdroje, ktoré môžu vytvárať mapu špecifík mikroregiónu 
(sieťovanie je o  spolupráci obcí, kde má každá svoje jedinečné atribúty, danosti, ktoré spolu vytvárajú 
komplexnú mozaiku);

• spoločné pre viaceré obce mikroregiónu – ktoré umožňujú sieťovanie/spoluprácu, podporu spoločných 
projektov, rozvoj synergie, mikroregionálnej siete a posilňovanie mikroregionálnej identity.

2. Náročnosť výskumu a hodnotenia: Identifikácia a hodnotenie kultúrnych zdrojov v mikroregionálnom pro-
stredí sú náročnejšie a komplexnejšie ako analýza zdrojov na úrovni obce. Súčasne je to ideálna platforma na prácu 
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s kultúrnymi hodnotami, ich ochranu a využívanie. Mapovanie si vyžaduje rozsiahly dlhodobý výskum. Najnároč-
nejším aspektom hodnotenia kultúrneho potenciálu v mikroregiónoch (v porovnaní s úrovňou obcí) je kontextuálne 
a komplexné uvažovanie, ktoré zohľadňuje aj aspekty priestoru a času. Hodnotenie musí reflektovať spoločné a odlišné 
demografické, socio-ekonomické či kultúrno-historické charakteristiky a podmienky obcí, musí rozpoznávať väzby 
a súvislosti. Až následne je možné vyvodzovať závery a odporúčania. S ohľadom na komplexné hodnotenie kultúr-
neho potenciálu je nutné identifikovať nielen hodnoty, ktoré sú platné v súčasnosti, ale aj tie, ktoré boli prítomné iba 
v istom časovom období, a už celkom absentujú (tieto možno označiť ako tzv. cultural gaps – kultúrne medzery).

Mikroregión Radošinka sa rozprestiera na relatívne kompaktnom území s rozlohou 127,01 km² a celkovým poč-
tom obyvateľov takmer 11000.1 Partnerstvo MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA, ktoré je v súčasnosti kľúčovým 
verejno-súkromným subjektom v území, katastrálne zasahuje 11 obcí – Zbehy, Jelšovce, Čakajovce, Alekšince, Luká-
čovce, Čab, Nové Sady, Šurianky, Hruboňovo, Malé Zálužie a Kapince. Obcou s najväčším počtom obyvateľov sú 
Zbehy (2237), obcou s najmenším počtom obyvateľov sú Kapince (191). Medzi obce s počtom obyvateľov nad 1000 
patria Jelšovce (1012), Čakajovce (1113), Alekšince (1671), Lukáčovce (1122) a Nové Sady (1290). Menej ako 1000 
obyvateľov majú Čab (780), Šurianky (597), Hruboňovo (492) a Malé Zálužie (266). Z hľadiska dopravnej dostupnosti 
vo vzťahu k mestu Nitra je najbližšie obec Zbehy (10 km), najďalej obce Hruboňovo (18 km) a Kapince (cca 20 km). 
Územie mikroregiónu Radošinka sa nachádza v Alpsko-Himalájskej horskej sústave, ktorej súčasťou je aj Panónska 
panva. Zasahuje sem celok Podunajská pahorkatina s podcelkom Nitrianska pahorkatina. Na západe sa rozprestie-
rajú južné výbežky pohoria Považský Inovec, na východe pohorie Tribeč. Územie mikroregiónu pokrýva významnú 
časť Radošinskej doliny. Dolina je už podľa svojho názvu charakterizovaná tokom rieky Radošinka, ktorá tvorí jeden 
z ľavostranných prítokov rieky Nitra. Radošinka preteká územím okresov Topoľčany a Nitra a do jej povodia ústia 
aj potoky z časti okresu Hlohovec. Má dĺžku 31,9 km a je povodie má rozlohu 384,7 km2. Z hydrologického hľadiska 

1 Sčítanie SODB 2011. [online]. Dostupné na internete: <úrad http://datacube.statistics.sk/>.

http://datacube.statistics.sk/


65 

majú pre mikroregión význam lokálne vodné toky, medzi 
ktoré patria Perkovský potok (preteká cez Čakajovce, Šu-
rianky, Hruboňovo, Zbehy), potok Dobrotka, Trhovišťský 
potok a Blatná. Územie mikroregiónu patrí do mierneho 
klimatického pásma  –  teplej klimatickej oblasti. Najviac 
zrážok padne v letnom období (máj – júl), keď dominuje aj 
búrková činnosť a najmenej zrážok v zimnom období. Roč-
ný priemerný úhrn zrážok osciluje medzi 550 – 650 mm 
a  priemerná ročná teplota dosahuje 9,7°C. Rozvoj poľ-
nohospodárstva a  zakladanie tzv. starých dedín v  tomto 
území podmieňovali priaznivé pôdne podmienky. Väčšina 
územia sa nachádza v oblasti úrodných hnedozemí, kto-
ré vznikali pod dubovým a dubovo-hrabovým lesom. Vo 
vzťahu k mapovaniu a hodnoteniu kultúrneho potenciálu 
mikroregiónu je a  vždy bolo určujúcim faktorom tohto 
územia poľnohospodárstvo. 

Pri hodnotení kultúrneho potenciálu je pozornosť 
venovaná kategóriám: A Kultúrne dedičstvo; B Kultúr-
no-spoločenské organizácie a  inštitúcie; C Kultúrne 
podujatia a kultúrne produkty; D Kultúrna infraštruk-
túra a ostatné podmienky a E Ľudské zdroje v kultúrnom 
sektore. 

Obrázok 1 Mapa súčasného územného pôsobenia MAS OZ Mikroregión 
RADOŠINKA

Zdroj: Mikroregión Radošinka. [online]. Dostupné na internete: 
<http://www.radosinka.sk/index.php?option=com_
content&view=article&id=47&Itemid=59&lang=sk>.
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A Kultúrne dedičstvo
Kultúrne dedičstvo predstavuje najsignifikantnejšiu zložku kultúrneho potenciálu a podľa druhovej klasifikácie 
je možné ho deliť na  hmotné a  nehmotné. Hmotné kultúrne dedičstvo pozostáva z  kategórií: archívne doku-
menty; historické knižničné fondy a historické knižničné dokumenty; zbierky múzeí a galérií; diela hudby, tanca, 
dramatického umenia a  scénografie; diela kinematografie, televíznej a  audiovizuálnej tvorby; diela výtvarného 
umenia, úžitkového umenia a dizajnu; diela ľudového umenia a ľudovej umeleckej výroby; historické urbanistické, 
architektonické a stavebné štruktúry v nadväznosti na historické krajinné štruktúry a kultúrna krajina. Nehmotné 
kultúrne dedičstvo tvoria: jazykové prejavy; slovesné a literárne prejavy šírené orálne alebo audiomediálne; pre-
javy dramatického, hudobného a tanečného umenia; kultúrne tradície; historické udalosti; zemepisné, katastrálne 
a miestne názvy; technologické postupy a špecifické techniky; iné nehmotné prejavy mimoriadnej historickej, ume-
leckej, etnologickej, sociologickej, antropologickej a  inej hodnoty. Výskum a  adekvátne hodnotenie kultúrneho 
dedičstva na  úrovni mikroregiónu je veľmi náročné. V  porovnaní s  inými kategóriami (kultúrne organizácie 
a inštitúcie, podujatia, infraštruktúra a pod.) je mimoriadne obsiahle a preto je veľmi náročné a nie vždy efektív-
ne, ho v plnom rozsahu zaznamenať a zhodnotiť. Pri hodnotení kultúrneho dedičstva na úrovni mikroregiónu je 
potrebné selektovať najmä prvky, ktoré sú spoločné pre viaceré obce (napr. história spojená s udalosťami 1 a 2. sv. 
vojny) a na druhej strane prvky, ktoré sú jedinečné, špecifické pre určitú obec (lokalitu, komunitu) a dosahujú, 
resp. majú potenciál dosiahnuť regionálny či nadregionálny význam.

Hmotné kultúrne dedičstvo
Každá zo skúmaných obcí si vedie svoju obecnú kroniku, v ktorej možno nájsť záznamy z hospodárskeho, po-
litického, kultúrneho alebo náboženského života. Z nich najobsiahlejšia je kronika obce Lukáčovce, ktorá má 
už 4 diely a obsahuje výnimočné množstvo údajov. Okrem obecných kroník sú dostupné aj kroniky cirkevných 
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zborov, kroniky školské, kroniky jednotlivých spolkov, ale aj občasné správy, súpisy, záznamy či dokumenty. 
Za zmienku stojí urbár obce Čab z roku 1769, platný až do zrušenia poddanstva v roku 1849 a ktorého originál 
je uložený v Štátnom oblastnom archíve v Ivanke pri Nitre. Listina z 13. apríla 1771, ktorá sa viaže k obci Malé 
Zálužie, dokazuje, že Justovci boli stúpencami reformácie a vlastnili časť chotára v Malom Záluží. V súpise sa 
nachádzajú aj niektoré chotárne názvy a mená obyvateľov, ktoré sa vyskytujú dodnes (napr. Striha, Líška, Slezák, 
Beňo či Naď). Iný súpis z roku 1753 uvádza, že napr. v obci Šurianky žilo 39 rodín, existoval tu panský mlyn, dva 
hostince a židovská usadlosť Abraháma Löbla, ktorý ako jediný v obci mal pálenicu. 

Archívne zdroje sa vo všeobecnosti spracúvajú a využívajú sporadicky. Je veľmi ťažké ich vyhľadať. Niektoré 
z týchto zdrojov sa nachádzajú aj v súkromných archívoch a sú ťažko dostupné. Prístup k obecným kronikám je 
verejný obmedzený – sú dostupné zväčša prezenčne, na vopred ohlásené vyžiadanie, pričom prioritne sa využíva-
jú na vedecko-výskumné účely. Obce príležitostne spracúvajú tieto údaje aj v atraktívnejšej a dostupnejšej forme 
(v podobe pravidelných článkov publikovaných na webstránkach obce, v obecných novinách či pri obecných 
podujatiach). Len obmedzená časť informácií z kroník bola použitá napr. pri vytváraní obecných monografií, 
čím sa aspoň čiastočne podarilo priblížiť ich verejnosti. Mnohí obyvatelia preto dobre nepoznajú históriu vlast-
nej obce, čo je viditeľné aj na čoraz latentnejšej príslušnosti obyvateľov k obci či mikroregiónu. 

Výskum nepreukázal existenciu významnejších historických knižničných fondov. V mikroregióne sa nachádzajú 
3 inštitúcie múzejného typu, ktoré uchovávajú svoje zbierky. Ide o pamätnú izbu v Malom Záluží, súkromnú Ga-
lériu ľudového umenia v Zbehoch a Múzeum Nové Sady. Niektoré významné artefakty viažuce sa k mikroregiónu 
sú prezentované v Ponitrianskom múzeu v Nitre, v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu či Slovenskom národ-
nom múzeu, kde je vystavený kroj z Čakajoviec. Ani jedno z kultúrno-spoločenských zariadení v mikroregióne 
však nespĺňa v plnom rozsahu funkcie múzejnej či galerijnej inštitúcie. Múzeum Nové Sady zatiaľ nemá vytvorenú 
vlastnú zbierku – dočasne tam sú umiestnené predmety zapožičané zo Slovenského poľnohospodárskeho múzea, 
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či dočasne (ako výstava) aj z  Ovčiarskeho múzea v  Liptovskom Hrádku. Uvažuje sa o  zriadení stálej expozície 
venovanej Jankovi Silanovi. V obci Zbehy sa nachádza Galéria ľudového umenia, ktorú otvorili v máji roku 2008 
manželia Ilečkovci. Návštevníci si môžu pozrieť vyrezávané drevené predmety, predmety vyrobené technikou 
makramé, ale aj vytesané sochy v nadživotnej veľkosti. Súčasťou aktivít galérie je predaj spomienkových predmetov, 
realizácia výstav a kultúrnych podujatí. Pamätná izba v Malom Záluží nemá oficiálne udelený štatút. Je umiestnená 
v kultúrnom dome a jednotlivé artefakty sú darom/pôžičkou obyvateľov. Na tieto predmety majú k dispozícii tzv. 
reverzné zmluvy (t.z. že obecný úrad je povinný vrátiť artefakty pôvodným majiteľom, ak by o to z rôznych dôvo-
dov požiadali). Prístup do objektu je verejný neobmedzený, limitovaný len otváracími hodinami alebo dohodou. 
Pamätná izba je otvorená aj počas významných obecných príležitostí a slávností. K dispozícii sú 3 obyvateľky obce, 
ktoré objektom sprevádzajú. Zbierka dokumentuje miestny spôsob života na začiatku 20. storočia. Nachádza sa tu 
približne 350 predmetov, rozdelených do kategórií oblečenie a textílie (konopné obrusy, čepce, pánska košeľa, šatky, 
sukne, zástery, lajblíky, čižmy, dreváky a pod.), nástroje (trlica, bič, kolovrátok, vidly, hrable, kosa, cep, zbonka, váhy 
a i.), iné (detské hračky, keramika, kolíska, lavica, spevníky, obrazy). Zbierky sú spracované čiastočne – vo februári 
2014 bola vytvorená databáza v systéme Excel, v rámci ktorej je každý predmet evidovaný, je mu pridelené evidenč-
né číslo, vlastník, popis, oficiálne pomenovanie, nárečové pomenovanie, kategória, rozmery a materiál. Súčasným 
adresátom uchovávaných a prezentovaných kultúrnych hodnôt je široká verejnosť, no dlhodobým zámerom je vyu-
žívať zbierky vo výchovno-vzdelávacom procese detí v okolitých základných školách prostredníctvom vzdelávacích 
zošitov či animačných programov. Pamätná izba má svoje nedostatky po formálnej i obsahovej stránke, jej význam 
je skôr na lokálnej úrovni, ale predstavuje solídny základ k spracovaniu podobného zariadenia spoločného pre celý 
mikroregión. 

Výskum nepreukázal existenciu významnejších diel hudby, tanca, dramatického umenia a scénografie, ki-
nematografie, televíznej a audiovizuálnej tvorby, výtvarného umenia, úžitkového umenia a dizajnu. Dostupné 
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sú záznamy a fotografie vystúpení niektorých z pôsobiacich folklórnych skupín. Je možné vyhľadať aj záznamy 
o ochotníckom divadle v Lukáčovciach, v Nových Sadoch a v Čabe. Vo všeobecnosti je však znalosť o  týchto 
dielach veľmi nízka, a to aj na úrovni kultúrnych pracovníkov či odborníkov. Ak aj tieto diela, resp. dokumenty 
existujú, je veľmi náročné ich získať a spracovať. Výrazne sa tak znižuje dostupnosť týchto kultúrnych zdrojov 
pre širšiu verejnosť. 

Vo vzťahu k hmotnému kultúrnemu dedičstvu sú najsignifikantnejším prvkom historické urbanistické, architekto-
nické a stavebné štruktúry (historické sídelné štruktúry) v nadväznosti na historické krajinné štruktúry. V rámci nich 
rozlišujeme architektonické štruktúry a stavebné štruktúry. Z hľadiska kvantitatívneho hodnotenia sa v území mikro-
regiónu nachádza niekoľko významných prvkov svetskej architektúry: 8 kaštieľov (Alekšince 2, Čakajovce, Nové Sady 
2, Šurianky, Hruboňovo, Lukáčovce) a 3 kúrie (Kapince, Nové Sady, Čab). Zo sakrálnych pamiatok je tu 8 kostolov 
(Alekšince, Čakajovce, Nové Sady 2, Jelšovce, Lukáčovce, Šurianky, Zbehy), 10 kaplniek (Alekšince, Čab, Čakajovce, 
Jelšovce, Lukáčovce 2, Hruboňovo 2, Šurianky, Kapince) a 4 zvonice (Nové Sady, Malé Zálužie, Nové Sady Ceroviny, 
Hruboňovo). Okrem toho je tu približne 30 sôch a súsoší, z ktorých väčšina zobrazuje sv. Jána Nepomuckého (7), sv. 
Urbana, sv. Vendelína, Pannu Máriu alebo sv. Donáta. Z nehnuteľných pamiatok sú oficiálne vyhlásené za národnú 
kultúrnu pamiatku kaštiele v Hruboňove, Lukáčovciach a Nových Sadoch, morový stĺp v Čabe, kostol sv. Kataríny 
Alexandrijskej s opevnením v Čakajovciach, budova pamätnej fary v Lukáčovciach, archeologická lokalita Hrádok 
v Lukáčovciach, kríž s korpusom na pilieri v Jelšovciach, socha sv. Jána Nepomuckého v Šuriankach, kostol Povýšenia 
sv. Kríža v Zbehoch, pamätný dom mjr. Pavloviča a pamätná tabuľa v Kapinciach. 

Za najvýznamnejší prvok kultúrneho potenciálu možno v tejto súvislosti považovať existenciu kaštieľov a kú-
rií, ktorých počet je na  takého, relatívne malé, územie pozoruhodný. S  výnimkou kaštieľa v  Nových Sadoch 
však nie sú využívané na kultúrne či spoločenské účely. V priestoroch niektorých z nich sa nachádzajú sídla 
obecných úradov (kaštieľ Emödyovcov v  Šuriankach) alebo súkromných firiem (kúria barónky Mednyanskej 
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v Nových Sadoch). Súkromné vlastníctvo výrazne limituje sprístupňovanie týchto objektov. Obnova vybraných 
objektov stagnuje najmä z dôvodu nevysporiadaných majetkových vzťahov alebo nedostatku finančného kapitá-
lu. V dezolátnom stave je národná kultúrna pamiatka – kaštieľ v Hruboňove, vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorá 
dlhodobo o objekt nejaví záujem. V rukách súkromných osôb je aj kaštieľ v Lukáčovciach (majiteľ má záujem 
o rekonštrukciu a využívanie priestorov, ale až v dlhodobom horizonte), Alekšinciach, Nových Sadoch a Čaka-
jovciach (posledné dva možno považovať za kúrie). Priestory týchto objektov disponujú potenciálom vhodným 
predovšetkým na  rozvoj sekundárnej ponuky cestovného ruchu. S  ohľadom na  možnosti posunu kultúrneho 
potenciálu smerom ku kultúrnemu kapitálu možno vidieť istú perspektívu v relatívne málo známej kúrii Artura 
Klannera z roku 1875 v Kapinciach. Objekt je majetkom obce Kapince, patrí k nemu rozsiahly parkový a trávnatý 
areál. Budova je v  súčasnosti nevyužívaná, je však v dobrom stavebno-technickom stave, adekvátne viditeľná 
a dobre dostupná od cesty 3. triedy č. 5144. Bola by vhodným miestom na zriadenie múzea, vzdelávacieho či 
kreatívneho centra, detského tábora alebo sídla MAS OZ Mikroregión Radošinka.

V niektorých obciach sa dodnes zachovali pôvodné budovy škôl, ktoré majú historickú, spoločenskú a estetickú 
hodnotu. Za cenný kultúrny prvok možno považovať aj miestne cintoríny, z ktorých má špecifické postavenie ži-
dovský cintorín v Nových Sadoch. V mikroregióne Radošinka sa nenachádza žiadny pamiatkovo chránený objekt 
tradičnej architektúry, hoci vo viacerých obciach sú dodnes prítomné domy charakteristické pre túto oblasť (možno 
ich nájsť napr. v Čakajovciach, Jelšovciach, Kapinciach, Nových Sadoch). Tradične sa v tomto území stavali dvoj alebo 
trojpriestorové domy z  hliny (s  delením: izba  –  pitvor  –  komora), najskôr nabíjaniny, neskôr surovej tehly, ktorú 
vyrábali Cigáni. Strecha bola zväčša valbová, pokrytá slamou, neskôr škridlou. Za komorou bývali maštale a hospo-
dárske priestory. V súvislosti s existenciou technických diel možno poznamenať, že potreba spracovať veľké množstvo 
obilia podnietila v území výstavbu viacerých vodných mlynov (napr. v Lukáčovciach, Malom Záluží, Jelšovciach, Čabe 
a i.). Hoci sa žiaden z nich do súčasnosti nezachoval, ich (zaniknutú) existenciu možno stále považovať za významný 
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aspekt kultúrneho potenciálu mikroregiónu. Kultúrny potenciál tvoria aj bývalé železničné stanice, priľahlé objekty 
a železničné trate (napr. Kapince, Malé Zálužie, Čab), ktoré by boli, po vyriešení majetkovo-právnych vzťahov so 
ŽSR, vhodnou platformou pre zriadenie expozícií, občerstvovacích staníc, informačných centier či predajných miest. 
Súčasná situácia však naznačuje, že ŽSR sa usiluje rozpredať tieto objekty do rúk súkromných majiteľov, ktorí s nimi 
môžu nakladať podľa vlastných preferencií (sanovať, rekonštruovať, ale aj ponechať nevyužívané). Hoci sú ceny týchto 
nehnuteľností relatívne nízke, pre obce by znamenali náklady, ktoré by neboli schopné dlhodobo a udržateľne pokrývať 
(azda iba v podmienkach dlhodobej finančnej podpory zo sekundárnych zdrojov). Tento jav predstavuje mimoriadne 
ohrozenie, ktoré môže spôsobiť totálnu likvidáciu významnej kultúrnej hodnoty mikroregiónu. 

Lokality v Nitrianskom regióne patria medzi najvýznamnejšie archeologické náleziská na Slovensku, čo potvrdzujú 
aj nálezy v mikroregióne. Systematický výskum však nebol realizovaný ani v jednej obci. Najstaršie evidované arche-
ologické nálezy sa našli v čase budovania železničnej trate Leopoldov – Zbehy. Za pomerne husté osídlenie územia 
možno vďačiť priaznivým podmienkam na rozvoj poľnohospodárstva a výhodnej polohe v úvalinovej doline potoka 
Radošinka. Najstaršie stopy osídlenia boli nájdené v Alekšinciach (limnokvarcitové čepeľové škrabadlo zo staršej doby 
kamennej) a v Čabe z obdobia paleolitu. Vzácne sú aj neolitické nálezy v Nových Sadoch, Jelšovciach, Lukáčovciach 
a v Zbehoch-Andači. Časť nájdených črepov z Čabu patrí do obdobia neskorého eneolitu a ďalšia časť materiálu do 
mladšej doby bronzovej do obdobia lužickej kultúry. Boli tu odkryté tri sídliskové jamy na výrobu keramiky z neskorej 
doby kamennej. Pohrebiská a sídliská boli odkryté vo viacerých obciach mikroregiónu. Najstaršie archeologické nále-
zy v Čakajovciach, črepy z kvalitne vypálených nádob vyhotovených ručne, dokazujú intenzívne osídlenie obce v dobe 
rímskej (2. a 3. storočie). V Čakajovciach bolo odkrytých 894 hrobov. Na ploche približne dvoch hektárov odkryli 
v Jelšovciach 495 sídliskových objektov a 447 kostrových hrobov. Stopy najstaršieho osídlenia siahajú do obdobia 
mladšej doby kamennej (4500 p. n. l.). Jelšovce sú najväčším skúmaným pohrebiskom z obdobia staršej doby bronzo-
vej v Českej a Slovenskej republike a sú na poprednom mieste v stredoeurópskej oblasti. Z archeologických nálezov 
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v Nových Sadoch stojí za zmienku praveký rondel z mladšej doby kamennej, sídlisko badenskej kultúry a kostrové 
nálezy lengyelskej kultúry v Sile s depotom kamenných perál. V katastrálnom území Šurianok objavili osem lokalít, 
ktoré boli v minulosti osídlené. Lokalita Za figurom na terase Perkovského potoka s rozlohou 8,6 ha sa pokladá za 
najdôležitejšiu z hľadiska osídlenia obce. Podľa výskumov je polykultúrnym sídliskom, resp. pohrebiskom širšieho 
významu. Zo Zbehov je známe osídlenie z neolitu (sídlisko lengyelskej kultúry), pohrebisko a sídlisko maďarovskej 
kultúry zo staršej doby bronzovej a  tiež halštatské pohrebisko zo staršej doby železnej. V Kapinciach bol nájdený 
poklad strieborných mincí zo 16. storočia. Nejestvuje však žiadne miesto alebo subjekt, kde by boli aspoň čiastočne 
systematicky spracované, zozbierané a prezentované archeologické nálezy z tejto lokality. Mnohé nálezy sú ťažko do-
stupné a ich existenciu potvrdzujú len archeologické správy a záznamy. Vzácnejšie nálezy sú uložené v depozitoch, 
príp. expozíciách múzeí, časť je uchovávaná aj v Archeologickom ústave SAV v Nitre.

V mikroregióne je prítomných niekoľko prvkov kultúrnej krajiny. Ide predovšetkým o brehové porasty vod-
ného toku Radošina a niekoľkých menších vodných tokov. Zaujímavé a krajinársky hodnotné prvky sú porasty 
okolo vodných plôch (napr. Lukáčovce, Malé Zálužie), kde sa zdržuje množstvo vodného vtáctva. Jedným z cha-
rakteristických prvkov mikroregiónu sú rezíduá spoločenstiev mäkkých vŕbovo-topoľových lužných lesov, ktoré sa 
vyskytujú napr. v časti Nové Sady-Kotrbál, Lukáčovciach, Čakajovciach alebo v Hruboňove. Vŕby boli využité aj pri 
cezhraničnom projekte Cesty vody, cesty k sebe, ktorý iniciovala MAS OZ Mikroregión Radošinka. Zaujímavým 
prvkom sú tiež lokálne významné pamätné stromy (napr. platan v Nových Sadoch pri kúrii barónky Mednyanskej). 
Gróf Jozef Emödy dal vysadiť čerešňovú alej na ceste vedúcej od Šurianok k obci Výčapy-Opatovce. Signifikantným 
prvkom v krajine je prameň Lužbetka na  rozhraní katastrov obcí Malé Zálužie a Kapince, po pravej strane pri 
cestnom ťahu Nitra-Piešťany. Najcennejšou lokalitou kultúrnej krajiny v mikroregióne je Šuriansky park, vyhlásený 
v roku 1982 za chránený areál. Park s výmerou 9500 m2 je cenný predovšetkým po dendrologickej stránke, rastie 
v ňom 33 druhov drevín, z ktorých sú mnohé cudzokrajné. 
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Svetské a sakrálne pamiatky v obciach 
mikroregiónu Radošinka
Alekšince Kaštieľ zemana Rafaela Janossyho

Kaštieľ grófa Imricha Dezasseho
Rímskokatolícky kostol sv. Anny
Kaplnka
Prícestná socha sv. Jána Nepomuckého

Čab Zemianska kúria Čab-Lahne
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda s  pamätnou tabuľou
Zvonica
Socha Nepoškvrnenej Matky Božej
Morový stĺp 
Prícestná socha sv. Donáta
Socha Panny Márie v časti Sila

Čakajovce Erdödyho kaštieľ – kúria Čakajovce
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej 
Kaplnka
Prícestná socha Panny Márie
Sochy sv. Jána Nepomuckého
Socha sv. Vendelína
Stĺp so sochou Panny Márie Ružencovej
Kristus na Olivovom vrchu
Panteón slovenských dejateľov
Prícestný kríž 

Hruboňovo Neskororenesančný kaštieľ s areálom 
Kaplnka sv. Michala Archanjela
Kaplnka zasvätená Sedembolestnej Panne Márii
Zvonica 
Súsošie kalvárie
Socha sv. Jána Nepomuckého

Jelšovce Rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény
Kaplnka Panny Márie 
Prícestné kríže
Kríž s korpusom na pilieri (socha Panny Márie, socha Ježiša 
Krista) 
Socha sv. Jána
Socha sv. Vendelína
Socha sv. Donáta
Socha sv. sv. Floriána
Socha Panny Márie
Božie muky

Kapince Kúria Artura Klannera
Kaplnka zasvätená Panne Márii Kráľovnej
Socha sv. Jána Nepomuckého 
Socha Panny Márie 
Pamätný dom mjr. Pavloviča a pamätná tabuľa 

Lukáčovce Stredoveký kaštieľ *NKP
Kostol sv. Jána Nepomuckého
Kaplnka Panny Márie Šaštínskej
Kaplnka sv. Floriána
Socha sv. Urbana 
Socha Panny Márie Sedembolestnej
Socha Nepoškvrneného počatia
Socha sv. Jána Nepomuckého
Budova pamätnej fary 
Božie muky
Hrádok 

Malé Zálužie Zvonica
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Nové Sady Kaštieľ rodiny Ghýzczy 
Kúria barónky Mednyanskej
Kaštieľ Dr. Klobušického
Rímskokatolícky kostol sv. Štefana Kráľa
Tolerančný evanjelický a.v. kostol
Zvonica s krížom v časti Sila
Zvonica Ceroviny
Socha Ježiša Krista
Pamätný dom Janka Silana
Kamenný kríž Possessio Szill

Šurianky Kaštieľ Emödyovcov (Erdödyho kaštieľ)
Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny
Kaplnka so zvonicou v časti Perkovce
Morový stĺp
Socha sv. Jána Nepomuckého 
Prícestná socha Panny Márie v časti Perkovce
Prícestný kríž v časti Perkovce
Kamenný kríž na miestnom cintoríne v Šuriankach
Chránený areál Šuriansky park

Zbehy Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža 
Prícestná socha sv.Jána Nepomuckého

 
Zdroj: terénny výskum, Dubská (2014)

Nehmotné kultúrne dedičstvo
Oblasť mikroregiónu Radošinka patrí podľa Etnografického atlasu Slovenska do juhovýchodnej nárečovej skupiny 
so stredonitrianskym nárečím. Každá z obcí sa okrem spoločných charakteristík vyznačuje aj množstvom špecific-
kých prvkov terminológie. Jazykové odchýlky možno badať najmä pri termínoch súvisiacich so stravou, oblečením 
a náradím. Pre Čakajovce sú typické slová ako širák (klobúk), trigá (textílie pod pánskou košeľou), žinenky (mašlič-
ky červenej farby), galoty (čierne nohavice), erva (zástera), kacabajka (kabát), štrupandle (gumičky na pančuchy), 
onuca (handra ovíňajúca nohu v  topánke namiesto ponožky), ale aj karalíže, gonflaše, štof, vrzgáče alebo pinicír 
(nožík na krájanie chleba). Medzi ďalšie, dodnes používané, nárečové výrazy patrí napr. budelár (peňaženka), fiók 
(šuplík), kanapa (posteľ), šivačka (ihla), čuč (buď ticho), friško (rýchlo), šaragla (zadný nosič na bicykli), pántok 
(veľká sekera) a  ich príbuzné varianty. V  Malom Záluží a  okolí sa používajú termíny ako mašinovica (spodná 
sukňa), krézel (golier), racka (zdobená obruba na textílii) a pod. V Zbehoch sú bežné slová ako fertucha (zástera), 
pécka (murované ohnisko), sesla, šlingrované polovičky, gonfláše a i. Niektoré termíny sú používané a známe už len 
v prostredí staršej generácie, iné sa používajú v bežnej komunikácii vo všetkých vekových kategóriách. Zaujímavým 
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prvkom využívania týchto hodnôt by bolo publikovanie spoločného mikroregionálneho slovníka nárečových poj-
mov, ktorý by ich nielen prezentoval, ale aj istým spôsobom uchovával pre ďalšie generácie.

Najstaršie listiny z územia Slovenska, v ktorých sú dostupné i prvé písomné zmienky o obciach z okolia Nitry, 
sú Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. Prvé písomné zmienky o obciach Alekšince, Nové Sady, Šurianky, Zbehy, 
Čakajovce sa nachádzajú v listine z roku 1156, keď ostrihomský arcibiskup daroval desiatky z týchto obcí kano-
nikom ostrihomského kostola. Prvé zmienky o ostatných obciach mikroregiónu pochádzajú z 13. a 14. storočia 
(Čab – 1232, Kapince – 1261, Lukáčovce – 1264, Hruboňovo – 1264, Jelšovce – 1326, Malé Zálužie – 1390). Tieto 
zápisy predstavujú pre obce významné historické momenty, ktoré si pripomínajú prostredníctvom svojich výroč-
ných osláv. Majetky a pozemky patrili cirkvi – ostrihomskému, neskôr nitrianskemu biskupstvu a miestnym zeme-
pánom. Územie mikroregiónu bolo pustošené a plienené počas tatárskeho vpádu (1241) a tureckých vpádov, najmä 
v rokoch 1600 a 1601. V 18. storočí sa územím prehnalo niekoľko vĺn cholerovej epidémie. Významným momentom 
bolo zrušenie poddanstva v 19. storočí. Všetky obce mikroregiónu boli zasiahnuté udalosťami 1. a 2. svetovej vojny. 
Okrem niekoľkých občanov, ktorí sú ešte pamätníkmi udalostí 2 sv. vojny, sú tieto nehmotné aspekty dnes prítomné 
prostredníctvom zastupujúcich hmotných objektov, predovšetkým pamätníkov, napr. Zbehy  –  Pomník padlých 
hrdinov SNP; Nové Sady – Pomník padlým v I. svetovej vojne a Socha slobody; Malé Zálužie – Pomník padlých 
vo svetových vojnách, Kapince – Pomník venovaný hrdinovi SNP Michalovi Pavlovičovi a Pamätník obetiam 2. sv. 
vojny; Jelšovce – Pomník venovaný obetiam I. svetovej vojny, Čakajovce – pomník padlým v 1. a 2. sv. vojne pri 
panteóne, či pamätná tabuľa 25. výročia oslobodenia Alekšiniec. Významným faktorom, ktorý výrazne ovplyvnil 
celkový kultúrno-spoločenský profil územia, bola prítomnosť pomerne širokej židovskej komunity (v Nových Sa-
doch sa prvýkrát spomína v roku 1780) a veľkostatkárov v niektorých obciach (Nové Sady, Hruboňovo – Bauerovci, 
Kapince – židia Blaho a Káčer, Čab – Ludanikovci, Šurianky – Emodyovci). Pre 50. roky 20. storočia je charak-
teristické postupné znárodňovanie majetkov, likvidovanie živnostníkov, kolektivizácia a  industrializácia. Všetky 
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tieto skutočnosti významne ovplyvnili územie mikroregiónu, keďže všetky obce mali prevažne poľnohospodársky 
charakter a ich tvár sa začala po 2. sv. vojne výrazne meniť.

Pre jednotlivé dediny sú ďalej významné aj mnohé ďalšie udalosti, ktoré sa neviažu k mikroregiónu ako celku, 
ale sú individuálne a špecifické vo vzťahu ku konkrétnej obci. Tieto momenty výrazne determinovali spoločenský, 
kultúrny či hospodársky život v jednotlivých lokalitách. Pre Čab je to napr. zmienka z roku 1468, kde sa spomínajú 
šľachtici Filip a Ján, synovia Bogouna z Čabu ako prví zemepáni z obce. V rokoch 1942-1953 postupne prichádzali 
do  Alekšiniec rodiny z  dedín Ústie, Osada a  Lavkovo, ktoré boli zatopené počas výstavby Oravskej priehrady. 
Udalosťou pre Hruboňovo bola havária amerického stíhacieho lietadla Mustang P-S1-D 19. novembra 1944, ktoré 
pilotoval Lyman A. Beamon z Watertownu v USA. Pre obec Zbehy je významnou udalosťou príchod J. I. Bajzu 
na miestnu faru v roku 1815. Pre Lukáčovce môže byť touto udalosťou príchod rodu Sándorovcov v roku 1620 alebo 
pôsobenie J. Fándlyho ako obecného kaplána v roku 1780. Pre Nové Sady sa stalo kľúčovým pôsobenie šľachtického 
rodu Assovcov v 14 – 16. storočí a od roku 1549 tristoročné pôsobenie rodiny Ghýczy, pochádzajúcej zo stolice 
Veszprém z obce Ghicz. Keďže predstavitelia rodu Ghýzczy boli prívržencami reformácie, s ich menom sa spája aj 
prijatie evanjelického vierovyznania v obci a jej okolí (už v roku 1614 sa tu spomína založenie evanjelickej školy). 
Významnou udalosťou pre obec Nové Sady je aj narodenie básnika Janka Silana v roku 1914. 

Významnou zložkou potenciálu cestovného ruchu a kultúrneho potenciálu sú kultúrne tradície. Rodinné, 
kalendárne i pracovné obyčaje mikroregiónu nesú charakteristické znaky obyčajov spoločné pre celý, relatívne 
rozsiahly región a líšia sa iba v určitých špecifikách. Dobre známe sú tradície spojené s fašiangami, nosením Mo-
reny, ale aj veľkonočná šibačka a polievačka, svätenie jedál, jánske ohne, žatevné obyčaje, páračky, predvianočné 
a  vianočné zvyky. Medzi typické remeslá patrilo kováčstvo, kolárstvo, tkáčstvo, hrnčiarstvo, výroba topánok, 
sedlárstvo, remenárstvo a košikárstvo. Oveľa rozšírenejšie ako dnes tu bolo vinohradníctvo (v obci Lukáčovce je 
pestovanie viniča dokladované už v roku 1569). Je známe, že ľudia boli v minulosti schopní vyrobiť veľa potrebných 
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artefaktov pre svoju potrebu aj na báze domáckej výroby. Množstvo nástrojov recyklovali a opakovane využívali. 
Ak sa napr. zlomila kosa alebo bola nepoužiteľná, vyrábali z nej kosáky alebo nože na repu. Opätovné využívanie 
poškodených vecí dokladuje aj prítomnosť drotárov, ktorí do mikroregiónu pravidelne prichádzali a opravovali 
kuchynský riad (najmä hrnce a misky). 

Všetky obce mikroregiónu s výnimkou Alekšiniec majú zachovaný tradičný odev. Obec Alekšince bola dosídľo-
vaná prevažne bírešmi, resp. robotníkmi z Oravy, ktorí sa sem prisťahovali po zatopení obcí Oravskou priehradou. 
Odev v dedinách mikroregiónu vykazuje isté spoločné charakteristiky. Pracovný odev sa zväčša šil z konopného 
plátna, neskôr z ľanového, podomácky utkaného. Mužské košele boli zdobené výšivkou, rukávce boli bohatšie zdo-
bené. Košeľa sa zaväzovala pri krku dvoma vyšívanými stužkami. Navrch sa obliekala vesta z drahších látok, z bro-
kátu alebo súkna. V lete sa nosili konopné gate (široké nohavice jednoduchého strihu, v páse upevnené tkaninou 
z konopných nití), kým v zime boli uprednostňované súkenné nohavice zväčša s tmavým vyšívaním. Nosil sa aj 
krátky kabátik tmavej farby. Slávnostné mužské nohavice boli čierne, úzke a súkenné. V zime muži nosili súkenné 
kabáty. Vesty boli znakom prisťahovalcov zo severných častí Slovenska, tzv. horniakov. Ženský odev bol bohatší 
a zaujímavejší. Typické boli široké rukávce, ktoré boli prevažne jemne vyšívané. K rukávcom sa vyrábali „priší-
vacie“ rukávniky, zväčša zdobené, ktoré si žena menila podľa potreby. Navrch sa obliekal tzv. lajblík alebo prucľak 
bez rukávov, vyrobený z flanelu, kartúnu, damašku, brokátu alebo kašmíru (v závislosti od príležitosti). Ďalšiu časť 
odevu tvorili spodná a vrchná sukňa. Sukne boli jednofarebné tmavé s drobným vzorom, dole so štepovaním. Suk-
ňu dopĺňala tmavá zástera zakončená s tmavou výšivkou. Okolo pása sa uväzovali široké stuhy, ktoré sa používali 
na ozdobovanie najmä počas sviatočných dní. V zime nosili ženy kabátik z hrubšej tmavej látky. Vydaté ženy nosili 
čepce (biele paličkované alebo farebne vyšívané, ktoré si samé vyšívali počas zimných mesiacov). Dievčatá si vlasy 
spletali do vrkočov ozdobených farebnými stuhami. Zvykli si ich viazať okolo hlavy alebo do drdolu. Vo sviatočné 
dni sa nosili biele ručníky. Všetky odevy boli ručne vyšívané. Na niektorých sa používali kupované bavlnené nitky. 
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Používala sa aj kombinácia paličkovanej čipky (vyrábaná pomocou tzv. drevených bábencov), dierkovej techniky 
a háčkovania. Odevy s výraznou výšivkou sú typické najmä pre obec Jelšovce. Letnou obuvou mužov a žien boli 
pantofle bez päty, do blata sa nosili dreváky, neskôr baganče a kapce (v tejto súvislosti sú zaujímavé spomienky 
obyvateľov Malého Zálužia, ktorým miestny kováč Michal Poláčik dopĺňal na dreváky z topoľového alebo lipového 
dreva kovové pásiky a podkovičky na päty, ktoré tak vydržali niekoľko desiatok rokov. Na spodnú časť drevákov sa 
mohli ešte pripevniť kovové pásy a dreváky tak slúžili súčasne aj ako korčule. Dreváky sa prestali nosiť po vojne). 
Vo sviatok a v zime sa obúvali vysoké čižmy so sárou, vyrobené z kože a súkna.

Špecifické postavenie v rámci krojov má mužský a ženský odev z Čakajoviec, ktorý je variantom západoslovenského 
typu ľudového odevu a  je samostatne vystavený v  Slovenskom národnom múzeu v  Martine. Kroje mikroregiónu 
bohužiaľ nie sú kompaktne spracované a vystavené. Niektoré sa nachádzajú v súkromných zbierkach, v pamätných 
izbách či obecných skladoch, iné v rukách zberateľov či folklórnych súborov. MAS OZ Mikroregión Radošinka sa 
usilovalo tento jav zmierniť vydaním publikácie Ľudové kroje v Mikroregióne Radošinka. Krojom sa venuje aj umelec 
Rastislav Bellovič z Lukáčoviec, ktorý vyrába miniatúry krojovaných bábik. Zberatelia krojov manželia Olejárovci 
bývajú v miestnej časti Nových Sadov – Kotrbál. V mikroregióne nie je momentálne prítomný žiadny tvorca, ktorý by 
sa aktívne a komplexne venoval výrobe a šitiu krojov. Niektoré staršie ženy ešte ovládajú techniky vyšívania, paličko-
vania a pod., ale sú to skôr sporadické aktivity, ktoré sú zväčša realizované ako záľuba vo voľnom čase.

Charakter stravovania vždy súvisel s tým, čo si dokázal človek sám dopestovať a dochovať. Hlavným artiklom 
bolo obilie, najmä pšenica, raž, jarný jačmeň, ovos, proso a pohánka. Ľudia sa v oveľa väčšej miere venovali 
chovu zvierat. Kravy a husi sa pásli spoločne, oviec bolo menej. Ošípané a hydina boli v každom dome, zajace 
sa začali chovať neskôr. Takmer v každom dome chovali aj kone. Prevládali múčne jedlá (slíže, šúľance, perky, 
halušky, pagáče, koláče), kaše z prosa, jačmenných krúp, fazule, hrachu, krupice a kukuričného šrotu, cestoviny 
a strukovinové jedlá. Na raňajky sa do mlieka trhali kusy chleba alebo sa pripravovali rôzne polievky (drobcová, 



79 

mliečna, zasmažená, cesnaková, tzv. slepý guláš bez mäsa). Obed pozostával z fazuľovej, šošovicovej, hrachovej 
alebo rezancovej polievky, lokší a zemiakov. Jedlá zo zemiakov boli veľmi časté a pripravovali sa na rôzne spôso-
by. Mäso bolo pomerne vzácne a jedávalo sa skôr výnimočne (napr. v nedeľu ráno, keď sa varila slepačia poliev-
ka). Jedlo sa nielen bravčové, ale aj baranie mäso a divina. Chlieb sa zvyčajne piekol v tzv. ošítkach raz do týždňa 
(napr. v  stredu, tzv. chlebný deň) vo vlastných peciach, z  ražnej a  pšeničnej múky. Zvykom bolo zo zvyškov 
chlebového cesta piecť osúchy. Počas sviatočných dní sa pripravovali koláče z bielej pšeničnej múky, ktoré sa pl-
nili tvarohom, makom, lekvárom a orechmi. Každá rodina chovala kravu alebo kozy, preto bolo mlieko súčasťou 
každodennej stravy. Zo smotany sa vyrábalo maslo, ktoré sa predávalo na trhoch a jarmokoch. Ako sladidlo sa 
používal slivkový lekvár a med, včelárstvo bolo pomerne rozšírené. Nepoužívali sa úle, ale diery vo vydlabanom 
strome. Med sa drvil cez plátno, a tak sa filtroval. Na lúkach bola v tom čase bežne dostupná rasca. Zbierali sa aj 
byliny, lipa a baza. Aké sladké jedlá sa konzumovali dolky upečené na vyčistenom sporáku, príp. buchty alebo 
sladké lokše. Rozšírené bolo sušené ovocie (slivky, marhule, jablká, hrušky), syrové koláče, smotanové, lekvárové 
či makové ríteše (cesto sa zavinulo a pieklo). Rozšírené bolo aj pestovanie viniča. Káva sa pripravovala z melty 
(mletá zmes koreňa čakanky obyčajnej, cukrovej repy, jačmeňa a  raže) a cigórie (pražená kávovina vyrobená 
z koreňov čakanky). V 19. storočí sa začína pražiť, mlieť a variť zrnková káva, ale len zriedkavo, pri slávnostných 
príležitostiach. Súčasťou domácej produkcie bola aj výroba pálenky (v  obci Zbehy sa dodnes nachádza časť 
Slivaše, kde sa slivky pestovali). Typickým pôstnym jedlom boli tzv. báleše, ktoré sa potrhali, zabarili horúcim 
mliekom a posypali tvarohom alebo makom. Zabíjačka predstavovala pre obyvateľov spestrenie stravy a zásoby 
na zimu. K sviatočným jedlám podávaným počas vianočného obdobia možno zaradiť kapustnicu, hríbovú po-
lievku, opekance, vianočku z kysnutého cesta, koláče a oblátky. Múka sa skladovala v tzv. susákoch (bedne/truh-
lice), kde sa zvlášť skladovala ražná alebo pšeničná múka, zvlášť pre ľudí, zvieratá či na rôzne použitie. Potraviny 
sa bežne skladovali aj v hlinených džbánoch – veľké sa používali na masť, menšie na tvaroh.
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Piesne sprevádzali človeka na dedine po celý život. Niektoré z obcí majú spracované svoje piesne vo forme 
štúdií či záznamov, príp. publikácií. Ľudové piesne z Čabu zozbierali miestne ženy, naspievala ich Elena Lukáči-
ková a noty k nim zapísal Marián Járek. V obci v minulosti fungovala kapela zložená z mládencov z Čabu a Sily. 
Starší ľudia spomínajú na zábavy a tance, z ktorých je špecifický tzv. tutiles a šmidaj. 

S mikroregiónom sa spája aj niekoľko legiend, povier a ústne odovzdávaných rozprávaní. Kaštiele v Alekšin-
ciach vraj spájala podzemná chodba. Podzemné chodby sa takisto nachádzajú pod kaštieľom v Lukáčovciach, i keď 
väčšina z nich je už zasypaná. Podľa miestnej tradície a  starších historikov bol kaštieľ sídlom križiackeho rádu 
templárskych rytierov. Liečivú vodu k prameňu Lužbetka si zvyknú dodnes brávať ľudia zo širšieho okolia, najmä 
ak majú choré deti. Podľa rozprávania vodu v tomto prameni darovala Panna Mária malým deťom. Ešte v druhej 
polovici 20. storočia sa priamo pri prameni nachádzala dnes už stratená socha Panny Márie a stromy a kríky okolo 
boli ako prejav vďaky posiate detským oblečením. Samotný názov Lužbetka naznačuje, že prameň spájaný so sv. 
Alžbetou, resp. mohlo ísť o sv. Alžbetu Durýnsku, dcéru uhorského kráľa Ondreja II., ktorá posledné roky svojho 
života zasvätila pomoci chorým. Uctievanie tejto svätice sa rozšírilo na sklonku stredoveku. Prameň i legenda sa 
nateraz málo využívajú – k háju, kde sa prameň nachádza, nevedie žiadna spevnená cesta, areál je znečistený od-
padkami. Uvažuje sa o úprave a vyčistení tohto priestoru, výrobe lavičiek a umiestnení informačnej tabule. 

Ku každej z obcí sa viaže niekoľko zemepisných, katastrálnych a miestnych názvov. Možno spomenúť napr. Kiškerť, 
Funcín (časti v Nových Sadoch); Čatáš, Stará dedina, Dolný koniec (Malé Zálužie), Pod Lešneky alebo Slivaše (Zbehy). 
S obcou Čakajovce sa spája aj tradícia, že v obci má skoro každý svoju prezývku – Galbavých volali Ševcoví, Bojdovci 
boli Šustrovci a pod. V dedine vždy bývalo viac rodín s totožným priezviskom a takto sa rozlišovali. Obyvatelia obce 
sa dodnes žartovne nazývajú sovy. Podľa ústnej tradície istá žena išla raz večer okolo kostola a v lipe uvidela Pannu 
Máriu. Vyľakaná zburcovala celú dedinu. Všetci chceli vidieť ten zázrak, ale po príchode zbadali iba obyčajnú sovu 
v korune lipy. Túto poveru však využilo OZ Čakajkovské sovičky pri tvorbe svojho pomenovania. 
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Mikroregión Radošinka sa spája s menami významných osobností, ktoré sa tu narodili, žili alebo pôsobili. Historic-
ké osobnosti predstavujú nezanedbateľný prvok kultúrneho potenciálu v akomkoľvek prostredí – svojim pôsobením 
výrazne (priamo i nepriamo) podnietili kultúrny, spoločenský, ekonomický či politický rozvoj obce. V súčasnosti je 
pôsobenie dejateľov v obciach inšpiratívne najmä pri vytváraní kultúrno-spoločenských podujatí (umelecké súťaže 
a prehliadky, výročia, slávnosti a pod.). V súvislosti s významnými osobnosťami mikroregiónu možno spomenúť v pr-
vom rade básnika, kňaza a prekladateľa Janka Silana, rodáka z Nových Sadov, časť Sila, ktorý sa zaraďuje medzi pred-
staviteľov poézie slovenskej katolíckej moderny. V roku 1990 bola na jeho rodičovskom dome umiestnená pamätná 
tabuľa. Obec Nové Sady v roku 2014 oslavuje 100. výročie jeho narodenia. Obec Zbehy je spätá s Jozefom Ignácom 
Bajzom, ktorý tu pôsobil v rokoch 1815-1828. Bol priekopníkom národného obrodenia na Slovensku, jedným z prvých 
buditeľov Slovákov a autorom prvého románu v slovenčine. Počas svojho pôsobenia na fare v Zbehoch sa sústredil 
na pastoračnú činnosť a písanie náboženských kníh. Na jeho pamiatku bol v Zbehoch odhalený pamätník, umiestnený 
v parku pri fare. Každoročne sa v obci usporadúvajú Bajzove Zbehy – recitačná súťaž v prednese slovenskej poézie 
a prózy detí z materských, základných a stredných škôl, ale aj dospelých zo Zbehov a okolitých obcí. S Kapincami 
sa spája osobnosť majora Michala Pavloviča (1916-1945), slovenského dôstojníka a partizána počas druhej svetovej 
vojny, hrdinu SNP, ktorý bol známy tiež pod krycím menom Ing. Hron. Obec Hruboňovo je pomenovaná podľa 
rotmajstra Ľudovíta Hruboňa, ktorý sa zapojil do SNP ako príslušník partizánskej jednotky i Revolučného okresného 
národného výboru v Ružomberku. Pôsobenie Juraja Fándlyho v Lukáčovciach dokladuje pamätná tabuľa. Každá obec 
má i v súčasnosti významné osobnosti. Pre Šurianky je to spisovateľ, kňaz a publicista Ján Sucháň. Spolupracoval 
s rádiami, kde prezentoval svoje názory týkajúce sa predovšetkým spoločnosti a náboženstva. Od roku 2003 pôsobí 
na rímskokatolíckej fare v Čataji pri Senci, je autorom viacerých knižných publikácií. Slovenská spisovateľka Marína 
Čeretková-Gállová sa narodila v roku 1931 v Zbehoch. Okrem prozaických kníh napísala aj viac ako desať rozhlaso-
vých diel. Z významných osobností Jelšoviec možno spomenúť mená ako Štefan Janči, Gabriela Sabadošová, František 
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Desset, Jozef Bajzík, Július Bajzík, Ján Krajcsovics, Gašpar Neszmelý, Vojtech Pápay či Peter Somos. S Čakajovcami sa 
spája o.i. osobnosť maratónskeho športovca Jozefa Maslena.

B Kultúrno-spoločenské inštitúcie a organizácie v mikroregióne Radošinka

V mikroregióne sa v súčasnosti nachádza takmer 60 kultúrnych inštitúcií, kultúrno-spoločenských a záujmo-
vých subjektov. Múzeum ako kľúčová kultúrna inštitúcia je tu zastúpená prostredníctvom Múzea Nové Sady, 
i keď jeho pozícia sa stále len kreuje a zatiaľ svojou činnosťou nenapĺňa funkcie múzejnej inštitúcie v plnej miere. 
Najbližšími zariadeniami tohto typu sú pamätná izba v  Malom Záluží a  súkromná galéria ľudového umenia 
v Zbehoch. V mikroregióne dnes nie sú vytvorené podmienky pre existenciu významnejšej galerijnej, divadelnej 
inštitúcie, hvezdárne či ďalších inštitúcií zameraných na umenie – tieto sú prítomné prevažne v krajskom meste 
Nitra. V každej obci sa však nachádza minimálne jedna knižnica (spolu 13), čo prestavuje relatívne význam-
ný kultúrny potenciál. Okrem zapožičiavania kníh zabezpečujú knižnice, bohužiaľ len sporadicky, aj kultúrne, 
vzdelávacie či iné spoločenské podujatia (napr. besedy s autormi alebo o knihách). Problematická je aj absencia 
dôslednejšej previazanosti týchto aktivít so systémom výučby na základných školách. 

V  mikroregión Radošinka v  súčasnosti vyvíja svoje aktivity niekoľko kultúrno-spoločenských organizácií. 
Vybrané obce mikroregiónu uchovávajú svoje kultúrne tradície prostredníctvom folklórnych súborov a skupín. 
V súčasnosti pôsobí v mikroregióne Radošinka spolu 6 folklórnych skupín, z ktorých sú dve detské. Ostatné 
skupiny sú orientované predovšetkým na ľudovú pieseň a ich členmi sú najmä ľudia v postproduktívnom veku. 
Žiadny z folklórnych súborov nemá dlhšiu históriu, keďže všetky boli založené v rokoch 1998 – 2010. Deti a mlá-
dež vo všeobecnosti prejavujú nižší záujem o participáciu na folklórnom dianí. V obciach absentuje kvalitnejší 
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a komplexný súbor s tanečnou, speváckou a hudobnou zložkou. Tento jav možno pripísať aj existencii súborov 
FS Ponitran, FS Zobor, či iným súborov v okolí, ktorých členmi sú aj obyvatelia obcí mikroregiónu. V súčasnosti 
je v mikroregióne prítomný iba jeden divadelný ochotnícky súbor, a to v Lukáčovciach, kde bol nedávno obno-
vený po niekoľkých rokoch. Ochotnícke divadlo má napriek tomu bohatú históriu napr. aj v obciach Čakajovce 
alebo Čab. Bolo zvykom, že divadelníci si vyrábali kulisy a kostýmy svojpomocne (používali sa aj miestne kroje). 
Divadelné predstavenia sa hrávali prevažne v  školách. Divadlo malo významný spoločenský rozmer, spájalo 
ľudí a bolo obľúbenou kolektívnou činnosťou. V mikroregióne dnes pôsobia dve občianske združenia zamerané 
na ochranu kultúrneho dedičstva – OZ Labuť Malé Zálužie a OZ Vrbina Lukáčovce, čiastočne aj OZ Čakajovské 
sovičky. V poslednom období sa úspešne aktivizuje aj Jelšovský klub, ktorý sa podieľa na organizácii podujatí 
v obci a zabezpečil o.i. napr. úpravu spoločenských priestorov na bezbariérový prístup. Združenie na obnovu 
a zachovávanie kultúrnych tradícií by malo byť prítomné v každej z obcí, výrazne by sa tak zvýšila miera využíva-
nia kultúrnych hodnôt. Kultúrne aktivity v mnohých obciach zabezpečuje Jednota dôchodcov (7) alebo miestny 
odbor Matice slovenskej (Čakajovce a Šurianky). Súčasne sa tak však redukuje záujem o kultúrno-spoločenské 
aktivity na starších obyvateľov. Okrem toho sa tu nachádza pomerne široká sieť združení a spolkov pôsobiacich 
v ďalších spoločenských sférach – 9 poľovníckych združení, zväzy záhradkárov, rybárov, dobrovoľné hasičské 
zbory, Slovenský červený kríž a pod. V minulosti tu bolo aktívnych niekoľko ďalších spolkov a združení, ktoré 
však svoju činnosť z rôznych príčin pozastavili (napr. Slovenský zväz chovateľov malých hospodárskych zvierat 
v Čabe). S výnimkou obcí Malé Zálužie a Lukáčovce absentujú aktívnejšie komunity mladých ľudí. V súčasnosti 
obyvatelia mikroregiónu prejavujú nižší záujem o  participáciu na  kultúrnom dianí, a  to aj napriek relatívne 
priaznivým podmienkam (existencia adekvátne vybavených kultúrnych domov, dostupnosť grantových progra-
mov, rastúci fond voľného času). Táto skutočnosť je spôsobená aj absenciou lokálnych lídrov, ktorí by viaceré 
kultúrno-spoločenské aktivity revitalizovali. Väčšina z vyššie uvedených subjektov pôsobí len na lokálnej báze 
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a amatérskej úrovni riadenia. Organizačné, personálne ani materiálne podmienky subjektov nie sú na požado-
vanej úrovni. Aktivity financujú prevažne z členských príspevkov a  ich vplyv je evidentný prioritne v oblasti 
voľnočasových aktivít obyvateľov.

V mikroregióne absentuje komplexné spracovanie a prezentovanie tradičného spôsobu života, napr. vo forme 
reprezentatívneho trojpriestorového domu z nepálenej tehly, spoločného pre celý mikroregión. Obce by rovnako 
mali dbať na  vytvorenie obecných pamätných izieb, i  keď podľa niektorých z  nich na  to nie sú v  súčasnosti 
finančné, materiálne, personálne či priestorové podmienky (napr. Čakajovce).

Príklad evidovania kultúrnej organizácie – OZ Labuť Malé Zálužie:
Občianske združenie Labuť je mimovládne nepolitické združenie fyzických a právnických osôb, založené v roku 2012 
ako občianske združenie s príslušnosťou k tretiemu sektoru. Systém riadenia je amatérsky – v združení aktívne pôsobia 
najmä ženy do veku 35 rokov, ktoré sa popri práci v združeniu venujú iným aktivitám (doktorandské štúdium, učiteľka 
v materskej škole, učiteľka na základnej škole). Viaceré aktivity zastrešuje bývalá pracovníčka v oblasti muzeológie 
a  novozvolená starostka obce. Kvalitou svojej činnosti sa združenie napriek krátkej existencii približuje (aj vďaka 
motivovanému mladému kolektívu) k poloprofesionálnemu riadeniu. OZ Labuť podľa svojich stanov zbiera, uchováva, 
spracúva a prezentuje históriu obce Malé Zálužie, hľadá výnimočné aspekty obce, vyvíja činnosť v oblasti vzdelávania, 
výchovy detí a mládeže, vyvíja aktivity v oblasti ochrany životného prostredia, spolupracuje s príbuznými organizá-
ciami, podporuje aktivity na rozvoj komunitného a regionálneho rozvoja. K 13. marcu 2014 malo združenie 27 členov 
a 1 čestného člena. Ide prevažne o obyvateľov obce vo veku 25-55 rokov veľmi diverzifikovanej sociálnej a vzdelanostnej 
úrovne, ktorí spája záujem o spoločenské dianie v obci. Počet členov mierne narastá, i keď sa už bude pravdepodobne 
stabilizovať. Počet členov je optimálny, i keď miera ich aktivizácie je redukovaná skôr na formálnu účasť na zasad-
nutiach. Reálnu činnosť vykonáva kolektív 5-6 žien s občasnou výpomocou miestnych obyvateľov. Aktérky združenia 
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sa vzdelávajú individuálne, keďže združenie zatiaľ nemá prostriedky na umožnenie stáže či vzdelávacieho kurzu pre 
svojich členov. Združenie financuje svoje aktivity na princípe viaczdrojového financovania. Kombinuje členské prí-
spevky (10 EUR/ročne), získané dotácie na projekty (Nitrianska komunitná nadácia, Nitriansky samosprávny kraj), 
princíp barterovej výmeny a  občasné sponzorské dary. Príjmy za rok 2013 dosiahli výšku cca 640 EUR, z toho členské 
príspevky tvorili 260 EUR, sponzorský dar 121 EUR, dotácia z NKN cca 259 EUR. Na svoje aktivity nevyberá vstupné/
poplatky, usiluje sa tak podporiť aktívnu účasť občanov a zvýšiť dostupnosť podujatí pre všetky sociálne vrstvy v obci. 
Nevykonáva žiadnu samostatnú zárobkovú činnosť. Združenie nemá k dispozícii vlastné priestory. Administratívne 
sídlo má v jednom z rodinných domov členiek a na aktivity bezplatne po dohode využíva priestory obecného úradu 
(kultúrny dom, verejné priestranstvo). K dispozícii má základné materiálne vybavenie – tlačiareň, PC a kancelárske 
materiály. Adresátom organizovaných aktivít sú široké vrstvy obyvateľstva bez obmedzenia – deti, dospelí i seniori, 
prevažne laická verejnosť. Aktivít sa zúčastňujú aj obyvatelia z okolitých väčších obcí, rodáci či miestni chatári a cha-
lupári. Záujem o aktivity vzrastá, nakoľko združenie je už v obci rozpoznané, niektoré aktivity sa opakujú a obyvatelia 
ich reflektujú, zväčša pozitívne prijímajú a sami na nich aktívne participujú. Pôsobenie združenia zostáva na lokálnej 
úrovni. Medzi primárne sféry záujmu patrí organizácia kultúrnych podujatí (Varenie slivkového lekváru, Páračky) 
a organizácia besied. OZ má vlastné logo, webovú stránku ozlabut.webnode.sk, e-mailové konto a fotografa. Vydá-
va informačný bulletin, ktorý bezplatne distribuuje do  schránok občanov. Vydalo aj brožúru o  tradičných jedlách 
obce – Ujlacký receptár a uskutočňuje pravidelné rozhovory so staršími obyvateľmi obce. Na webovej stránke zverejňuje 
zápisnice, rokovací a organizačný poriadok, má vytvorený plán aktivít do roku 2016. Spolupracuje s miestnou zlož-
kou Jednoty dôchodcov, s obecnou knižnicou, MAS OZ Mikroregión Radošinka a obecným úradom Malé Zálužie. Je 
významným prvkom v obci a pri nastavení udržateľnosti aktivít môže výrazne ovplyvňovať využívanie kultúrneho po-
tenciálu obce. V obciach, kde takéto združenia absentujú, alebo nevyvíjajú aktivity na primeranej úrovni, je evidentná 
oveľa nižšia miera schopnosti rozpoznávať a využívať lokálne kultúrne zdroje.
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Kultúrno-spoločenské organizácie 
a inštitúcie v mikroregióne Radošinka
Alekšince Knižnica

eRko
Poľovnícke združenie Alekšince
Súkromné centrum voľného času Alekšince
Občianske združenie List
Zväz záhradkárov
Slovenský zväz chovateľov Alekšince
Miestny kynologický klub Alekšince

Čab FS Čabanka
Knižnica
Miestny spolok SČK
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
Telovýchovná jednota
Zväz poľovníkov

Čakajovce FS Matičiari
Knižnica
Jednota dôchodcov 
OZ Čakajovské sovičky
Poľovnícke združenie
Spolok včelárov
Miestny odbor Matice slovenskej
OZ Deti vetra (rómske deti)
eRKo klub

Hruboňovo FS Hruboňovčanka
Poľovnícke združenie Topolina 
Šurianky – Hruboňovo
Knižnica
Pamätná izba

Jelšovce Jelšovský klub
Poľovnícke združenie
Obecná knižnica
Slovenský rybársky zväz
Súkromná jazyková škola

Nové Sady DFS Pelikánik
Knižnica
Knižnica
OZ Domovinka
Poľovnícke združenie
Jednota dôchodcov
Rodičovské združenie MŠ a ZŠ
Múzeum Nové Sady
Slovenský zväz včelárov
Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej

Kapince Knižnica
Lukáčovce Gospelová skupina LuSaKo

OZ Vrbina 
Poľovnícke združenie
Jednota dôchodcov
Knižnica

Malé Zálužie Jednota dôchodcov
OZ Labuť
Knižnica 
Pamätná izba
Slovenský rybársky zväz

Šurianky FS Šuriančanka
Knižnica
Jednota dôchodcov
Miestne osvetové stredisko
Slovenský červený kríž
Poľovnícke združenie Topolina 
Šurianky – Hruboňovo
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Zbehy DFS Zbežanček
JDS Zbežanka country 
Jednota dôchodcov
Poľovnícke združenie
Zväz zdravotne postihnutých
Zväz záhradkárov
Knižnica
Knižnica
Galéria ľudového umenia

Zdroj: terénny výskum, Dubská (2014)

C Kultúrne podujatia a kultúrne produkty
V obciach mikroregiónu sa počas roka koná niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí. S cieľom sprehľadniť situá-
ciu boli v rámci podujatí selektované iba nosné podujatia, realizované za roky 2011-2014. Väčšina z monitorovaných 
podujatí je významná na lokálnej úrovni. Organizátormi sú najčastejšie obecné úrady, Jednota dôchodcov, základ-
né školy a prítomné občianske združenia. V obciach sa koná aj množstvo ďalších, prevažne športových podujatí, 
tie však boli z analýzy kultúrneho potenciálu z viacerých dôvodov vyňaté. Výskum kultúrnych podujatí je pomerne 
náročný, nakoľko je potrebné rozlišovať, či ide o jednorazové, resp. príležitostné podujatia, alebo kontinuálne, pravi-
delné. Komplikované je aj posudzovanie ich významu či zisťovanie organizátorov, recipientov podujatia. V obciach 
sú evidentné pomerne veľké kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely. Niektoré z obcí obmedzujú svoje aktivity na mi-
nimum (Kapince), iné sa usilujú o pravidelné organizovanie širokého spektra kultúrno-spoločenských podujatí pre 
všetky vrstvy obyvateľov. V mikroregióne sa najčastejšie konajú pravidelne organizované, každoročné podujatia 
ako stavanie mája, oslavy dňa matiek, dňa detí, ale aj fašiangové slávnosti či veľkonočné a vianočné posedenia. 
Medzi špecifickejšie podujatia patria napr. súťaž v recitácii Bajzove Zbehy, Šarkaniáda v Nových Sadoch, Jánske 
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oslavy v Jelšovciach, Dožinkové slávnosti (Zbehy, Šurianky). Jadro recipientov týchto podujatí tvoria tri skupiny 
adresátov: a) deti (detské tvorivé dielne, deň detí, šarkaniáda, recitačné súťaže); b) seniori (deň úcty k  starším, 
deň matiek, posedenia, stretnutia jubilantov); c) široké vekové kategórie (fašiangy, zábavy, výročia obce, obecné 
slávnosti). Iba vybrané z obcí majú tieto údaje prehľadne dostupné na svojich webstránkach (niektoré sú dostupné 
aj s kompletnou fotogalériou, napr. Čab, Malé Zálužie, Šurianky). Iné sa o podujatiach zmieňujú len okrajovo (napr. 
prostredníctvom poďakovania v obecných novinách) alebo vôbec. Tento aspekt výrazne limituje schopnosť hodno-
titeľa rozpoznať a zaznamenať význam podujatia. Iba pri väčších príležitostiach si obce zadávajú výrobu alebo sami 
produkujú propagačné materiály (napr. plagáty). Ako problematické možno vidieť aj neskoré časové nastavenie 
informácie o konaní podujatia. Údaje o podujatiach zostávajú často na lokálnej úrovni alebo v rámci úzko špecifi-
kovanej záujmovej skupiny. Organizátori sa spoliehajú predovšetkým na ústne sprostredkovanie informácie medzi 
ľuďmi – recipientmi tak ostávajú takmer výlučne obyvatelia obce a jej bezprostredného okolia. Neexistuje žiadna 
centrálna databáza pozvánok na podujatia konaných v mikroregióne. MAS OZ Mikroregión Radošinka sa usilovala 
tento fenomén aspoň čiastočne eliminovať a na rok 2014 vydala kalendárium podujatí. 

Väčšina z podujatí je unifikovaná, svojou formou i obsahom sa podobajú, sú ľahko zameniteľné s inými v re-
gióne. Problematickým javom je aj návštevnosť podujatí. Nevedie sa dlhodobý monitoring počtu návštevníkov, 
ich štruktúry či bližšej demografickej charakteristiky. Množstvo podujatí sa realizuje len na lokálnej báze, príp. 
v  bezprostrednom okolí obce a  často pre obmedzenú, resp. vopred limitovanú cieľovú skupinu (poľovnícke 
podujatia len pre poľovníkov, folklórny festival pre členov a priateľov súboru či rodičov detí). 

V mikroregióne výrazne absentuje silné špecifické a rozpoznateľné podujatie, ktoré by spájalo obce mikroregiónu 
a prilákalo aj návštevníkov zo širšieho okolia (napr. ako Deň otvorených dverí v Topoľčiankach – v mikroregióne 
Tribečsko). Priestor pre tvorbu invenčnejších, kreatívnych podujatí, ktoré by súčasne uchovávali a prezentovali lo-
kálne kultúrne tradície, tu však jednoznačne existuje (napr. driapanie peria či varenie slivkového lekváru v Malom 
Záluží, alebo Oslavy výročia narodenia Janka Silana v Nových Sadoch). Pre efektívnejšie využívanie kultúrneho 
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potenciálu mikroregiónu by bolo vhodné, ak by sa vytvárali podujatia komplexnejšie, kreatívnejšie, so silnejším 
finančným zázemím, aj s podporou grantových schém a so širokou participáciou zainteresovaných subjektov.

Kľúčové podujatia v mikroregióne Radošinka
Alekšince Súťaž v recitácii poézie a prózy – Fándlyho memoriál

Letný kynologický tábor
Oslavy sv. Huberta
Orechové slávnosti 2014
Fašiangový sprievod 
Deň matiek, deň detí
Oslavy sv. Cyrila a Metoda 
Budičkový sprievod

Čakajovce Dni obce – oslavy patrónky kostola (25. november) 
Deň slovenskej štátnosti
Deň matiek, deň detí, deň otcov
Deň úcty k starším, deň boja proti drogám 
Súťažná výstava výtvarných prác 
Výstava a vernisáž výstavy 
Fašiangy – pochovávanie basy
Stavanie mája 
Majáles
Folklórne slávnosti Spievajte si s nami
Farský karneval
Tri prúta kráľa Svätopluka
Tvorivé dielne Veselá tekvička

Čab Fašiangová zábava a pochovávanie basy
Výstavy (vianočná, ovocia a zeleniny; krojov, starožitností 
a fotografií)
Stretnutie rodákov
Stavanie mája
Spevácka súťaž Spievajže si Spievaj
Oslavy obce na sv. Cyrila a Metoda
Deň matiek, deň detí, deň otcov
Stretnutie s Mikulášom
Vianočné posedenie pre dôchodcov
Ples športovcov
Vianočný koncert

Jelšovce Fašiangové slávnosti
Deň matiek
Veľkonočné tradície
Deň detí
Tradície Jánskej noci
Júlová púť a hodová zábava
Folklórna rozlúčka s letom
Tekvicové slávnosti
Mikuláš
Vianočné tvorivé dielne

Hruboňovo Fašiangové slávnosti
Dni obce
Kultúrne leto
Deň matiek
Deň detí
Deň otcov 
Strelecké preteky
Ukončenie leta
Mesiac úcty k starším 
Výstava ovocia a zeleniny
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Lukáčovce Fašiangové slávnosti a fašiangový ples
Vynášanie Moreny
Stavanie mája 
Majáles
Ochutnávky vína, vinobranie, oberačkové slávnosti 
Oslavy obce
Súťaž v umeleckom prednese
Deň Matiek
Festival tradičného poľnohospodárstva
Súťaž vo varení Guláš CUP
Prednášky pre záhradníkov: „Rez ovocných drevín“ 
Vianočné omrvinky

Šurianky Fašiangy
Stavanie mája
Deň matiek, deň detí, deň otcov
Kultúrne leto
Dožinky
Posedenie pre dôchodcov
Rok na dedine
Vianočné posedenie

Malé Zálužie Deň detí
Stavanie mája
Juniáles/ majáles
Varenie slivkového lekváru
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Driapanie peria
Jubilanti 2014

Kapince Obchôdzky na sv. Mikuláša
Nové Sady Fašiangová slávnosť 

Mesiac knihy
Deň matiek
Stavanie mája
Deň detí (v roku 2014 pod názvom Deň detských snov a radostí)
Letná slávnosť
Šarkaniáda
Tvorivé dielne
Mikuláš, Silvester 
Memoriál J. Ď. Silana

Zbehy Bajzove Zbehy (súťaž v umeleckom prednese)
Fašiangové slávnosti
Deň matiek
Slávnosti, dni obce, výročia
Stavanie mája
Kvetná nedeľa-pálenie Moreny
Deň detí
Stretnutia jubilantov
Ochutnávky vína
Dožinková slávnosť
Poďakovanie za dar života
Výstavy ovocia, zeleniny, kvetov
Výstava krojov, bývania a jedál v minulosti obce Zbehy
Súťaž v umeleckom prednese Bajzove Zbehy

Zdroj: terénny výskum, Dubská (2014)

D Kultúrna infraštruktúra
Pod termínom kultúrna infraštruktúra možno chápať prevádzky, priestory a zariadenia, umožňujúce prípravu, rea-
lizáciu a prezentáciu kultúrnych aktivít. Pozitívne možno hodnotiť existenciu kultúrnych domov vo všetkých uvede-
ných obciach. Takmer všetky z nich sú už po rekonštrukcii, ktorá bola zväčša realizovaná na báze finančných zdrojov 
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z rôznych podporných programov a schém. Kultúrne domy sa líšia najmä svojou kapacitou, napr. Kapince majú k dis-
pozícii 80 miest, Šurianky 80, Malé Zálužie 150, Čakajovce 150, Zbehy 200. Väčšina z nich sa pravidelne využíva na kul-
túrne a spoločenské podujatia, stávajú sa prirodzeným centrom diania v obci. Niektoré z nich sa občasne využívajú aj 
na komerčné účely (posedenia, kary, objednané vystúpenia a pod). Obce však často využívajú aj ďalšie, sekundárne 
prvky infraštruktúry. Podujatia sú organizované aj v priestoroch obecných knižníc či základných a materských škôl. 
Pomerne často sa na väčšie exteriérové podujatia využívajú aj obecné ihriská a športové areály, kde sa konajú športové 
turnaje, dni otcov, športové dni, súťaže vo varení gulášu a pod. Kultúrnu infraštruktúru možno celkovo hodnotiť pozi-
tívne – každá z obcí má vybudované primerané podmienky na realizáciu kultúrno-spoločenských aktivít. V mikroregió-
ne však absentujú rozsiahlejšie a variabilnejšie priestory ako kino, amfiteáter, reprezentatívne sály, kde by bolo možné 
usporiadať väčšie akcie, festivaly či dni mikroregiónu. V niektorých obciach absentujú centrálne plochy (námestia, 
zóny, nádvoria, zelené plochy) s primeranými parkovacími plochami, kde by sa prirodzene koncentrovalo kultúrne 
a a spoločenské dianie. Väčšie plochy sú dostupné len na štadiónoch a športoviskách, ktorých exteriérové podmienky 
však nie sú vhodné pre každý typ podujatia. Limity možností organizovania aktivít si prirodzene vynucujú adaptáciu 
a prispôsobovanie obsahu i formy podujatí na dostupné podmienky. Žiadna z obcí podľa dostupných údajov nevyužíva 
priestory svojich sakrálnych pamiatok na kultúrno-spoločenské udalosti, koncerty klasickej hudby a pod. V kontexte 
kultúrnej infraštruktúry disponuje najväčším potenciálom kaštieľ Nové Sady, kde sú k  dispozícii reprezentatívne 
priestory, napojené aj na blízke ihrisko a priestranstvo pred obecným úradom. Niektoré z obcí využívajú špecifické 
doplnkové priestory, medzi ktoré patrí napr. poľovnícka chata v Nových Sadoch, prístrešok na športovisku v Čabe, 
Kynologický areál Alekšince, Šuriansky park v Šuranoch či komplex Pálenica v Jelšovciach. V súčasnosti sa venuje 
výrobe destilátov, z ktorých mnohé získavajú významné ocenenia doma i v zahraničí, napr. destiláty z divej čerešne, 
marhúľ a sliviek. V komplexe sa nachádza reštaurácia Pálenica, ktorej interiér zahŕňa rôzne historicky cenné dekorácie 
(orchestrión, pokladňa). Súčasťou komplexu je novootvorený penzión Pálenica. Významnú perspektívu predstavuje 
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aj realizácia súvisiaceho projektu Šibeje park v Jelšovciach. Pôvodné smetisko na zber biologického odpadu sa v súčas-
nosti transformuje na multifunkčný areál, kde sa má nachádzať centrálna lúka, slávnostná vstupná brána, konštrukcia 
na preliezanie, prírodný amfiteáter, kryté pódium, pikniková lúka, fit dráha, telocvičňa v prírode, náučný chodník, 
trávnatá pláž, vodný mlyn a štrková plocha určená na parkovanie.
 
Kľúčová kultúrna infraštruktúra 
v mikroregióne Radošinka
Alekšince Priestory ZŠ a MŠ

Priestory obecnej knižnice
Kultúrny dom
Areál kynologického klubu
Futbalový areál

Čab Kultúrny dom – malá a veľká sála, suterén
Športový areál
Malé dopravné letisko
Priestory materskej školy
Priestory obecnej knižnice

Čakajovce Verejné priestranstvo pred pohostinstvom Gastro
Kultúrne stredisko – priestory za budovou Jednoty (klub 
dôchodcov a eRko klub)
Kultúrny dom
Priestory ZŠ a MŠ
Ihriská (multifunkčné, asfaltové a trávnaté)
Priestory Panteónu slovenských dejateľov
Priestory obecnej knižnice

Hruboňovo Kultúrny dom Suľany
Kultúrny dom Výčapky
Priestory obecnej knižnice
Priestory MŠ
Centrálne priestory obce

Kapince Kultúrny dom

Jelšovce Kultúrny dom s priľahlým parkom
Mí Házunk
Priestory Pálenice Jelšovce
Ihriská
Projekt Šibeje park
Priestory ZŠ s MŠ
Priestory obecnej knižnice
Jelšovský klub

Lukáčovce Kultúrny dom
Súkromná sála na prenájom – v kaštieli (veľké pivničné 
priestory) 
Ihrisko
Priestory ZŠ s MŠ
Priestory obecnej knižnice
Centrálne priestory v obci

Nové Sady Kaštieľ Nové Sady- výstavná sála
Kaštieľ Nové Sady – konferenčné priestory
Evanjelický zborový dom
Verejné priestranstvo – námestie, pri budove obecného 
úradu 
Priestory obecného úradu
Priestory súkromnej ZUŠ E. Pacovskej
Priestory ZŠ s MŠ
Priestory obecnej knižnice
Areál ihriska
Poľovnícka chata
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Malé Zálužie Kultúrny dom
Zázemie kultúrneho domu s priľahlou plochou
Detské ihrisko pri OcÚ
Multifunkčné ihrisko za OcÚ
Priestory obecnej knižnice

Šurianky Kultúrny dom v budove ZŠ
Spoločenská miestnosť
Priestory ZŠ a MŠ
Park s altánkom
Verejné priestranstvo pred pohostinstvom
Futbalové ihrisko a školské ihrisko
Priestory obecnej knižnice

Zbehy Kultúrny dom Zbehy
Kultúrny dom Andač
Oddychové a iné priestory
Školské priestory, telocvičňa, miestnosti
Strelnica Zbehy
Priestory obecnej knižnice
Verejné priestranstvo 
Futbalové ihrisko
Priestory ZŠ a MŠ
Priestory sídla MAS OZ Mikroregión Radošinka

Zdroj: terénny výskum, Dubská (2014)

Súčasťou kategórie D sú aj podporné mechanizmy, nástroje, podmienky a predpoklady, ktoré predstavujú ná-
stroje, mechanizmy a prvky zvyšujúce dostupnosť kultúry v najširšom význame, prioritne v oblasti informovania 
a propagácie (obecné noviny, webstránky a pod.). V súčasnosti osem z jedenástich obcí mikroregiónu Radošinka 
vydáva vlastný časopis, resp. obecné noviny. Vydávané sú niekoľkokrát za rok, v pravidelných (2 x ročne) ale-
bo nepravidelných intervaloch. Niektoré z nich (napr. Lukáčovský spravodaj, Občasník Malé Zálužie, Jelšovské 
noviny, noviny Pelikán Nové Sady, Čabský spravodajca) sú dostupné aj v elektronickej podobe. Vo všeobecnosti 
v nich možno nájsť aktuálne informácie zo života v obci, informácie o organizovaných podujatiach, články o his-
tórii obcí či aktuálne informácie pre občanov. Vo všetkých obciach sú noviny poskytované zdarma a najčastejšie 
sa distribuujú do poštových schránok. V Čakajovciach do roku 2007 vychádzal Čakajovský občasník. V súčas-
nosti sú snahy o jeho obnovenie a podľa starostových slov, všetko nasvedčuje, že sa časopis podarí znova oživiť. 
Opačná situácia je v Šuriankach, Kapinciach a Hruboňove, kde sa nevydáva lokálny časopis a ani sa v blízkej 
budúcnosti neuvažuje o  publikovaní správ v  printovej podobe, najčastejšie z  dôvodu nedostatku finančných 
a personálnych prostriedkov. Vo všetkých obciach je dostupný obecný rozhlas. Všetky obce (s výnimkou Ka-
piniec) majú kvalitne spracované a aktualizované webstránky s množstvom dostupných aktuálnych informácií. 
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Takmer vo všetkých obciach aktívne funguje pri obecnej samospráve komisia pre kultúru a šport. Všetky obce 
majú automaticky generovaný facebook profil, no iba niektoré z  nich (napr. Čab, Šurianky) ich aj využívajú 
na pravidelné informovanie občanov a návštevníkov obce. Ako problematický jav možno popísať skutočnosť, že 
väčšina dostupných kanálov informuje skôr spätne o realizovaných aktivitách ako o tom, čo sa ešte len pripravu-
je. Obce majú taktiež k dispozícii svoje vývesné plochy, zväčša pri obecnom úrade či autobusových zastávkach. 
Najefektívnejšou metódou šírenia informácií o kultúrnom dianí sú však medziľudské, rodinné a susedské vzťahy 
a kontakty. V tejto súvislosti je relevantná myšlienka vydávať noviny/časopis na mikroregionálnej úrovni (napr. 
mesačník), ktorý by obsahoval aktuality z diania v obciach, informácie z kroník, fotografie, výskumné správy 
a pod. Súčasne by sa tak zvýšila dostupnosť informácií pre všetky domácnosti ako alternatíva k zverejňovaniu 
údajov na webových stránkach, ku ktorým nemajú prístup všetci obyvatelia. Súčasťou periodika by mohlo byť aj 
kalendárium pripravovaných kultúrno-spoločenských udalostí. 

Podporné mechanizmy, nástroje, podmienky 
a predpoklady
Alekšince Alekšinské noviny

Webová stránka www.aleksince.sk
Pasívny FB profil obce

Čab Čabský spravodajca
Webová stránka www.obeccab.sk
Obecný rozhlas
Aktívny FB profil obce

Čakajovce Čakajovský občasník (do roku 2007)
Webová stránka www.cakajovce.sk
Obecný rozhlas
Pasívny FB profil obce

Jelšovce Jelšovské noviny
Webová stránka www.jelsovce.sk
Obecný rozhlas
Pasívny FB profil obce

Lukáčovce Lukáčovský spravodaj/noviny 
Webová stránka www.lukacovce.sk
Obecný rozhlas
Automatický pasívny FB profil obce
Obecný rozhlas

Malé Zálužie Noviny Občasník
Noviny Malé Zálužie
Webová stránka www.malezaluzie.sk
Obecný rozhlas
Automatický pasívny FB profil obce
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Nové Sady Noviny Pelikán
Webová stránka www.novesady.sk
Obecný rozhlas
Obecná kultúrna referentka
Automatický pasívny FB profil obce

Šurianky Webová stránka www.obecsurianky.sk
Obecný rozhlas
Aktívny komunitný FB profil obce

Zbehy Zbehy informujú
Webová stránka www.zbehy.sk
Obecný rozhlas
Automatický pasívny FB profil obce

Zdroj: terénny výskum, Dubská (2014)

E Ľudské zdroje v kultúrnom sektore
V mikroregióne Radošinka je početné zastúpenie domáckej a remeselnej výroby. V minulosti, tak ako vo vidiec-
kom prostredí na celom území Slovenska, aj tu bolo prítomných množstvo remeselníkov (obuvník, kováč, stolár, 
krajčír, kolár, i  výrobca drevákov a  pod.). Pre mikroregión boli typické obuvníctvo (napr. Čajkovskí šustri), 
kováčstvo, stolárstvo, krajčírstvo, kolárstvo, výroba drevákov, košikárstvo, mlynárstvo, ovocinárstvo, výroba 
dreveného náradia, výšivkárstvo. Rozšíreným bolo včelárstvo (dodnes je aktívne v Malom Záluží, Čakajovciach, 
Nových Sadoch, Šuriankach či Lukáčovciach). 

Výskum ľudských zdrojov v mikroregióne je pomerne náročný. Je tu aktívnych cca 30 umelcov, tvorcov, re-
meselníkov a pracovníkov v ďalších sférach. Pre väčšinu z nich ide o doplnkový zdroj príjmov, s výnimkou azda 
včelárov a  keramikárok, ktorí svoje produkty predávajú aj prostredníctvom workshopov, výstav či vlastných 
internetových portálov. Žiaden z nich však neposkytuje svoje výrobky na profesionálnej úrovni. Mnohí sú známi 
len v  rámci svojej obce, nemajú vlastné webstránky a  komplikované je aj zisťovanie ich kontaktných údajov 
(s výnimkou Soni Mrázovej, ktorá adminitruje portál www.sonamrazova.szm.sk; Viery Fusekovej, ktorá má ak-
tívny profil na facebooku, Eleny Hadvigovej, ktorá kominukuje na platforme www.malbanastenu.sk či manželov 
Ilečkovcov, ktorí sú aktívni na  stránke www.madeinslovakia.sk). Zväčša ide o  tvorcov v  produktívnom veku 

http://www.obecsurianky.sk
http://www.malbanastenu.sk
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35-60 rokov, vo veľkej miere bez nasledovníkov. Niektorí z nich už organizovali vlastné výstavy (R. Bellovič, 
S. Mrázová). Vybraní tvorcovi sa dobrovoľne a  aktívne zapájajú do aktivít obce či MAS OZ (napr. umelec Š. 
Lahučký). Soňa Mrázová vedie v obci výtvarný odbor základnej umeleckej školy. Jediným spolkom v tejto oblasti 
je spolok včelárov so sídlom v Čakajovciach, ktorému predsedá Marián Gerši. Profesionalizovať činnosť tvorcov 
a producentov sa usiluje MAS OZ Mikroregión Radošinka prostredníctvom certifikácie regionálneho produktu 
Ponitrie. Okrem MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA sú partnermi projektu Regionálne združenie Dolná Nitra 
o. z., Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina, Miestna akčná 
skupina Mikroregión CEDRON, Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí Topoľčiansko – Duchonského Mik-
roregiónu a Miestna akčná skupina Mikroregión TRIBEČSKO. Do projektu sú v  súčasnosti ako certifikovaní 
výrobcovia zapojení Rastislav Bellovič, Jozef Bojda, Elena Hadvigová a Juliana Hadvigová. Cieľovými skupinami 
projektu sú výrobcovia z území MAS, producenti z potravinárskeho a poľnohospodárskeho odvetvia a poskyto-
vatelia služieb. Hlavným cieľom je podporiť miestnu ekonomiku a aktivity výroby a služieb na území nitrianskeho 
vidieka. Produkt Ponitrie zároveň garantuje pre spotrebiteľov istú kvalitu služieb. Pre výrobcov a poskytovateľov 
služieb je výhodou napr. prezentácia výrobkov na veľtrhoch, jarmokoch a výstavách. 

V súvislosti s absenciou významnejších či špecifických prvkov prírodného a kultúrneho dedičstva mikroregiónu 
Radošinka možno práve v ľuďoch vidieť najväčší kultúrny potenciál. Ich činnosť môže byť prospešná pre obec (re-
prezentácia, tvorba obecných spomienkových predmetov, špecifických lokálnych produktov, možnosť participovať 
výrobkami a službami na obecných podujatiach), pre občanov (najmä výchova a vzdelávanie mladej generácie pro-
stredníctvom animačných programov, možnosť zakúpenia predmetov a podpory lokálneho multiplikačného efektu), 
ale aj pre potenciálnych návštevníkov (možnosť participácie na workshopoch, aktívne vzdelávanie, zakúpenie lokál-
nych produktov). Aktívne pôsobenie remeselníkov a umelcov je však podmienené širokým spektrom podporných 
podmienok. Niektoré z nich sa venujú aktivite len ako záľube, iné smerujú k poloprofesionálnej či profesionálnej 
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úrovni. Tu možno vidieť úlohu pre miestnu samosprávu a MAS, ktoré by sa spoločne mali podieľať na stimulácii 
vhodných podmienok pre tvorcov – a teda predovšetkým kreovať odbyt produktov a podporovať profesionalizáciu 
ich činnosti (vlastná webstránka, značka, zreteľné označenie prevádzky v obci, adekvátna cenotvorba, tvorba dopl-
ňujúcich propagačných materiálov, aktívna participácia na podujatiach, spolupráca a sieťovanie). Čo sa týka ďalších 
zamestnaní v kultúrnom a kreatívnom sektore, situácia je pomerne neprehľadná a mapovanie týchto zdrojov je veľmi 
obtiažne. Kultúrni referenti sú prítomní v obciach Čakajovce a Čab. Okrem nich sú tu zastúpení aj fotografi (napr. 
Boris Zábražný), webdizajnéri a pod, ide však zväčša o ľudí, ktorí v obci len bývajú a pôsobia najčastejšie v Nitre, 
Topoľčanoch, Piešťanoch a okolí. Táto kategória si vyžaduje hlbší výskum.

Zoznam umelcov a neprofesionálnych tvorcov v mikroregióne Radošinka
Obec Ľudoví umelci a neprofesionálni tvorcovia 
Alekšince Elena Hadvigová dekoratívna, úžitková a záhradná keramika, maliarstvo, kachliarstvo

Juliana Hadvigová záhradná keramika, dekoračné keramické predmety, svietidlá, sochy
Ivana Hadvigová keramika, maliarstvo
Rastislav Polák umelecké rezbárstvo

Čab František Králik výroba metiel
Daniela Vaxmanská výroba papierových košíkov

Čakajovce Ľuboš Bíro umelecké kováčstvo
Štefan Lahučký sochárstvo, rezbárstvo
Jana Strešíková (umelecké kováčstvo), (kované brány, ploty, postele a iné)
Oskar Bíro olejomaľba, perokresba
Marek Maest amatérsky maliar
Daniela Lauková maliarstvo
Jozef Bojda med a výrobky z medu a peľu

Hruboňovo Vojtech Knižat včelárstvo
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Jelšovce Stanislava Benďáková maliarstvo
Ladislav Cigáň maliarstvo
Roman Režo rezbárstvo

Lukáčovce Rastislav Bellovič miniatúry krojov na bábiky
Viera Fuseková úžitková a dekoratívna keramika
Blanka Socholová výroba tort a cukroviniek; výroba medovníkov; aranžovanie kvetov
Soňa Mrázová scénografia, maliarstvo, keramika; ručné šitie bábik, 
Alexander Riegel včelárstvo, chov včelích matiek
Lednická výroba tort
Michal Krásny amatérsky výtvarník, umelec, sochár
Jaroslav Šešera včelárstvo

Nové Sady Miloš Kožák chov včiel, produkcia medu, propolisu, peľu, sviečok a predmetov zo včelieho vosku
Manželia Olejárovci zberatelia krojov v Kotrbáli

Zbehy Michal Ilečko maliarstvo, makramé, rezbárstvo
Anna Ilečková sklomaľba, makramé, výroba a zdobenie kraslíc, maľba na sklo a gravírovanie
Milan Káčer krbárstvo a kachliarstvo

Zdroj: terénny výskum, Dubská (2014)

Špecifiká kultúrneho potenciálu mikroregiónu Radošinka
Mikroregión Radošinka je špecifickým územím s niektorými výraznými aspektmi ovplyvňujúcimi jeho kultúrny 
potenciál. Je to výnimočne urbanizovaná lokalita prímestského typu. Najvzdialenejšia obec Kapince je od kraj-
ského mesta Nitra vzdialená v  tzv. dojazdovej vzdialenosti cca 20 km. Najbližšia obec Zbehy je urbanisticky 
naviazaná na  mesto Nitra. Tento aspekt výrazne ovplyvňuje (priamo i  nepriamo, pozitívne i  negatívne) cha-
rakter a  využívanie kultúrneho potenciálu. Výrazný je tu dopad na  demografickú charakteristiku obyvateľov 
obcí. Značnú časť obyvateľov tvoria dosídlenci, ľudia prisťahovaní z Nitry alebo pracovní migranti, ktorí prišli 
najprv do Nitry a odtiaľ sa presunuli na vidiek v dôsledku relatívne priaznivých cien nehnuteľností alebo aktívnej 
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bytovej politiky blízkych obcí. Početnou skupinou sú aj vlastníci víkendových nehnuteľností, ktorí prichádzajú 
do mikroregiónu za účelom krátkodobého oddychu. Len časť obyvateľov tvoria obyvatelia, ktorých aspoň dve 
predošlé generácie obývali tieto obce. Pracovné príležitosti sú dostupné nielen v meste Nitra, ale aj v blízkych 
priemyselných parkoch a podnikateľských prevádzkach (priemyselný areál Čab ponúka približne 700 pracov-
ných miest). Tento fenomén negatívne ovplyvňuje aktuálnu znalosť genia loci ako aj redukovanie regionálnej, 
resp. lokálnej identity, čo sa prejavuje aj zníženým záujmom o veci verejné. Nie je nezvyčajné, ak sa po príchode 
z práce ľudia izolujú do svojich domov. Oslabené sú susedské a medziľudské vzťahy a komunitný život. V minu-
losti bola aktívna finančná, materiálna a fyzická participácia obyvateľov na spoločných projektoch bežná. Vy-
značovala sa zaužívanými, všeobecne známymi pravidlami (svojpomocne bol vybudovaný napr. kultúrny dom 
v Malom Záluží, či výroba kulís a kostýmov pre ochotnícky kolektív v Čabe). Dostupnosť množstva kultúrnych 
aktivít, podujatí a produktov v meste Nitra (koncerty, výstavy, plesy, divadelné predstavenia, krajská a univer-
zitné knižnice, komplex multikín a pod.) znižuje dopyt obyvateľov po podobných aktivitách na lokálnej úrovni. 
Na kultúrnych aktivitách v obciach často participuje najmä generácia v postproduktívnom veku. V mikroregióne 
Radošinka sa nachádza 9 predškolských zariadení a  7 základných škôl. Napriek tomu, veľa žiakov a študentov 
vo veľkej miere dochádza za vzdelávaním a záujmovými či voľnočasovými aktivitami do mesta Nitra. Dôležitým 
faktorom je tu špecializácia škôl v meste, diverzifikovanejšia kultúrna ponuka, ako aj dostupné každodenné do-
chádzanie rodičov do práce. Obce mikroregiónu sú pre túto vrstvu obyvateľov len miestom pobytu, a nie priesto-
rom nadväzovania priateľstiev a kontaktov. Pozitívnou stránkou však je, že do obcí sa prisťahúvajú a trvalo v nich 
bývajú obyvatelia s výrazným znalostným potenciálom (manažéri, podnikatelia, vedci, lekári, umelci, učitelia, 
pracovníci vo verejnej správe). Pre rozvoj mikroregiónu je kľúčové zachytiť tento ľudský potenciál a premeniť 
ho na kapitál v prospech územia (napr. vo forme participácie na kultúrnom či športovom živote, prítomnosti 
v dôležitých pozíciách obecnej samosprávy). 
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Jedným z prvkov, ktorý výrazne zasahuje do súčasného stavu kultúrneho potenciálu, je prerušenie kultúrnej, 
historickej a spoločenskej kontinuity rozvoja spoločnosti a sídel. V mikroregióne v minulosti boli prítomné via-
ceré prvky kultúrneho potenciálu, dnes už mnohé z nich nie sú dostupné, napr. folklórny súbor, či premietanie 
filmov v Lukáčovciach. Tým, že mikroregión je prevažne rezidentná zóna, vytratila sa tu kontinuita vidieckeho 
osídlenia a obce stratili svoj pôvodný vidiecky charakter a vidiecke hodnoty. Len malá časť obyvateľov sa venuje 
poľnohospodárskym činnostiam vo väčšom rozsahu. Prevažne ide o  pestovanie plodín určených na  domácu 
spotrebu (kukurica, tekvice, patizón, mrkva, petržlen, cibuľa, zemiaky, vinič, jablone, marhule, hrušky, slivky, 
broskyne a pod.). Tí, ktorí pracujú v okolitých sídlach, nemajú dostatok času venovať sa poľnohospodárskym 
aktivitám a okolie svojich obydlí si upravujú skôr na rekreačné a estetické účely (trávniky, okrasná zeleň, skal-
ky). V minulosti typický domáci chov hydiny, ošípaných a dobytka je dnes čoraz zriedkavejší. Blízkosť mesta 
spôsobuje aj absenciu vzťahu k prvkom tradičnej kultúry. Z aktivít v mikroregióne najviac vyniká poľovníctvo 
a rybárstvo. Ich participácia na podujatiach či dokonca vlastná organizácia podujatí je určite cenným príspev-
kom ku kultúrnemu potenciálu.

Jedným z výrazných špecifík mikroregiónu je zrušenie, resp. útlm železničnej lokálnej trate Zbehy-Radošina. 
Táto trať bola nielen najpoužívanejším spôsobom dopravy väčšiny obyvateľov, ale symbolom a charakteristickým 
rysom mikroregiónu. Trať spájala obce Kapince, Malé Zálužie, Nové Sady, Čab a Zbehy, sekundárne aj Alekšince. 
Bola prirodzenou dopravnou aj informačnou tepnou územia a jej zrušenie sa prejavilo v území mikroregiónu 
veľmi nepriaznivo. Po zastavení osobnej dopravy v roku 2004 zostalo v obciach niekoľko objektov železničných 
staníc. Niektoré z nich sú prázdne a nevyužívané (Kapince, Čab-Sila, Malé Zálužie), iné sú obývané a ich okolie 
je upravené. Napr. Kapince boli jednou zo staníc na trati Radošinky, kde sa nakladala cukrová repa pre nitriansky 
cukrovar, ktorá sa tam zvážala z priľahlých obcí. Hoci by niektoré z obcí mali záujem využívať tieto objekty, 
súčasná legislatívna úprava to nepodporuje. Obec nemôže investovať prostriedky do  majetku inej fyzickej či 
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právnickej osoby. Jednou z dostupných, i keď ťažko negociovateľných, možností je dlhodobý prenájom objektov 
za symbolickú cenu, napr. prostredníctvom občianskych združení. Tento proces je však dlhodobý a adminis-
tratívne veľmi náročný. Napriek tomu železničná trať predstavuje zaujímavý rozvojový potenciál, ktorý by bolo 
možné využiť v prospech mikroregiónu, či už prostredníctvom vyhliadkových a rekreačných trás historickým 
vláčikom až do Radošiny, spojený s občerstvením, úpravou železničných staníc na stravovacie kapacity či rekre-
ačné areály s expozíciami. Súčasným trendom sú aj putovné divadelné predstavenia – využitie tohto fenoménu 
podporuje aj existencia Radošinského naivného divadla, ktoré túto trať využilo ako inšpiráciu pri tvorbe hry 
Konečná stanica. Jednu z menej pravdepodobných, ale zaujímavých možností, predstavuje adaptácia železničnej 
trate na cyklotrasu, ako je to bežné v okolitých krajinách. 

Mikroregión Radošinka predstavuje prevažne nížinnú krajinu s  rozsiahlymi poľnohospodárskymi plocha-
mi. Centrálne časti obcí dosahujú nadmorskú výšku v  intervale 144 m n.m. (Zbehy, Čakajovce) – 183 m n.m. 
(Lukáčovce). Územie je takmer úplne odlesnené, výnimkou sú maloplošné porasty ako Novosadský háj, Horný 
háj, Ravasník. Nie sú tu prítomné takmer žiadne výhľadové miesta. Zdevastované sú aj veľkoplošné vinice – ak 
sú prítomné, tak v menších výmerách vo vlastníctve súkromných osôb. Územím neprechádza žiadna turistická 
značená trasa. S výnimkou Šurianskeho parku sa tu nenachádza žiadny chránený areál. Vodné plochy sú prítom-
né, ale využívajú sa skôr na chov rýb ako na rekreáciu. Nie sú tu prítomné žiadne minerálne ani termálne zdroje 
vody. Jediným rozpoznaným prameňom je Lužbetka v katastri obce Kapince. Prírodný potenciál je tu redukovaný 
na  minimum. Súčasne je to však krajina s  ideálnymi podmienkami na  rozvoj cykloturistiky a  hipoturistiky, 
s dlhými, relatívne rovnými a nenáročnými trasami. Pre mikroregión je charakteristická nižšia estetická úroveň 
obcí – je tu nekvalitná cestná sieť, nedokončené alebo nevybudované chodníky, neupravené autobusové zástavky, 
zdevastované železničné zástavky, neupravené areály miestnych cintorínov, či esteticky nie celkom kvalitne spra-
cované niektoré administratívne a obchodné prevádzky. Centrá väčšiny obcí sú upravené, ale často bez invencie 
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a neplnia funkciu prirodzeného miesta stretávania. V niektorých obciach centrálne zóny, napr. malé námestia, 
úplne absentujú (Malé Zálužie, Kapince, Čab a  i.). Zrekonštruované obecné domy a  kultúrne sály majú skôr 
uniformnú podobu, málo špecifickú pre danú obec. Verejná zeleň je pravidelne upravovaná, no len v základnej 
podobe. Okolie obcí negatívne ovplyvňujú náletové porasty. S výnimkou obcí Čab a Šurianky tú absentujú re-
kreačné a oddychové zóny, určené napr. na prechádzku, voľnočasové aktivity či stretávanie občanov. Ideálna nie 
je ani štruktúra domového fondu – v mnohých obciach sú zdevastované, poškodené či opustené domy. Niektoré 
z nich však nesú prvky tradičnej architektúry a ponúkajúce široké možnosti využitia (zriadenie pamätnej izby, 
expozície tradičného bývania, expozície dobovej školy, predajne lokálnych produktov a pod.). Okolie nosných 
kultúrno-historických pamiatok je často neupravené, napr. súsošia či zvonice sa často nachádzajú blízko budov, 
osvetlení, ciest, ich areály sú však základným spôsobom upravované. V celom mikroregióne absentuje značenie 
významných, resp. zaujímavých bodov. 
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Zhrnutie

S cieľom sprehľadnenia získaných údajov bolo vytvorené aj bodové hodnotenie vybraných kvantitatívnych prv-
kov kultúrneho potenciálu obcí mikroregiónu Radošinka. Hoci predstavuje len rámcový a veľmi schematický 
pohľad, do istej miery reprezentuje súčasný stav kultúrneho potenciálu, na základe ktorého je možné vyvodiť 
určité závery. Za vybrané kritéria pre kvantitatívne hodnotenie možno o.i. zvoliť napr.: počet členov pôsobiacich 
v konkrétnej obci v MAS OZ Mikroregión Radošinka, počet evidovaných nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok, počet kultúrno-spoločenských organizácií a inštitúcií, počet prvkov kultúrnej infraštruktúry a počet 
rozpoznaných tvorcov, umelcov, producentov (vždy v  pomere 1:1b). Tieto údaje boli následne spočítané 
a porovnané so selektovaným atribútom, ktorým bola v tomto prípade veľkosť obce podľa počtu obyvateľov. 
Pozn. pre každé územie / komunitu môžu byť tieto kritéria odlišné a ich určenie závisí od konkrétneho účelu hodnotenia. 

Rámcové bodové hodnotenie obcí:
Poradie obce podľa počtu obyvateľov 
(1-najviac, 11-najmenej)

Počet členov v MAS OZ 
Mikroregión Radošinka
(vždy v pomere 1: 1)

Počet evidovaných 
NnKP

Počet 
KSOI

Počet prvkov 
kultúrnej 
infraštruktúry

Počet rozpoznaných 
tvorcov, umelcov, 
producentov

SPOLU

Alekšince (2) 6 0 8 5 4 23
Čakajovce (5) 8 2 9 5 7 31
Čab (7) 6 2 6 7 2 23
Hruboňovo (9) 2 1 4 5 1 13
Jelšovce (6) 6 3 5 8 3 25
Kapince (11) 1 2 1 1 0 5
Lukáčovce (4) 4 3 5 6 9 27
Malé Zálužie (10) 7 0 5 5 0 17
Nové Sady (3) 6 1 10 10 2 29
Šurianky (8) 7 2 6 7 0 22
Zbehy (1) 6 1 10 10 3 30
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Výsledky naznačujú, že pre mikroregión je charakteristická pomerne výrazná vnútorná nekoherentnosť 
a  disparita. Jednotlivé obce sú pomerne nevyvážené z  pohľadu počtu a  štruktúry obyvateľov, ako aj miery 
aktivizácie kultúrneho a spoločenského života. V niektorých obciach absentuje kultúrna ponuka, inde je, naopak, 
dobre rozvinutá. V  bodovom hodnotení dosiahla najvyššie hodnotenie obec Čakajovce (najmä v  dôsledku 
veľkého počtu organizácií a inštitúcií), nasledujú Zbehy (vďaka veľkému počtu kultúrnych organizácií a prvkov 
kultúrnej infraštruktúry) a  Nové Sady (tu je to rovnako spôsobené veľkým počtom prvkov infraštruktúry 
a  tiež veľkým počtom organizácií a  inštitúcií). Až na obec Čakajovce ide o najväčšie obce mikroregiónu, čím 
sa do  istej miery potvrdzuje predpoklad, že s  rastúcim počtom obyvateľov sa aj zvyšuje kultúrny potenciál 
obce. Najslabšie hodnotenia dosiahli obec Kapince (5), Hruboňovo (13) a Malé Zálužie (17), čo sú súčasne tri 
najmenšie  –  a  od  mesta Nitra najvzdialenejšie  –  obce mikroregiónu. V  tejto súvislosti možno do  istej miery 
potvrdiť, že veľkosť obce determinuje charakter a mieru využívania prítomného kultúrneho potenciálu. 

Pre objektívnejšie posúdenie kultúrneho potenciálu mikroregiónu Radošinka je však podstatné venovať po-
zornosť aj ďalším, prevažne kvalitatívnym, aspektom. V tomto kontexte poslúži ako primeraný zdroj informácií 
S.W.O.T. analýza. Kultúrny potenciál mikroregiónu Radošinka vykazuje tieto silné stránky: vo všeobecnosti 
priaznivé prírodné podmienky a výhodná geografická poloha, dlhá a atraktívna história územia mikroregiónu; 
existencia kultúrno-historických objektov a ich realizovaná, resp. prebiehajúca rekonštrukcia; aktivizácia kultúr-
no-spoločenských organizácií a inštitúcií, existencia a využívanie kultúrno-spoločenských zariadení, početnosť 
kultúrno-spoločenských podujatí, všeobecný záujem občanov o  tradičnú kultúru, oživovanie a  zachovávanie 
kultúrnych tradícií; pôsobnosť významných osobností, zachovávanie remesiel prostredníctvom aktívnych re-
meselníkov, producentov a  tvorcov; publikovanie obecných novín a  spravovanie webstránok vo väčšine obcí; 
existencia knižnice v každej obci; aktívna činnosť MAS OZ Radošinka a existencia ďalších záujmových skupín 
a združení.
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Pri hodnotení súčasného stavu kultúrneho potenciálu mikroregiónu Radošinka sa ako najvýraznejšie slabé 
stránky javia: nedostatočné využívanie kultúrno-historického potenciálu, absencia tzv. reprezentatívneho prvku 
kultúrneho dedičstva, existencia zdevastovaných a chátrajúcich kultúrno-historických objektov a redukcia aktivít 
kultúrno-spoločenských organizácií na lokálnu úroveň. Problematickými aspektmi sú ďalej nestabilná situácia 
subjektov pôsobiacich v kultúrnom sektore, vzájomná nekoordinácia aktivít a činností, izolovanosť, resp. nízky 
stupeň previazanosti kultúry s regionálnym rozvojom a vzdelávacím systémom, neschopnosť nastaviť udržateľné 
podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít, nízka kvalifikovanosť a kompetentnosť organizátorov, resp. aktérov 
kultúrneho života. Pri skúmaní postoja obyvateľov mikroregiónu vyvstávajú problémy ako: všeobecné slabé po-
vedomie o kultúrnych, historických a  spoločenských hodnotách okolia, nízky záujem a motivácia schopných 
ľudských zdrojov participovať na  verejnom záujme, absencia lokálnej či regionálnej príslušnosti, nedostatok 
atraktívnych kultúrno-spoločenských aktivít a možností pre mládež. Pri pohľade na všeobecný stav kultúry sa 
opakujú problémy ako absentujúca kontinuita rozhodovania v sektore kultúry, neschopnosť deklarovať priame 
i nepriame ekonomické a neekonomické benefity naviazané na sektor kultúry, nedostatočné financovanie kul-
túrnych aktivít, menej priaznivá demografická, socio-ekonomická situácia ovplyvňujúca dopyt po kultúre, slabá 
pozícia kultúry v napĺňaní fondu voľného času či absencia kultúrnej politiky či stratégie kultúrneho rozvoja obcí.

Medzi kľúčové príležitosti využívania kultúrneho potenciálu patrí: rastúci dopyt po  prímestskej rekreácii, 
podpora cykloturistiky na Slovensku a nárast povedomia o zdravom životnom štýle; pokračujúce možnosti čer-
pania finančných prostriedkov cez schémy podpory (LEADER); vzdelávanie obyvateľov v  oblasti občianskej 
aktivizácie, príp. samostatnej podnikateľskej činnosti; využívanie prichádzajúcich silných ľudských zdrojov; sie-
ťovanie a rozvoj vnútornej spolupráce mikroregiónu, obcí, občanov a rozvoj spolupráce s partnerskými obcami, 
regiónmi doma aj v zahraničí; podpora rozvoja služieb, malých a stredných podnikateľov; aktuálny demogra-
fický vývoj; aktivizovanie detí a mladej generácie (napr. prostredníctvom úpravy školských učebných osnov); 
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identifikácia kultúrnych špecifík (charakteristických prvkov) jednotlivých obcí; spoločné financovanie aktivít 
a prvkov infraštruktúry (najmä v kontexte pomoci menším obciam); vytvorenie komplexného a integrovaného 
komunikačného centra mikroregiónu; stimulovanie budovania regionálnej identity a občianskej angažovanosti; 
vytvorenie spoločnej kultúrnej politiky mikroregiónu a  jej zosúladenie s PHSR jednotlivých obcí. V kontexte 
využívania kultúrnych zdrojov v prostredí cestovného ruchu bude kľúčové zapojenie vybraných prvkov kultúr-
neho potenciálu do systému cestovného ruchu – vytvorenie reálnych a obchodovateľných produktov cestovného 
ruchu predovšetkým menej náročného investičného charakteru; prímestská rekreácia, agroturistika a hipoturis-
tika; zriaďovanie pamätných izieb či expozícií; podpora nosných tematických prvkov mikroregiónu a ich roz-
vinutie do podoby reálnych produktov (poľnohospodárstvo, chov hydiny a dobytka, archeológia (prehistória), 
osobnosti, sakrálne pamiatky spojené s J. Nepomuckým, prameň Lužbetka, história spojená s 1. a 2. sv. vojnou, 
poľovníctvo, včelárstvo, cykloturistika, vodné plochy, zaniknuté vodné mlyny, tematické cesty a náučné chodní-
ky, environmentálne a iné vzdelávanie; napojenie na okolité prírodné a kultúrno-historické atraktivity).

Za najsilnejšie hrozby možno označiť tieto aspekty: kontinuálna absencia reálnej podpory malých a stredných 
podnikateľov; kontinuálny nezáujem súčasnej generácie o veci verejné; príchod nových obyvateľov bez regio-
nálneho povedomia; nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy ohrozujúce ďalší rozvoj (vlastníctvo kaštieľov, 
bývalých železničných staníc, pozemkov); postupujúci zánik kultúrnych tradícií; nízka návštevnosť aj napriek 
investičným zásahom do rozvoja; silné konkurenčné prostredie na trhu cestovného ruchu; nedostatok finanč-
ných prostriedkov, slabá dostupnosť podporných finančných zdrojov; pokračujúca zložitosť a nepružnosť legis-
latívneho prostredia.

Kultúrny potenciál je v mikroregióne Radošinka prítomný, má však v súčasnosti relatívne slabé konkurenčné 
postavenie. Súčasný stav slabého využívania kultúrneho potenciálu je spôsobený najmä nedostatkom lokál-
nych lídrov a uplatnením kvalitných ľudských zdrojov v iných sférach. Negatívne tu pôsobí aj poddimenzované 
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finančné a  materiálne zázemie, nízka participácia 
obyvateľstva na  spoločenskom a  kultúrnom živote, 
slabý manažment kultúry na mikroregionálnej úrovni 
či chýbajúce kompetencie (ľudské, znalostné) na udr-
žateľný rozvoj kultúrnych aktivít. V každej z obcí sú 
však prítomné cenné kultúrne hodnoty a sú tu vybu-
dované primerané podmienky vo forme existujúcej 
kultúrnej infraštruktúry. Iniciatívu v  procese adek-
vátneho využívania kultúrnych zdrojov môžu pre-
vziať okrem miestnych samospráv najmä organizácie 
tretieho sektoru – občianske združenia, iniciatívy či 
neformálne skupiny a predovšetkým samotní obyva-
telia obcí.

Zdroj: Dubská (2014)

Obrázok Vybrané prvky kultúrneho potenciálu v mikroregióne Radošinka
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ZÁVER
Dokumentácia a spracovanie kultúrneho potenciálu je v súčasnosti veľmi aktuálnou problematikou a význam tých-
to aktivít sa bude neustále zvyšovať. Objavovanie, dokumentovanie a spracovanie údajov o kultúrnom potenciáli 
považujeme len za čiastkový produkt, resp. výstup. Databáza údajov bude otvoreným a prístupným systémom, lebo 
aj kultúra je dynamická; na proces zmien bude potrebné reagovať a databázu priebežne aktualizovať. 

Cieľom mapovania je kvantifikovať obsah kultúrneho potenciálu a vytvoriť základ jeho kvalitatívneho hodnote-
nia. V ďalšom stupni prechádzajú získané údaje do fázy kvalitatívneho hodnotenia. 

Výsledky mapovania kultúrnych hodnôt a aktivít sú využiteľné v rôznych sférach. Primárne pri kultúrnom plá-
novaní a kultúrnom rozvoji, pri ekonomickom rozvoji najmä s akcentom na oblasť kultúrneho cestovného ruchu, 
pri plnení aktuálnej spoločenskej požiadavky na zvyšovanie dostupnosti kultúrnych služieb a rozširovanie prístupu 
ku kultúrnemu dedičstvu, v neposlednom rade pri výchove mládeže kultúrou/ku kultúre. Cieľom tvorby a aktu-
alizácie modelu kultúrneho potenciálu je aj archivovanie dostupných poznatkov a informácií pre budúcnosť, čím 
čiastočne kompenzuje a dopĺňa napríklad obecnú kroniku. Súčasnosť poskytuje mnohé inovatívne technologické 
nástroje (3D vizualizácie, virtuálne prehliadky, digitalizáciu, elektronickú prezentáciu a sprístupnenie), ktoré vý-
razne zjednodušujú proces dokumentácie, spracovania a prezentácie kultúrnych hodnôt. V dôsledku technologic-
kého pokroku sa preto hodnoty kultúrneho dedičstva dostávajú do novej vývojovej fázy, tzv. digitálneho dedičstva. 

Kultúrne mapovanie predstavuje kontinuálny proces, ktorý nebude nikdy v plnom rozsahu ukončený a uzavretý. Je 
nesmierne dynamický, lebo kultúrny potenciál podlieha kumulatívnym, selektívnym a inovatívnym procesom. Z tohto 
dôvodu je možné zostaviť rámec kultúrnych zdrojov iba v určitom vymedzenom období, v konkrétnom čase. Vždy tak 
zostane priestor pre aktualizáciu kultúrneho potenciálu, no i pre modifikáciu postupov v metodike jeho hodnotenia.
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