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Editorial
V obsahu 4. roĉníka nášho interdisciplinárneho
ĉasopisu dominujú kontexty kultúry. Dopĺňajú uĉebné
texty pre našich študentov a prinášajú podnetné ĉítanie pre
odbornú i laickú verejnosť. Pán prof. Vladár pripravil
štúdiu o obchodných cestách, ktoré na územie dnešného
Slovenska uţ 8000 rokov umoţňujú import civilizaĉných
vymoţeností a akulturáciu. Nasledujú pojednania o kultúre
v globalizovanom svete – v prvom prípade rieši zástupca
poznaňskej školy antropológie kultúry otázky rozmanitej
existencie tradícií v súĉasnosti a kulturologický diskurz sa
zamýšľa nad formami dnešného konzumu. Veľmi
zaujímavé je ĉítanie o hudbe ako univerzálnom ľudskom
fenoméne, o formách a funkciách hudby v starovekých
národoch. Kultúrnogeografická interpretácia vyuţitia
krajiny vznikla vertikálnou komparáciou kultúrnokrajinných vrstiev. Tento kontext kultúry je nároĉný na
metodiku a netradiĉné prezentovanie v našom ĉasopise.
Blok príspevkov o kultúre konĉíme predstavením múzejnej
inštitúcie ukrajinskej minority na Slovensku. Jediný kontext turizmu v tomto ĉísle predstavujú informaĉné systémy
v cestovnom ruchu. Z recenzií a aktuálnych správ
upozorňujeme na predstavenie ďalšej slovenskej inštitúcie
v zahraniĉí a aktivity katedry.
Jaroslav Čukan

Cesty v dávnoveku Slovenska
Jozef Vladár
Kľúčové slová:
obchodné cesty, mladý paleolit, neolit, archeologické
nálezy, kultúrna výmena
Abstract:
The territory of Slovakia has been intersected by
trade routes connecting southeastern Europe and the rest
of the Europe since long ago. The earliest ones were
created by contacts of Lower Paleolithic human communities almost 38.000 years ago. The creation of peasant
civilization means the biggest revolutionary change in the
human history. The existence of the old trade routes in
Slovakia from the 6th millennium B.C. until present
implied the import of civilizing conveniences. The
monuments of enormous historical value got into Slovakia
from the rise of the Celtic and Roman civilization. The
Roman civilization heritage is manifested in the culture of
early-Slavic, pre-Great Moravian and Great Moravian
period, as well as in the culture of the whole medieval
feudal society.
„Slovensko, pravda, neţilo hermeticky
uzavreté voči ostatnej Európe.
O tom hovoria veľmi výstiţne jeho staré
komunikácie, ktoré súčasne predstavujú
i veľké pracovné úsilie našich predkov
a ich účasť na hospodárskom,
politickom i kultúrnom ruchu.“
Štefan Janšák

Úvod. V dávnoveku európskeho ľudstva mali
komunikácie rôzneho charakteru významnú úlohu v ţivote
vtedajších rodových komunít. Svedĉia o tom predovšetkým
výsledky archeologických, interdisciplinárne zacielených
výskumov, potvrdzujúce kontakty ľudských spoloĉenstiev
s bliţšími ĉi vzdialenejšími regiónmi. Uţ od najdávnejších
ĉias pretínali územie Slovenska „obchodné cesty“, spájajúce juhovýchodnú Európu so západnou, severnou, ale aj
východnou Európou. Na území juhozápadného Slovenska
mal v týchto procesoch významnú úlohu Dunaj a na
východnom Slovensku rieka Tisa.1
Územie Slovenska bolo nepochybne uţ od
najstarších období praveku významnou kriţovatkou
európskych kultúr a diaľkových obchodných ciest. Svedĉí
o tom mnoţstvo unikátnych pamiatok domáceho pôvodu,
ale aj mnohých importovaných výrobkov, z bliţších ĉi
vzdialenejších oblastí nášho kontinentu.2
K prvým známym, v antickej spisbe i písomne
doloţeným komunikáciám, sa radí jantárová cesta, ako ju
neskôr nazvali Rimania. Tranzit, ĉi výmena výrobkov na
veľké vzdialenosti cez cudzie územia, je však spoľahlivo
doloţiteľný uţ od zaĉiatkov eneolitu (laţnianska skupina
na východnom Slovensku). Svedĉí o tom najmä výskyt
jantárových výrobkov (ozdôb) v rôznych kultúrach pravekej Európy a predovšetkým na území Slovenska, ktoré
neraz zohrávalo významnú úlohu vďaka svojej geografickej polohe.3
Interpretácia niektorých javov, ĉi uţ ide o výmenu
kultúrnych hodnôt medzi blízkymi, resp. i etnicky
odlišnými komunitami, neskôr sprostredkovaných i etnickými zásahmi so vzdialenejších kultúrnych prostredí, nie je
a ani nemôţe byť vţdy jednoznaĉná. Pre objasnenie tohto
významného – spájajúceho – kultúrneho fenoménu nám
totiţ chýbajú viaceré ĉlánky. Do popredia pozornosti
bádateľov preto musia nevyhnutne vstupovať zásadné
problémy, ĉi napr. ide o: a) výslednicu diaľkových
obchodných kontaktov (import – domáca napodobenina
a i.); b) dôkaz expanzie i kultúrnej odlišnej zloţky. Tieto
veliĉiny sa dokázateľne – nie vţdy jednoznaĉne odzrkadľujú nielen v oblasti hmotnej, ale i duchovnej
kultúry.
Prvé svedectvá kontaktov vzdialených európskych
regiónov. Najstaršie dôkazy kontaktov mladopaleolitických ľudských spoloĉenstiev, ţijúcich na území
Slovenska takmer pred 38 000 rokmi, s východoeurópskymi oblasťami potvrdzujú nielen charakteristické
kamenné nástroje, ale aj obojstranne pribrúsený plochý
okruhliak v tvare srdca (so stopami ĉervenej farby na
povrchu) z Cejkova na východnom Slovensku.4 Na
súvekých sídliskách je tu ĉastý výskyt obsidiánovej
industrie (sopeĉné sklo), ktorá sa z Potisia dostávala do
rôznych bliţších aj vzdialenejších oblastí. De facto ide
vlastne aj o najranejšiu známu „obchodnú cestu“ uţ od
obdobia paleolitu.
JANŠÁK 1986:88 nn; VLADÁR 2006:229 nn; Malá encyklopédia
Slovenska 1987, 68.
2
Mięzy Mykenami a Bałtykiem 2002:25 nn; tu je uvedená základná
literatúra.
3
VLADÁR 1983:9 nn; ĈERVEŇÁK – VLADÁR – ZRUBEC 2006:177
nn.
4
VLADÁR 1978:17, obr. 1.
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Najstaršia dosiaľ známa figurálna plastika zo
Slovenska (Cejkov), podobne ako aj svetoznáma Venuša
z Moravian nad Váhom (22 800 rokov pred n.l.)5 majú
svoje predlohy vo východoeurópskom kultúrnom prostredí
(Kosťonky, Gagarino na Ukrajine). Sú excelentnými
dôkazmi úzkych kontaktov a dlhodobejšieho pôsobenia
migrujúcich ľudských spoloĉenstiev na jednom mieste.
Vtedajšia kamenná surovina na výrobu pracovných
nástrojov, mušle pontického pôvodu, svedĉia o kontaktoch
s východoeurópskou oblasťou, odkiaľ postupne prenikali
tieto lovecko-zberaĉské skupiny aj do severokarpatského
priestoru.
Po tejto ouvertúre dávnych kontaktov európskych
etník uţ v období staršej doby kamennej (paleolit)
nasleduje epilóg v klimaticky sa meniacom období pred
vznikom agrárnej civilizácie – na samom sklonku
posledného zaľadnenia okolo 8000 rokov pred n. l. Vtedy
uţ postupne prenikajú nositelia swiderienskej kultúry
prechodmi cez Karpaty (povodie Dunajca a Popradu)
z priľahlých oblastí Poľska do tatranskej oblasti (Burich
medzi Veľkým Slavkovom a Dolným Smokovcom,
Tatranská Polianka – Ţltá stena, Keţmarok, Slovenská
Nová Ves a i.). Spomenuté náleziská lovcov sobov na
juţnom úpätí Vysokých Tatier z doby pred koneĉným
ústupom
vysokohorského
zaľadnenia
presvedĉivo
dokazujú, ţe proces osídlenia aj hornatých oblastí
Slovenska zaĉína vlastne uţ pred obdobím „neolitizácie“
severokarpatskej oblasti.6 V dávnych dejinách Európy bola
táto zóna nespochybniteľnou komunikaĉnou a civilizaĉnou
veliĉinou, ako to potvrdzujú výsledky doterajších
výskumov poľských a slovenských bádateľov. Mám na
mysli predovšetkým dávnu obchodnú trasu sever – juh:
Balt – Stredomorie.
Od vzniku roľníckej civilizácie do sklonku
praveku. Vznik roľníckej civilizácie nepochybne
znamená v pravekých dejinách európskeho ľudstva
najväĉšiu revoluĉnú zmenu. V tejto súvislosti moţno
konštatovať, ţe doterajšie bádanie definitívne preukázalo
absenciu akejkoľvek moţnosti úĉasti súvekého domáceho
karpatského kultúrneho podloţia (reprezentovaného
postmezeolitickými skupinami) na procese neolitizácie.
Mladšiu dobu kamennú (neolit) charakterizuje
predovšetkým prechod od neproduktívneho k produktívnemu spôsobu hospodárenia. Rozdiel oboch epoch sa
odzrkadľuje najmä v budovaní trvalých sídlisk, pestovaní
kultúrnych plodín, chove domácich zvierat, produkcii
efektívnejších hladených kamenných nástrojov na
sídliskách, ale predovšetkým vo výrobe keramiky. Tieto
revoluĉné zmeny nepochybne súvisia s príchodom nových
etnických vĺn do karpatskej oblasti v dobe okolo 5500
rokov pred n. l.7
Veľké drevené príbytky rodových kolektívov
svedĉia o technických schopnostiach svojich tvorcov (ľud
kultúry s lineárnou keramikou). Odvtedy však zaĉína
v karpatskej oblasti aj éra výrazného odlesňovania krajiny.
Priaznivé klimatické pomery po ústupe ľadovcov na sever

Európy umoţnili rozrastanie ľudských spoloĉenstiev,
vytvorenie úzkych kontaktov v rámci jednotlivých komunít
reprezentovaných konkrétnymi entitami. Výslednicou
týchto zloţitých historických procesov je fenomén
kontinuity vývoja v ďalších etapách karpatskej a vôbec
stredoeurópskej oblasti. Praveké kultúry totiţ nemoţno
priradiť k neskôr známym starovekým národom,
vynárajúcim sa z anonymity vekov aţ na sklonku praveku.
Odvtedy zaĉína aj postupná štandardizácia obchodných
a predovšetkým kultúrnych kontaktov.
Podoby týchto procesov a ich metamorfóz
poznáme z dejín starého Egypta, mezopotámskych
civilizácií a blízkovýchodných krajín. Centrá osídlenia
v Oriente boli v povodí veľkých rieĉnych tokov (Níl,
Eufrat, Tigris a i.). Podobne i v Európe, predovšetkým
v karpatskej oblasti, boli urĉujúce osídlenia v povodí
Dunaja a v Potisí. Obchodné kontakty vo vtedajšom
známom kultúrnom svete neobyĉajne zdynamizoval
vynález kolesa v Mezopotámii (okolo 3500 rokov pred n.
l.). Bol to skutoĉne revoluĉný ĉin v doprave a v obchode,
ktorý sa odzrkadlil nielen v ekonomickom ţivote súvekých
spoloĉností, ale aj vo sfére duchovného ţivota (modely
vozov v hroboch na pohrebiskách, scény na kamenných
stélach spoloĉensky privilegovanej vrstve spoloĉnosti, na
freskách domov, hrobiek a i.).8
Ďalší významný fenomén bol zrod metalurgie
farebných kovov. Prvé medené a neskôr i zlaté výrobky sa
aj v juhovýchodnej Európe objavujú uţ v dobe okolo 5000
rokov pred n.l. Prehlbovanie kontaktov s balkánskou
oblasťou potvrdzuje aj výskyt medených a zlatých
výrobkov (predovšetkým ozdôb) na pohrebiskách
tiszapolgárskej kultúry na východnom Slovensku uţ
v období okolo 4500 rokov pred n. l. (Tibava, Veľké
Raškovce).9
V dobe okolo 3500 rokov pred n.l. sa
v poľnohospodárstve zaĉína vyuţívať dobytok (ťaţné
zvieratá). Chov hovädzieho dobytka a oviec na výrobu
mlieka (zvieracia hlinená plastika – kravy s vemenami,
ovce) potvrdzuje nielen hlinená plastika, ale aj prasleny.
Revoluĉnosť zmien, nárast populácie a prehlbovanie sociálnej štruktúry spoloĉnosti verne odzrkadľuje aj
situácia na sídliskách a pohrebiskách: vznik opevnení,
výskyt hrobov súvekej nobility s výnimoĉnými nálezmi,
ale aj importmi zo vzdialenejších európskych oblastí
(spondylové náramky egejského, mušle ĉiernomorského
pôvodu, zlaté ozdoby, výnimoĉné medené výrobky, zbrane
a i.).10 Tieto procesy sa prehĺbili aj v karpatskom priestore
od vzniku patriarchátu a vyvrcholili v závere mladšej doby
kamennej a na prahu staršej doby bronzovej.
Úplne novým javom na poĉiatku doby bronzovej
sú expanzie cudzích etník do karpatského prostredia.
Poĉiatok týchto zmien signalizovali uţ skôr vplyvy
jamovej kultúry, prichádzajúce z východoeurópskej
oblasti. Zavŕšil ich aj príchod kultúry, ktorú V. BudinskýKriĉka pomenoval kultúrou východoslovenských mohýl. 11
V súĉasnosti je uţ doloţený jej pôvod na území východne

5

VLADÁR 1978:18-19, obr. 2, 3.
VLADÁR 2005:262 nn; ĈERVEŇÁK – VLADÁR – ZRUBEC 2006:
165 nn.
7
TOĈÍK a kol. 1970:15 nn; PAVÚK 1981.

8

6

9

4

STEVENSON 2002:10 nn.
VIZDAL 1977:11 nn.
10
VLADÁR 1983:13 nn.
11
BUDINSKÝ-KRIĆKA 1967:277 nn.
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od Zakarpatskej oblasti (Ukrajina). O nieĉo neskôr tok
dejinných udalostí na územie juhozápadného Slovenska
výrazne poznaĉil ľud kultúry zvoncovitých pohárov,
jedinej európskej kultúry, ktorá je rozšírená aj v severnej
Afrike (Maroko).12
Cudzie podnety, ale aj importy sa viac ĉi menej na
území Slovenska objavovali uţ od najstarších období
mladšej doby kamennej. Zdá sa však, ţe objavenie sa
spomenutých dvoch etník (kultúra východoslovenských
mohýl, kultúra zvoncovitých pohárov) je vlastne uţ akýmsi
prológom predovšetkým dominantných eurázijských
stepných
zásahov
v severokarpatskom
domácom
prostredí.13 Tieto zásahy vlastne otvorili spomenutý
priestor invázií ľudu epišnúrového kultúrneho komplexu
Chłopice-Veselé; najprv na územie juhozápadného
a neskôr i východného Slovenska v období okolo 2300
rokov pred n.l. Tu je zreteľný predel vekov – zánik doby
kamennej a vznik vĉasnej doby bronzovej.
Dokladom obchodu na veľké vzdialenosti je
najmä kamenná surovina. Ĉasto sa na pohrebiskách
z poĉiatku eneolitu v Potisí objavujú v hroboch výrobky
cudzieho pôvodu (povodie Bugu). 14 Na území Slovenska
sa objavuje na sídliskách poľský pruhovaný kremeň a zdá
sa, ţe obchodným artiklom bol aj opál z hornej Nitry.
Napokon aj importy keramiky sú výraznými svedkami
mobility a prehlbujúcich sa kontaktov kultúr mladšej doby
kamennej. Nenarušená kontinuita vývoja kultúr
v juhovýchodnej Európe a v karpatskej oblasti nekonĉí
inváziami cudzích etník na sklonku eneolitu, ale otvára sa
nová epocha dejinného vývoja, kde v procese genézy
najstarších kultúr doby bronzovej (nitrianska, hatvanská
a koštianska kultúra) doznieva predchádzajúce dediĉstvo
karpatského kultúrneho sveta. V procese transportu a
výmeny kultúrnych hodnôt nachádzame v dobe bronzovej
aj nové podnety, inšpirované príchodom nových etník,
odlišných kultúrne, etnicky i somaticky.
Počiatok veľkých zmien. Okolo roku 2900 pred
n. l. vo východoeurópskom prostredí zaĉína dominovať
nový kultúrny fenomén – komplex kultúr so šnúrovou
keramikou. Prelom 3. a 2. tisícroĉia poznaĉili predovšetkým pohyby stepných nomádskych kultúr od územia
západného Kazachstanu (kultúrny komplex Sintašta) 15 aţ
po inváziu jamovej kultúry do Potisia.16 Tieto obrovské
teritoriálne etnické posuny urýchlili transport suroviny
a polotovarov na menšie i väĉšie vzdialenosti. Takýmito
cestami sa i do severokarpatskej oblasti dostávali aj rôzne
exkluzívne výrobky (napr. bronzová industria).17 Spôsob
i moţnosti dopravy podmieňovali i dynamizovali rozmach
obchodných kontaktov.18

BÁTORA – MARKOVÁ – VLADÁR 2003:255 nn.
LICHARDUS – VLADÁR 1996:26 nn; tu je uvedená základná
literatúra k problematike eurázijských vplyvov v karpatskej oblasti;
VLADÁR 2003: 177 nn.
14
VIZDAL 1977:105 nn; VLADÁR 1983:18 nn.
15
GENING – ŢDANOVIĈ 1992; LICHARDUS – VLADÁR 1996:39 nn.
16
VLADÁR – BÁTORA 2006:13 nn; tu je i základná literatúra;
VLADÁR 2003:177 nn.
17
BÁTORA 2006:55 nn; FURMÁNEK – VLADÁR 2006:184; tu je
i základná literatúra.
18
FURMÁNEK – VELIAĈIK – VLADÁR 1991:252 nn; FURMÁNEK
2004:109 nn.
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Kultová plastika so zvieracím záprahom z mladšej
doby kamennej (okolo 2900 p. n. l.), Radošina

Zdroj: archív Archeologického ústavu SAV
Vo vyspelých kultúrach doby bronzovej
existenciu a vyuţívanie vozov v doprave dokladajú hlinené
kolieska miniatúrnych vozov (maďarovská a otomanská
kultúra), ale aj bronzové kolesá skutoĉných vozov
(Obišovce). Pozoruhodný je unikátny miniatúrny hlinený
model voza z kostrového hrobu otomanskej kultúry
v Niţnej Myšli19 a najmä kresbové stvárnenie dvojkolesového voza na amfore kultúry Suciu de Sus z Veľkých
Raškoviec.20 Dokladom vyuţívania ťaţnej sily a jazdeckých vlastností koňa sú zasa parohové boĉnice úzd
z Nitrianskeho Hrádku, Spišského Štvrtku, Košíc-Barce
a iných súvekých nálezísk v celej karpatskej oblasti.21
Spondylový náramok stredomorského pôvodu
z mladšej doby kamennej (prelom 3/2 tisícročia p. n. l.),
Ţehra

12
13

Zdroj: archív Archeologického ústavu SAV
19

OLEXA 2003:26 nn, tab. F:55.
FURMÁNEK – VELIAĈIK – VLADÁR 1991:142 nn, obr. 19:10;
VLADÁR 1979:74nn, obr. 55-57.
21
FURMÁNEK – VELIAĈIK – VLADÁR 1991:234 nn, obr. 39.
20
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Je známe, ţe praveké cesty, resp. komunikaĉné
smery moţno ĉiastoĉne rekonštruovať na základe
geografických daností a kartografického zmapovania
sídlisk a dôleţitých nálezov. Aj poklady bronzových
a zlatých výrobkov i jantárových ozdôb zo staršej
a strednej doby bronzovej upozorňujú na reálnosť
vyuţívania súvekých komunikaĉných spojov (cestné
komunikácie, rieĉne brody, horské prechody a i.).22
K riešeniu týchto problémov prispievajú aj písomné
pramene z blízkovýchodných a stredomorských civilizácií
(napr. cesta Argonautov za zlatým rúnom, Odyseovo
putovanie a i.). O vyuţívaní vodných ciest prinášajú
svedectvá aj modely lodí na sídliskách (keramický model
lode z Nitrianskeho Hrádku; okolo 1500 rokov pred n.l.).
Unikátny hlinený vozík otomanskej kultúry
z pohrebiska v Niţnej Myšli (okolo 1500 p. n. l.)

Zdroj: archív Archeologického ústavu SAV
Obchodné cesty od Baltu do Stredomoria (Visla –
Poprad – Hornád – Tisa) potvrdzuje najmä jantár
baltického pôvodu nachádzajúci sa v hrobkách mykénskych vládcov.23 Významná nepochybne bola aj cesta
spájajúca ĉiernomorskú oblasť s prikarpatskými územiami.
Nepochybne hlavnými pravekými dopravnými tepnami
boli na území Slovenska údolia jednotlivých riek. Pozdĺţ
ich tokov totiţ prenikalo obyvateľstvo vtedajších kultúr na
sever, hlbšie do hornatých ĉastí krajiny (Orava, Liptov,
Spiš a i.). Nepochybne najvýznamnejšími vodnými tepnami uţ od mladšej doby kamennej boli na západe Dunaj
a na východe Tisa. Pre vnútorné prepojenie nášho územia
mal nesmierny význam predovšetkým Váh so svojimi
prítokmi. V mladšom období praveku na váţsku cestu
nadviazala oravská, spájajúca územie Slovenska
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s Poľskom. Údolie Popradu a karpatské priesmyky
východného Slovenska boli dôleţitými komunikaĉnými
spojmi uţ od poĉiatkov roľníckeho osídlenia Slovenska.
Poĉas celého praveku, ale i vĉasnej doby dejinnej,
východoslovenské a stredoslovenské rieky a ich prítoky
(Ipeľ, Hron), plnili nezastupiteľnú úlohu v diaľkovom
obchode, o ĉom svedĉí skutoĉnosť, ţe aj v stredovekom
Uhorsku okrem známej jantárovej cesty hrali významnú
úlohu ĉeská cesta (spájala v stredoveku Budín s Prahou),
ale aj Povaţská, Vlárska, Ponitrianska, Pohronská, Poľská
(Krakowská), Poipeľská, Luĉenská, Juhoslovenská,
Dolnokubínska, Severoslovenská i Košická cesta.24 Cesty
od dávnoveku vţdy spájali (nerozdeľovali), o ĉom svedĉia
predovšetkým výsledky archeologických výskumov. Pri
dôleţitých vodných tokoch a ich prítokoch sa totiţ
koncentrovali neraz významné nálezové súbory (medené,
bronzové predmety, neskôr i mince a zbrane).
Od ĉias objavu metalurgie
farebných kovov a najmä metalurgie
ţeleza,
dochádza
k prehlbovaniu
vzájomných výmenných kontaktov.
„Systém výmeny komodít, zaloţený na
meraní hodnoty, charakterizuje všetky
mestské spoločnosti západnej Ázie,
krétsku
a mykénsku
civilizáciu...“.
Dokumentujú to aj poklady zlatých
a bronzových výrobkov otomanskej
kultúry v karpatskej oblasti (KošiceBarca, Niţná Myšľa, Spišský Štvrtok
a i.). „Obchod“ s kovom bol, zdá sa,
„...hlavným dynamizujúcim elementom
kultúrnych spojení“.25 S tým dozaista
súvisí i zavádzanie veľkých kultúrnych
a technologických inovácií. O význame
lodí v doprave na mori svedĉia predovšetkým vraky lodí v oblasti Stredomoria. Staĉí uviesť jeden mimoriadny
objav: loď, ktorá sa potopila v 14.
storoĉí pred n. l. pri Uluburune (juţné
pobreţie Turecka). „Loď viezla polotovary pozostávajúce z 354 medených tyčí
váţiacich spolu aţ 10 ton, teda také mnoţstvo kovu, ktoré
by vystačilo na zhotovenie asi 10 000 kusov ťaţkých sekier
alebo mečov.“26 Aj tento výnimoĉný objav objasňuje,
preĉo sa v tomto ĉasovom horizonte (stredná doba
bronzová) aj na území Slovenska objavujú depoty,
v ktorých sa o. i. nachádzajú aj zniĉené exempláre - „šrot“,
tz. výrobky pripravené pre ďalšie spracovanie, keď sa
v domácich súvekých kultúrach vyĉerpali prírodné zdroje
a bol nedostatok, ĉi nedostupnosť surovín. 27 Neraz
dochádza aj k napodobovaniu cudzích vzorov, ako o tom
svedĉia aj nepodarky (prameniace z nepochopenia
originálnej predlohy i výzdoby).
Ţiada sa v týchto súvislostiach ešte zdôrazniť, ţe
objav peňazí v 6. storoĉí pred n. l. v Malej Ázii vyvolal
Malá encyklopédia Slovenska 1987:68.
BÁTORA 2006:9 nn; tu je i najnovšia európska literatúra k tejto
problematike.
26
BÁTORA 2006:9; BORN – HANSEN 2001:57-58.
27
FURMÁNEK – VLADÁR 2006:185 nn.
24
25

BÁTORA 2006:193 nn; MARKOVÁ 1999:211 nn; FURMÁNEK –
VLADÁR 2006:187 nn.
23
ĈERVEŇÁK – VLADÁR – ZRUBEC 2009:187.
22
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ďalekosiahle zmeny v obchodných kontaktoch vtedajšieho
eurázijského a stredomorského sveta. Na najstarších
minciach sú zobrazené „...znaky moci, ktorá peniaze
vydávala, obvykle to bol Krézus, kráľ Lýdie. Autorita
mocného vydavateľa mala zaručiť, ţe cena kovu je
ekvivalentná všeobecne uznávanej štandardnej jednotke
hodnoty“.28 Ĉoskoro na to sa objavujú mince aj v iných
oblastiach
juhovýchodnej
Európy
a napokon
prostredníctvom Keltov sa dostávajú aj na územie
Slovenska.29
Namiesto záveru. Napokon sa ţiada zdôrazniť,
ţe dávnoveké dejiny územia Slovenska a svedectvá
kontaktov s inými, bliţšími ĉi vzdialenejšími oblasťami
moţno interpretovať iba v kontexte európskeho vývoja.
Najpresvedĉivejším argumentom je práve existencia
starých obchodných ciest, ktoré, ako to potvrdila kontinuita
kultúrneho vývoja územia Slovenska od 6. tisícroĉia pred
n.l. aţ do prítomnosti, sprostredkovali do nášho prostredia
civilizaĉné vymoţenosti ich kultúrnych svetov.
Od vzniku keltskej a rímskej civilizácie sa na
územie Slovenska dostávajú aj pamiatky nesmiernej
historickej hodnoty (keltské a rímske mince, súbory
z knieţacích hrobov z doby rímskej a sťahovania národov
a i.).30 Dediĉstvo rímskej civilizácie sa nezanedbateľne
prejavuje aj v kultúre vĉasnoslovanského a neskôr,
v druhej
polovici 8. a poĉiatkom 9. storoĉia,
i predveľkomoravského a veľkomoravského obdobia,
podobne ako aj v kultúrach celej stredovekej feudálnej
spoloĉnosti.31 Výrazne sa manifestuje spoloĉný odkaz
antickej civilizácie, ktorá sa podieľala na formovaní
kresťanskej civilizácie nášho kontinentu.
Importované výrobky na území Slovenska
i vplyvy v rôznych sférach duchovnej kultúry tak
zvýrazňujú jeho postavenie v rámci európskeho dejinného
pohybu a súĉasne aj upozorňujú na jeho významné
postavenie v rôznych obdobiach dávnoveku Slovenska.
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Kela memb, stringy a Kate Middleton.
Komentáre k transformáciám tradície
Waldemar Kuligowski
Klúčove slová:
Tradícia, tvorená tradícia, modernizácia, revitalizácia
Abstract:
The concept of tradition is one of the most widely
distributed and recognized concepts in ethnology and the
humanities. Still, the current globalization processes have
significantly transformed its meaning. On one hand, the
tradition ceased to be a way of life or a system of values,
an issue generally failed to be brought to attention, but
rather became a matter to care and fight for and to be
proud of. On the other hand, phenomena and processes
such as "invented tradition" (Szacki, Hobsbawm),
"conscious culture" (Fienup-Riordan) and "heritage work"
(Clifford) become more and more evident. The article not
only discusses the debate around the evolving
understanding of the tradition, but also provides three
examples of its new functioning: in the context of
modernization (the kela memb ritual of New Guinea), in
the context of revitalization (Polish lace string from
Koniaków) and in the context of creating new traditions
(the wedding of Prince William and Kate Middleton).
,,V slovníku výskumu spoloĉnosti a kultúry sú
slová ,,tradícia” a “tradiĉný” beţne pouţívané termíny.”1
Deje sa to vďaka tomu, ţe všetko v kultúre má svoju
minulosť. To, ĉo existuje a funguje teraz, to, ĉo angaţuje
súĉastníkov, je v takej ĉi inej miere pozostatkom, vyuţitím,
zmenou toho, ĉo existovalo uţ skôr. Minulosť, pamäť a
tradícia rôznym spôsobom opisujú náš vzťah k tomu, ĉo uţ
pominulo. Priĉiňujú sa k tomu, ţe sa s novinkami ex nihilo
môţeme stretnúť jedine vo futuristickej beletrii.
Kulturológovia sú uţ veľmi dlho presvedĉení o dôleţitosti
tradície. Vo svojej klasickej súĉasnej analýze pojmu
kultúra Alfred L. Kroeber a Clyde Kluckhohn vymedzili
typ definície, v ktorej sa najväĉší dôraz kladie práve na
problematiku dediĉstva a kultúry. 2 Antropológovia Sapir,
Malinowski, Lowie, Linton, Park a Burgees definovali
kultúru ako ,,zdedený súbor praktík a viery”, ,,celok
sociálnej tradície”, ,,sociálne dediĉstvo” a ,,zdedené
artefakty, sociálne dobrá, technické procesy, idey, zvyky a
hodnoty”.
Po viac ako polstoroĉí, ktoré uplynulo od vydania
ich ĉlánku, si chápanie kultúry aj tradície vyţaduje iný
pohľad. Zmenu zásadného charakteru predstavuje
vystúpenie týchto pojmov za hranice odborného slovníka
akademickej antropológie, kedy sa stali súĉasťou
spoloĉenských diskusií a to aj v tých spoloĉnostiach, ktoré
prostredníctvom týchto dvoch pojmov vedci doteraz
opisovali. Marshall Sahlins vo svojom slávnom texte písal
napríklad o kmeni Kayapo, ţijúcom v tropických pralesoch
Brazílie. Domorodci, ktorí hovorili výhradne rodným
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jazykom, koncom 80. rokov dvadsiateho storoĉia zaĉali
hovoriť o cultura! Podobne je na tom celý svet: Tibeťania
a Hawajci, Kvakiutlovia a Inuiti, Kazachovia i Mongoli,
obyvatelia Bali a Kašmíru; ,,všetci dnes zistili, ţe majú
kultúru”. Po stároĉia si vystaĉili bez nej, ale dnes (Sahlins
poznamenáva) Guinejĉan vyhlási: ,,Ak by sme nemali
kastom, podobali by sme sa bielemu ĉloveku.”3 Zdá sa, ţe
je nároĉné nájsť iný termín z oblasti intelektuálneho
slovníka akejkoľvek vedy, ktorý by urobil takú úţasnú
kariéru. Niet pochýb, koncepcia kultúry je globalizovaná.
Veľmi podobná situácia nastala aj pri pojme
tradícia. Väĉšina spoloĉností si poĉas celej histórie viedla
bez pojmu kultúra veľmi dobre a preto ani pojem tradícia
nebol nikdy predmetom ich reflexie. Ľudia nepoznali svoju
tradíciu, lebo v nej jednoducho ţili, existovala v ich
podvedomí. Bolo známe, ako sa má ţiť: je tak, ako je,
vedcom sa to vysvetľovalo ako malým deťom a je tak, ako
musí byť. Posledné desaťroĉia 20. storoĉia prispeli k tomu,
ţe pojem tradícia mali v ústach takmer všetci. Parafrázujúc
Sahlinowského moţno konštatovať, ţe ľudská spoloĉnosť
dospela k záveru, ţe bez tradície by nebola sama sebou.
Globálne šírenie tohto pojmu sa konalo v špecifických
podmienkach, ktoré pred rokmi výstiţne postrehol poľský
sociológ Jerzy Szacki: ,,tradícia sa javila obyĉajne ako
nieĉo, ĉo nahrádza ľudskú myseľ a tým ju zbavuje
povinnosti reflexie.“ V skutoĉnosti to nie je v ţiadnom
prípade také jednoduché, ĉoho najlepším dôkazom je
aktivita samotných ochrancov tradície smerujúca (...)
k maximálne racionálnemu odôvodneniu tradície, ktorá sa
tak stáva predmetom systematickej reflexie.“ 4
Je to tak – ani Tibeťania a Havajĉania, ani
Kvakiutlovia a Inuiti alebo Kazachovia, ĉi Mongoli alebo
obyvatelia Bali a Kašmíru sa nechcú o svojich tradíciách
len obyĉajne rozprávať, nestaĉí im iba demonštrácia
tradície. Ich vlastná tradícia uţ nemôţe byť ponechaná
sama sebe: je predmetom starostlivosti, boja, pýchy a
niekedy dokonca priam obdivu. Existuje na to, aby ich
odlišovala od iných a tým ich vynášala na vyššiu úroveň.
Má byť zdrojom exkluzívneho poznania a merateľných
materiálnych výhod. Ĉoraz zriedkavejšie je tradícia
starostlivosťou o kostru kolektívnej identity a pre mňa ĉím
ďalej tým menej ochotne prenechaná v rukách
antropológov a výskumných pracovníkov iných špecializácii, ktorí prichádzajú z vonkajšieho prostredia. V
dnešných ĉasoch sa kaţdá spoloĉnosť sama zaoberá
riešením svojich vlastných tradícií, delegujúc túto úlohu do
rúk špecialistov.
Výrazne sa pri tom ĉrtajú opatrenia, ktorých
výsledkom je to, ĉo uţ spomínaný Szacki nazval ,,tvorenou
tradíciou“5, a tým, ĉo sa za Erica Hobsbawma 6 dalo vidieť
ako ,,invented tradition“. V oboch prípadoch sa nejedná o
beţný proces idealizácie urĉitých prvkov tradície, ale práve
o vnášanie správania, hodnôt a symbolov, ktoré v
skutoĉnosti neboli jej súĉasťou. Keď sa nezávislá Ghana
odvolávala k jej údajnej rímskej minulosti, mali sme do
ĉinenia s problémom, ktorý spoĉíva ,,nielen na spôsobe, v
3

SAHLINS 1993:19.
SZACKI 1971:165.
5
SZACKI 1971:179.
6
HOBSBAWM 1983.
4

1
2

SHILS 1984:31.
KROEBER – KLUCKHOHN 1952:47-49.
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akom vzťahu ostáva daný vzor k skutoĉnej minulosti
skupiny, ale v tom, v akom vzťahu je k jej aktuálnym
potrebám a ašpiráciám."7 V starej, zdá sa, ţe uţ vypitej
fľaši, sa zrazu objaví nový gin. Táto situácia opäť
zdôrazňuje to, ĉo uţ o kultúre bolo povedané - pojem
tradície je všeobecne globalizovaný. Odkiaľ sa berie istota,
ţe môţe a mala by sa analyzovať tradícia v kontexte
globalizácie, ţe je to príleţitosť k postrehnutiu týchto
javov a mechanizmov, ktoré by pri pouţití iného
,,slovníka", boli neviditeľné alebo málo výrazné?
Tak vyzerá kaţdodennosť tradície tvárou v tvár
globalizácii a šírenia v rámci jej správania, technológií a
hodnôt. Lokálne komunity pouţívajú pojem tradícia ako
nieĉo pozitívne, samotní ĉlenovia, nie iba tí najmladší,
vychovávaní v duchu televízie a supermarketov, majú
súĉasne odlišný názor. Je to pravdepodobne jeden z
dôvodov, kvôli ktorým sa tradícia stala špeciálne
chráneným dobrom spoloĉnosti a vďaka tomu je ĉoraz viac
špecialistov, ktorí sa tradíciou zaoberajú. Subjektívne
chápaná tradícia zahŕňa nielen kultúrne dediĉstvo,
identifikované ako dediĉstvo lokálnej komunity, ale aj jeho
právoplatnosť. V tomto kontexte sú hodnoty dôleţité
predovšetkým pre tých, ktorí ţijú a nie pre tých, ktorí uţ
zomreli, pretoţe práve tí ţiví spájajú tradíciu so svetom
hodnôt. Takýmto spôsobom vzniká to, ĉo sa nazýva
dediĉstvom.8 Ann Fienup-Riordan tvrdí, ţe samo dediĉstvo
je vedomá tradícia, akási ,,vedomá kultúra"9, vystupujúca v
starých a nových spoloĉenských súvislostiach, ktorých
cieľom je ochrana historických skúsenosti, ktoré sa stratili.
Úlohou dediĉstva, vyjadreného takouto formou, je riešenie
problémov, ktoré sú vo vzťahu k zemi, iným lokálnym
komunitám, štátu a medzinárodným inštitúciám. Inými
slovami - kultúrne dediĉstvo sa stáva kultúrnym
nárazníkom miestneho pred globálnejšími prúdmi
(Castells) a kaskádami (Rosenau).
James Clifford rozoberá túto tematiku detailnejšie.
Podľa jeho názoru moţno hovoriť o urĉitej ,,práci
dediĉstva", ktorá dnes pokrýva široké spektrum aktivít od
orálno - historického výskumu cez kultúrne odvolania
a vysvetlenia (akými sú výstavy, festivaly, publikácie,
filmy, turistické miesta), slovníky a jazykové kurzy, aţ po
umeleckú tvorbu a marketing. Cliffordovská vízia ,,práce
dediĉstva" poukazuje na veľmi zloţitý proces. Autor
Predicament of Culture rozlišuje tri najdôleţitejšie rámce,
v ktorých tento proces prebieha. Po prvé, hovorí o
politickej povahe, o prezentovaní hodnôt dediĉstva na
lokálnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej
úrovni. Po druhé, poukazuje na formy tejto povahy,
zahŕňajúc do nej jazykové, rodinné, náboţenské,
vzdelávacie a turistické aktivity. Po tretie, upozorňuje na
nezanedbateľnú úlohu prekladu pri - medzigeneraĉných,
medzikultúrnych, konzervatívnych a inovatívnych prvkoch
- ktoré však v kaţdom z týchto prípadov majú hodnotu iba
ĉiastoĉného prekladu. Vyplýva to z celého súboru
sociálnych obmedzení, ktoré sa vţdy objavujú.
Veľmi intenzívna ,,práca dediĉstva" sa odohráva v
miestnych komunitách po celom svete. Tam sa z nej stáva

základ pre kultúrnu mobilizáciu a hrdosť, moţnosť
opätovného spojenia s minulosťou, akokoľvek silno by
bola opisovaná. V jej rozmedzí prijaté opatrenia
nenahrádzajú pozemské poţiadavky, ani boj za ľudské
práva, ĉi rozvoj, vzdelanie a ochranu ţivotného prostredia,
ochranu svätých miest a navrátenie ukradnutých
artefaktov, i keď toto všetko veľmi úzko súvisí s vojnami.
To ĉo sa povaţuje za ,,tradíciu“ nikdy nie je politicky
neutrálne – tvrdí Clifford - a kultúrne oţivenie,
zverejňovanie a prezentácie hrajú kľúĉovú úlohu vo
všeobecnom presune spojenom s identitou a uznaním."10
Deje sa to preto, lebo pre mnohé domorodé národy, dlho
zanedbávané alebo neviditeľné po materiálnej a hodnotovo
- názorovej stránke, je fráza ,,My ţijeme“ v predstaveniach
alebo publikáciách významný politický akt.“11
Existuje veľmi široké spektrum ĉinností, ktoré sú
spojené s vyššie uvedenými formami a stratégiami
fungovania a vyuţívania tradície. V tomto texte sa
obmedzím iba na tri konkrétne príklady. Všetky tri sú
veľmi rozdielne geograficky (Nová Guinea, Poľsko,
Anglicko) aj kultúrne (od modernizácie, cez revitalizáciu
aţ po vytváranie tradície). Vďaka rozdielnosti sa dobre
znázorňujú procesy, pod ktoré spadajú súĉasné kultúrne
tradície v rôznych ĉastiach sveta.
Pamela J. Stewart a Andrew Strathern predstavili
v tejto súvislosti zaujímavý kela memb rituál, ktorý je
praktizovaný komunitou ţijúcou v novoguinejskom
regióne Hagen. Hlavným cieľom bolo zabezpeĉiť
príťaţlivosť, plodnosť a úspech. Jeho súĉasťou bolo
maľovanie ošípaných ĉervenou hlinou. Takú istú farbu
hliny pouţívali aj pri iných dôleţitých oslavách, maľujúc
ňou veľmi hodnotné perlové mušle, ktoré sa v minulosti
pouţívali pri výmenných obradoch. A keď aj napriek tomu
problémy s chovom nezmizli, na vine boli nespokojní
predkovia, ktorým bolo nutné sa ospravedlniť. Keď sa
v 70. rokoch 20. storoĉia v regióne Hagen objavili prvé
autá, rituál kela memb sa zmenil – ĉervenou hlinou sa
maľovali a kvetmi sa zdobili karosérie áut. Pokazenie auta
bolo, podobne ako problémy s chovom ošípaných,
vnímané ako následok zlého vplyvu nespokojných
predkov. Vedci usudzujú, ţe práve vďaka týmto úpravám
sa auto zaradilo do substanciálne orientovaného sveta
komunity Hagen12.
Ďalší príklad modernej stratégie, ktorá bola
podniknutá proti tradíciám, pochádza z juţnej ĉasti Poľska.
Dedina Koniakow, leţiaca v pásme Sliezských Beskydov,
bola na zaĉiatku 20. storoĉia preslávená ĉipkárstvom. Po 2.
svetovej vojne, programovou vlnou podpory kultúry zo
strany ľudového socializmu, miestne remeslo získalo
špeciálnu podporu. Vzniklo ĉipkárske druţstvo s výrobou
obrusov, servítok, ĉepcov, liturgických rúch, rukaviĉiek,
klobúkov a kravát. Ĉipky sa výborne predávali po celej
krajine. Dokonca bola prijatá špeciálna objednávka od
anglickej kráľovnej Alţbety na obrovský obrus. Kríza
prišla po roku 1989, patronát socialistického štátu sa
skonĉil a ruĉne vyrábané výrobky nemohli konkurovať
priemyselne vyrábanému tovaru prichádzajúcemu zo
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zahraniĉia. Ĉipkárska tradícia zaĉala upadať. V roku
2003 bol prvýkrát predstavený nový výrobok - dámske
tangá - nohaviĉky (neskôr rozšírené na pánsku bielizeň).
Táto udalosť sa stala takmer škandálom, spôsobila
rozkol v ĉipkárskom spoloĉenstve a Národná umelecká
a etnografická komisia odmietla uznať kategóriu
nohaviĉiek za ,,tradiĉný výrobok". Etnografický výskum
v Koniakowie ukázal, ţe situácia bola oveľa
komplikovanejšia neţ samotné rozhodnutie komisie.13
Tangá nohaviĉky boli vyrábané tradiĉnou metódou, pri
ktorej sa pouţívali tradiĉné materiály, spájajúc
ĉipkované kvety do nového celku. Väĉšina ĉipkárok
argumentovala, ţe práca s nimi vyţaduje úsilie,
vynaliezavosť a talent. Tangá nohaviĉky plnili, podľa
ich mienky, záchrannú funkciu tradície práve v ĉase,
keď uţ nikto nechcel kupovať obrusy a servítky.
V súĉasnosti sú koniakowské tangá dostupné v
internetových obchodoch, ĉo je dôkazom aj toho, ako
môţe Internet pomôcť pri revitalizácii ohrozených
tradícií.
Posledný príklad sa týka jednej z najhlasnejších
mediálnych udalostí v roku 2011, ,,kráľovskej svadby
storoĉia". 29. apríla bolo uzavreté manţelstvo medzi
princom Williamom Mountbatten-Windsorom a Kate
Middleton. Médiá sprostredkovali miliónom divákov
nádherný, pompézny obrad, ktorý dokonale podporil
mýtus o sile britského kráľovského dvora a jeho
rituálov. Napriek tomu ešte v 19. storoĉí, v období ktoré
ešte nepoznalo elektronické média a internetové
klebetnícke portály, mali kráľovské udalosti vo Veľkej
Británii úplne inú podobu. Ako písali kronikári,
najĉastejšie pripomínali frašku, alebo priam katastrofu.
,,V roku 1817, poĉas pohrebu princeznej Charlotte,
dcéry nástupcu trónu, boli pracovníci pohrebnej sluţby
opití,”14 informuje historik David Cannadine. O desať
rokov neskôr, poĉas poslednej rozlúĉky s vojvodom z
Yorku, vo Windsorskej kaplnke vládla taká vlhkosť
ovzdušia, ţe väĉšina smútoĉných hostí prechladla
a londýnsky biskup zomrel. Poĉas korunovaĉnej
slávnosti Juraja IV. vo Westminster Hall, v roku 1821,
aj napriek zabezpeĉeniu špeciálnych sluţieb došlo
k sérii bitiek medzi vznešenými hosťami. Na pohrebe
toho istého Juraja IV. sa smútiaci hostia správali hlasno
a nevhodne k povahe tohto obradu. William IV. odišiel
ešte pred jeho ukonĉením. Oveľa lepšie nedopadla ani
korunovaĉná slávnosť kráľovnej Viktórie v roku 1838
(mala vtedy 19 rokov). Došlo k pomýleniu si poradia
obradov poĉas bohosluţby, zbor spieval falošne a
arcibiskup mal veľký problém s nasadením
korunovaĉného prsteňa na tuĉný prst kráľovnej. Bez
analýzy historiografických detailov je potrebné
zdôrazniť, ţe kráľovský obrad získal na váţnosti,
pompéznosti a bohatstve aţ v období priamych
prenosov. Prelomom bola korunovácia kráľovnej
Alţbety II. v roku 1953. Kontrola médií sa práve na
13
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tejto udalosti ukázala ako veľmi podnetná a mobilizaĉná
zloţka. Ide o rozmer vzťahov medzi médiami a
tradíciou, ktorý si len zriedkakedy uvedomujeme.
Tradícia nie je len preţitkom z inej doby alebo
puzdrom, ktoré slúţi na prechovávanie starých hodnôt,
postojov a noriem v nezmenenej podobe. Je ţivou
zloţkou kultúry, ktorá sa neustále aktualizuje pod
vplyvom neustále sa meniacich sociálnych, právnych,
technologických, politických a ekonomických vplyvov.
Existuje iba jedna nemenná tradícia – mŕtva. Toto
presvedĉenie by malo sprevádzať všetkých výskumných
pracovníkov, spoloĉenských aktivistov a politikov, pre
ktorých sa tradícia aţ príliš ĉasto stáva nástrojom v boji
o výhody, finanĉné prostriedky a moc.
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Globalizácia, konzum a „tí druhí“
Erika Kováčová – Ján Moravčík
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Abstract:
The face of the world order and cultural formulae
as we had known them in the past decades have changed
under the influence of the current phenomenon of
globalisation. The humanity, fragmented in opinions and
attitudes, finds a refuge in the symbolism of global
dominant entities, which are growing dynamically,
depending on their own attractiveness and the extent of
how they have subjugated the civilisation. The goal of the
contribution is reflecting, via the concept of bipolar
universal civilisation, the current trend of expansiveness
shown by consumer society at the expense of the more
submissive and receding spiritual dimension of the human
race. Also, it critically focuses on negatives brought about
by/in the phenomenon of globalisation from the aspect of
overall cultured manners (or the lack thereof).
Úvod. Polemika o súĉasnom svetovom politickoekonomickom dianí je dnes pertraktovaná takmer tak, ako
ladenie rozhlasových vĺn rádia Slobodná Európa za ĉias
„ţeleznej opony“. Zvykli sme si vyslovovať hypotézy
a vlastné recepty na situáciu okolo nás. Rozĉuľuje nás
zdraţovanie potravín, neustále stúpanie cien benzínu,
cítime sa kompetentní hodnotiť rozhodnutia predstaviteľov
vrcholnej politiky doma i v zahraniĉí. Posun od doby
verejných tajomstiev a názorovej cenzúry je citeľný,
nazývame ho demokratickým prerodom k systému, ktorý
ešte síce celkom nepoznáme, ale vieme, ţe bude
dokonalejší neţ demokracia sama.
Ak sa obzrieme do minulosti, dozaista nám
v rovnici s mnoţstvom neznámych vystúpi do popredia
jedna premenná. Informácia. Element, ktorý pôsobí
nepatrne, v širších súvislostiach však naberá na objeme
významu. Informácie hýbali svetom v taktike vedenia
vojen, vo výpoĉtoch symetrie megalitickej architektúry
i vo finanĉných špekuláciách nebankových subjektov
(smutne známych i z nášho malého Slovenska). „Syndróm
krátkej pamäte“ ĉloveka, spôsobený i promptným
a flexibilným prispôsobovaním sa novým dobovým
podmienkam spôsobil, ţe sme zabudli na dejinné nitky ,
ktoré pohli osudom nielen krajiny, v ktorej ţijeme, ale
dívajúc sa na problém z dostatoĉného nadhľadu, aj
celosvetovo. Dnes je osobná informovanosť najväĉšou
devízou, ktorou sa kaţdé ráno po prebudení odievame.
Globálny pohľad, ktorý si v posledných rokoch
nasadzujeme, obsahuje veľa materiálnej i duchovnej
substancie, o kvalite ktorej diskutovať je trendom
jednoducho globálnym. O fluktuácii postojov a názorovej
fúzii ľudského druhu nás dennodenne presviedĉa globálna
politika mocností, v glokalizovanom priestore nám postaĉí
i fragmentarizovaný moment individualizácie, hlasno
znejúci v situaĉnom postoji nášho blíţneho. Ĉeský

1/2011
politológ Martin Ehl hovorí: „Globalizácia nám otvára
netušené moţnosti, priniesla internet a otvorenie priestoru
a tým samozrejme aj zodpovednosť (...) znamená oveľa
viac informácií o svete, o udalostiach, ktoré sa udiali
i predtým, ale nikto o nich nevedel (...) znamená zosilnený
pocit zodpovednosti človeka ako príslušníka ľudského
druhu, zvyšuje vzájomnú závislosť všetkých národov
i jednotlivcov.“1 Vzájomné prepojenie národných inštitúcií
i ideí, v dôsledku spomínaných globálnych procesov,
dosiahlo zmenšenie planéty. Na poĉiatku globalizaĉných
snáh, ak ich tak vôbec moţno nazvať, stálo niekoľko málo
cieľov: dopraviť komoditu na miesto jej urĉenia, dosiahnuť
patriĉný zisk, z tradície inej krajiny prevziať to „dobré“
a uţitoĉné na územie, o rozvoj ktorého bol záujem.
Prelievanie finanĉného i kultúrneho kapitálu odštartovalo
teritoriálne sťahovanie myšlienok, predstáv a rozhodnutí.
Medzi základné katalyzátory globalizácie môţeme zaradiť:
medzinárodný obchod, geopolitické väzby, kultúrnospoloĉenské aspekty a ekologicko-pragmatické prieniky.
Rozhodujúcu úlohu pri dekonštrukcii pevných
väzieb zohrávala, a neustále tak robí, informácia. Jej
šírenie je v mechanizme vytvárania prieseĉníkov a zliepaní
multispektrálnych elementov mnohokrát ešte dôleţitejšie –
vypovedá o spôsobe, akým urĉitá záujmová skupina
obyvateľstva na problém nazerá a akými prostriedkami sa
ho snaţí riešiť. Komunikaĉný tok informácií je smerom
k nám distribuovaný prostredníctvom médií, ktoré
automaticky dekódujú skutoĉnosť cez symboly,
zrozumiteľné ĉo najširšej verejnosti. Za hlavné komunikaĉné dráhy globalizácie moţno oznaĉiť masmédiá,
operujúce predovšetkým s tromi elementárnymi nástrojmi
komunikácie: reklama; spravodajstvo a publicistika
(exaktne podloţené informácie); zábava a populárne ţánre.
Virtuálnym prostredím ĉíslo jeden sa, v manţelmi
Tofflerovými anticipovanej, informatizovanej spoloĉnosti,
stal internet, vyuţívajúci všetky spomenuté komunikaĉné
nástroje. Globálna informaĉná vlna priniesla v tomto
zmysle i komfort a pohodlie, stvorila informaĉne otvorený
mikrosvet.
Konzumný duch a duchovný konzum. Súĉasný
ĉlovek lavíruje medzi ambivalenciou dvoch odlišných
entít, ktorých povaha si zakladá na individuálnej
hodnotovej diferencii. Za komunikáty súĉasnej bipolárnej
civilizácie môţeme oznaĉiť symboly. Symbol ako
explicitný reprezentant mnohokrát latentnej príslušnosti
ĉloveka k tej ĉi onej strane spoloĉenského prejavu ĉi
dokonca vyznania, identifikuje názorový aj praktický
pohyb
spoloĉnosti
v mnoţine
globálneho
rastu
jednotlivých fenoménov aktuálnej doby. Podľa amerického
politológa Samuela P. Huntingtona sa „ľudské chápanie
vlastnej identity môţe meniť, k čomu v konečnom dôsledku
i dochádza. V dôsledku toho sa mení zloţenie a tvar
civilizácií v čase. Ľudia a kultúry sa vzájomne ovplyvňujú,
často dochádza i k prekrývaniu kultúr.“2
Otázka dnešných dní stojí viac ako inokedy na
základoch inovatívneho vnímania vlastnej identity vo
vzťahu k sebe samému. Tento postoj prináša prienik
kultúrnych prvkov a generuje mnoţstvo koexistenĉných
1
2
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väzieb v sociálnom dialógu jednotlivých národov. Zároveň
zniţuje mieru kultúrnych konfliktov, ktoré strácajú
opozitný charakter, a to najmä v dôsledku asimilácie
spoloĉenského prejavu, tlaĉiaceho na „masový azyl“ za
úĉelom vytvorenia pocitu prináleţania k akejsi silnej
celosvetovej skupine. Pocit „bezpeĉnosti“, existencia
konkrétnych spotrebiteľských istôt, moţnosť stotoţnenia sa
s nenároĉnými modelmi fungovania vo svete – to všetko
zahŕňa kedysi dávno rozbehnutý a do dnešných ĉias
pretrvávajúci fenomén globalizácie. Súĉasná prax
celoplanetárnej slobodnej výmeny informácií kladie pred
spotrebiteľa dilemu oĉakávanej reakcie, vedúcej jeho
kroky k šťastiu, po ktorom tak podvedome túţi. Poľský
sociológ Zygmunt Bauman, známy svojimi analýzami
postmoderného konzumizmu, tvrdí: „zhruba polovica toho,
čo má zásadný význam pre ľudské šťastie, nemá ţiadnu
trhovú hodnotu a nie je moţné to kúpiť v obchodoch. Bez
ohľadu na svoju finančnú a kreditnú situáciu si nikde
nekúpite
lásku ani priateľstvo, rodinnú pohodu,
uspokojenie plynúce zo starostlivosti o milovanú osobu
a z pomoci blíţnemu svojmu (...) ľahko sa môţe stať, ţe
straty preváţia nad ziskami a schopnosť navýšeného
príjmu vytvárať šťastie vystrieda pocit nešťastia vyvolaný
zniţujúcim sa prístupom k tovaru, ktorý si za peniaze
nekúpite.“3 Kĺzanie po duchovnom povrchu môţe
zapríĉiniť postupnú desenzibilizáciu vo vnútri ĉloveka.
Skúsenosti a dostatoĉný rozhľad ho utvrdzujú vo viere, ţe
akokoľvek povaţuje citové deprivácie, osobné prehry,
sklamania a rezignácie za jeho intímnu záleţitosť, ich
prejavy majú dosah v koneĉnom dôsledku na spoloĉnosť,
v ktorej sa pohybuje a ktorú mozaikovo spoluvytvára.
Ĉlovek dneška, ktorému právom patrí nelichotivý
prívlastok E. Fromma - „homo consumens“ je teda
odpoveďou na Baumanovu otázku, ĉi ĉlovek ţije preto,
aby konzumoval, alebo konzumuje preto, aby ţil. Tým je,
zdá sa, táto otázka zodpovedaná. Aj v ĉase, keď v celom
svete kulminovala vlna hospodársko-ekonomickej krízy,
ktorá s domino efektom rúcala vratké základy amerického
sna, túţba ľudí byť, konzumovať, neutíchala. Ba ĉo viac,
aby sa ekonomiky zaloţené na hospodárskom raste udrţali
pri ţivote, museli poprední politickí predstavitelia vtedajšej
éry, na ĉele s Georgom Bushom, forsírovať ideu, ţe kríza
bezodnej konzumnej spoloĉnosti sa dá vyriešiť iba jediným
spôsobom – ešte väĉším konzumom.
Slovenská kulturologiĉka Zuzana Slušná o fenoméne konzumu hovorí: „Konzum predstavuje dominantný
trend, princíp myslenia, ale aj vzorec spôsobu ţivota
súčasnej spoločnosti. Je to dynamický autonómny proces:
za jednu z jeho kľúčových stratégií je moţné povaţovať
symbolické konštruovanie aktuálnej podoby. Je kumulovaním a kultivovaním kultúrneho a symbolického kapitálu
najmä v podobe obrazov a simulakier, vysielaných sociálnemu okoliu."4
A tak sa zdá, ţe táto idea sa, napriek neudrţateľnosti hyperkonzumných vzorcov správania a nadmernej
výrobe a spotrebe v Západnej civilizácii, stáva jej vlajkovou loďou.

Konzumné vierovyznanie. Dvadsiate storoĉie
svojím rýchlym tempom zmien poznaĉilo chod dejín
prakticky v kaţdej oblasti ľudského myslenia a konania.
Svetová kultúra, ktorá sa najmä vplyvom postmodernizmu
ocitla v stave negujúcom legitimitu všetkých „veľkých
diskurzov“, odmietla dovtedajšie filozofické princípy,
a svoj kredit vsadila na skepsu a nejednotné koncepty
prinášajúce ohromný zmätok. Vzhľadom k tomuto faktu
nebude ţiadnym prekvapením, ţe duchovno v tomto
období zaţilo, ekonomickým jazykom povedané, svoju
recesiu. Príchodom nového tisícroĉia trend „globálnych
svätýň“ typu McDonald dosiahol svojho maxima
a súĉasnosť koketuje s myšlienkou, ĉi racionalizácia
spoloĉnosti je vrcholom evolúcie ľudstva. Davovú
psychózu pripomínajúce masy, valiace sa do novodobých
„chrámov“, svoj duchovný záţitok dosahujú obklopením
sa matériou, ktorá náhrádza pocity prázdna a „Slovo, ĉo
bolo na poĉiatku“. Martin Ehl poníma v tomto zmysle
náboţenstvo ako „systém dogiem, ktoré umoţňujú človeku
zjednodušiť jeho hodnotovú orientáciu v osobnom či
verejnom ţivote. Tento systém dogiem je v kaţdej kultúre
(civilizácii) vystavený tlaku iného systému dogiem,
respektíve tieto systémy sa vplyvom globalizácie navzájom
prelínajú podstatne rýchlejšie a hlbšie neţ v histórii..“5
Novodobé chrámy konzumu – obchodno-zábavné
centrá, ktoré sa s veľkou obľubou radi nazývajú aj
kultúrne, menia nielen architektúru miest a totálne
zasahujú do urbanizmu krajiny, predovšetkým búrajú staré
a stavajú nové príbytky/ mestá v nás. Mestá konzumného
všeţrútstva, kde sa ľudia môţu cítiť bezpeĉne aj sami pred
sebou, pred svojim vlastným, duchovným ja. Vo svete, kde
niet miesta na otázky o zmysle ľudskej existencie. Slovami
ĉeského sociológa Jana Kellera, sú to „útulné ostrovčeky
šťastia“, akési mikrosvety, v ktorých si ľudia preverujú
svoje konzumné náboţenstvo: „osobný súkromný konzum
umoţňuje ľuďom ţiť vo svete, ktorý vo všetkom veľmi
starostlivo rešpektuje práve ich ľudské rozmery. Konzumný
tovar všetkého druhu vytvára útulnú skutočnosť, ktorá je
presne šitá na rozmery zákazníka.“6 Nákupné horúĉky
vrcholia nielen v období najväĉších kresťanských sviatkov,
ale zakaţdým, keď sa objaví magické slovíĉko „sale“
(výpredaj). Tento krásny a pre väĉšinu svetovej populácie
nedosiahnuteľný sen o šťastí z výpredaja má ale háĉik.
Tým je nedosiahnuteľný stav úplnej spokojnosti. Veľká
spotreba plodí ešte väĉšiu. Bytostná túţba po materiálnych
statkoch sa prejavuje v nekoneĉnom nákupnom kolobehu,
z ktorého niet úniku. Na vlastnú existenciu nazerá ĉlovek
dnešnej doby cez prizmu vlastnenia hmotných statkov.
Obchodné reťazce uţ dávno pochopili, ţe sa musia stať
adekvátnou náhradou za to, ĉo vykorenenému ĉloveku
chýba – pocit istoty a bezpeĉia. Saturujú hodnoty,
modelujú pseudoideály, vytvárajú dokonalú ilúziu pocitov
šťastia a radosti. Tie však konĉia v momente uspokojenia
a tak je ĉlovek nútený obklopovať sa stále novými
a novými vecami: „Konzumizmus je teda procesom
odvádzajúcim od hľadania zmysluplného ţivota, ktorý by
sme chceli ţiť, ku ktorému sa cítime byť vnútorne povolaní.
Je však nemoţné dosiahnuť
toto šťastie, a tak
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konzumizmus túţbu po ňom nahrádza spotrebným
správaním“7. Natíska sa otázka, ĉi existuje východisko
z tejto zdanlivo bezvýchodiskovej situácie. Globalizaĉný
proces je ako lavína, ktorú nikto a niĉ nezastaví. Jej
markantný negatívny dôsledok je výsledkom snahy
ĉloveka mať aspoň nieĉo pod kontrolou (konzumné
statky). Ako pripomína Keller: „rituály konzumného
správania sú rituály bezbranných a zraniteľných ľudí, ktorí
sa snaţia vybudovať z čačiek prinesených zo
supermarketov aspoň akúsi ochranu pred svetom veľkých
organizácií a veľkej politiky, hľadiacim s obludným
a uráţlivým nezáujmom kamsi skrze a mimo nich.“8
Konzum je formou sebavyjadrenia, v ktorom je
najdôleţitejšou úlohou predávať kultúrne hodnoty ako
tovar, manipulovať s ľudským vedomím v zmysle
marketingových nátlakových metód. Postmoderný ĉlovek
globálneho sveta je náchylný uveriť, ţe kvantita je
potrebnejšia ako kvalita, nakoľko celé konzumné
prostredie
determinujú
ekonomické
zákony
generalizovaného trhu, ktorý sa stáva fetišom a miestom
pôţitku. Spolu so Zuzanou Slušnou môţeme konštatovať,
ţe „konzum je sociálne aj kultúrne konštruovanou
praktikou, je staronovým rituálom aj inovovanou sociokultúrnou kompetenciou. Je fenoménom s vlastnými
inštitúciami, so špecifickými
priestormi manifestovania
jeho
symbolickej
moci
a identifikovateľnými vzorcami správania.“9
Koncepcia dvoch
civilizácií. Súĉasný svet je
epochou globálnych treníc
medzi dvomi civilizaĉnými
trendmi, píše Benjamin R.
Barber. Dţihádom (teda
negatívnou podobou tradície
ĉi tradicionalizmu, ktorý sa
prejavuje
fundamentalizmom a xenofóbiou) a McWorldom
(postmodernou,
s celým jej iracionálnym
sklonom
k modernizácii,
globalizácii, univerzalizácii,
konzumu, digitalizácii). Svet
dţihádu je svetom kmeňových vojen, nacionálnych
a etnických identít, svet,
ktorý vracia
ľudí
na
kmeňovú úroveň a ponecháva ich napospas partikulárnym predsudkom, zameraným proti modernej technológii a masovej kultúre. Na druhej strane ţijeme vo svete
postupne prepájanom komunikaĉnou technikou, rýchlou
a agresívnou hudbou a fastfoodom od McDonald´s. Spolu
s ním MTV ĉi MacIntosh tvoria symboly globálneho sveta.
McWorld je charakteristický informaĉnými a komuni-

kaĉnými prostriedkami, zábavou a obchodom. Medzi
babylonskou veţou a Disneylandom sa McWorld rozpadá
a zároveň zjednocuje. Tieto procesy prebiehajú paralelne.
Dţihád operuje v boji za samostatnosť a identitu krvou,
McWorld vyuţíva zbrane zisku. Uţ neexistujú obĉania,
existujú iba konzumenti.
Fundamentalizmus dţihádu je „odpoveďou na
inváziu konzumného materializmu McWorldu, ale bez
McWorldu by dţihádu nenarástli také krídla“, píše Barber.
„McWorld umoţňuje existenciu veľkého terorizmu, ktorý je
najstrašnejšou zbraňou súčasného dţihádu. Na druhej
strane, z čoho by ţili médiá McWorldu, keby nebolo
fundamentalistov? Kto by kupoval zbrane, koho by
sledovali tajné sluţby veľkých mocností? Tieto dve veľké
formácie sa navzájom splietli v smrteľnom tanci.“10 Kaţdý
ĉlovek bojuje v sebe vnútorný boj medzi dţihádom
a McWorldom, medzi duchovnou tradíciou a konzumizmom. Kaţdý chce mať pocit, ţe je ĉlenom spoloĉnosti,
niekam patrí, ale zároveň túţi po zábave a rozptýlení.
Obidva svety nás však obmedzujú, nútia zbavovať sa
slobody a popierajú rôznorodosť (kultúrnu, náboţenskú,
politickú).
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Zdroj: Huntington 2001.
Niekdajší ĉeský prezident Václav Havel vyslovil
v 90. rokoch minulého storoĉia názor: „ţijeme v jednej
globálnej civilizácii, ktorá je iba tenkým pozlátkom
Gazeta Wyborcza a B.R.Barber: V pazúrochMcWorld-u. Premena
spoloĉnosti.
Rozhovor.
Podľa
http://www.zianechajzit.sk/
show_prin.stm?x=67819
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skrývajúcim pod sebou nezmieriteľnú rozličnosť kultúr,
národov, náboţenských svetov, historických tradícií
a historicky formovaných postojov.“11 Rozpínanie sa
spotrebného spôsobu ţivota, hľadiaceho najmä na
uspokojenie ţivoĉíšnych potrieb a pudov, obklopovanie sa
estetickou pominuteľnosťou (neraz hraniĉiacou s gýĉom),
dáva predpoklad povaţovať civilizáciu za univerzum,
ktorého ambivalentnosť patologicky kulminuje. Nový
fenomén globálnej dediny – konzumizmus je „utópiou
o odpútaní sa, veľmi dômyselný a smutný objav, v ktorého
mene sa ľudia tak bytostne venujú predajom a nákupom, ţe
prestali medzi sebou viesť aj vojny, a všetku agresivitu si
vybíjajú v priestore supermarketu alebo obchodného
domu. Úsmev reklám je úsmevom Boţím, ktorému sa
konečne podarilo nájsť spôsob, ako vyriešiť všetky nezhody
medzi ľuďmi: pohrúţenie do frenetických nákupov =
vrcholnému prejavu kultúry.“12
Rozpínavý charakter konzumného spôsobu ţivota
kladie do popredia dôleţitú otázku, determinujúcu
civilizaĉné smerovanie naprieĉ lineárnymi dejinami. Ak sa
jednotlivé historické civilizácie vzdajú svojich vyšších
princípov, zrúti sa nakoniec konzumná bublina do seba,
aby civilizaĉné univerzum zaĉalo nanovo fungovať
rovnováhou oboch ambivalentných komplementov?
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Hudba v kultúrach sveta
Marcel Mudrák
Kľúčové slová:
hudba, hudobné prejavy, hudobníci, religiozita
Abstract:
The aim of this article is to draw attention to
importance of music in society. Music is the one of the
oldest arts of mankind. It is universal phenomenon of all
the nations. It is the sign of artistic feelings which differ in
the cultures. Musicians were the intercessors of
communication between the gods and people and they were
respected and honoured. The mysticism is the part of the
ancient music.
Hudba je univerzálny ľudský fenomén vlastný
všetkým kultúram. Uţ od poĉiatku existencie ľudstva sa
formuje ako súĉasť ľudskej spoloĉnosti. Moţno ju chápať
ako prirodzenú ĉinnosť, pomocou ktorej ĉlovek vyjadruje
svoje bytie a ľudskosť navonok. Hudba, tak ako aj iné
druhy umenia, je vlastná len ľuďom. Je prejavom
existencie umeleckého myslenia a cítenia, ktoré sa líši
v závislosti od kultúry, geografických podmienok,
historických vplyvov a iných faktorov. Kaţdá osoba do
istej miery cíti umelecky. Miera a spôsob vyjadrenia
pocitov pomocou umenia je však rôzna a závisí od
faktorov, ktoré formujú osobnosť ĉloveka: výchova,
vzdelanie, spoloĉenské podmienky, status a i.
Hudba je všeobecne zrozumiteľný jazyk, ktorý
slúţi na odovzdávanie informácií aj bez verbálneho
obsahu. Ako univerzálny kultúrny fenomén funguje od
poĉiatku existencie ľudstva aj ako systém prenosu
posolstiev. Pred vznikom písomníctva a historických
záznamov si ľudia z generácie na generáciu ţivotné
skúsenosti a udalosti, ktoré zaţili oni a ich predkovia,
odovzdávali práve prostredníctvom piesní. Texty piesní
síce boli upravované a idealizované, ale mali reálny
historický základ. Rodiĉia svojim deťom spievali príbehy,
ktoré súviseli s vývojom spoloĉnosti, v ktorej fungovali.
Hudba tak slúţila ako prostriedok socializácie a
enkulturácie ĉlenov spoloĉnosti a bola nástrojom
archivovania údajov.
Uţ od staroveku si národy ctili svojich
hudobníkov. Predstavovali plnohodnotný komunikaĉný
kanál s nadprirodzenom, sprostredkovateľov informácií
o rôznych javoch. Napríklad v Indii v rámci kastového
systému dodnes existuje vrstva profesionálnych
hudobníkov, ktorí sa zaoberajú výluĉne hrou na hudobné
nástroje a spevom. Aţ keď dosiahnu stupeň virtuozity,
majú právo vystupovať pred divákmi. Rovnako moţno
spomenúť aj Egypt, Mezopotámiu, Grécko, keltské oblasti
a iné, kde bola hudba chápaná ako posvätná.
Afrika. V afrických spoloĉenstvách budúce
matky spievajú svojmu nenarodenému dieťaťu pieseň,
pretoţe chcú, aby bola hudba prvým, ĉo bude dieťa
v ţivote poĉuť. Pieseň a hudba sprevádzajú afrického
ĉloveka od narodenia po smrť. „Pesniĉky mu spieva matka,
otec, starí rodiĉia, súrodenci aj tety, vţdy keď je to
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potrebné. Keď si chlapec rozbije koleno, keď ide do školy,
keď je chorý, keď odchádza do pralesa absolvovať
iniciaĉný obrad, keď sa ţení, keď umiera.“1 Africké
spoloĉenstvá chápu hudbu ako most medzi viditeľným
a neviditeľným svetom, ale aj ako silu, ktorá udrţuje
harmóniu ĉloveka s obklopujúcim svetom. Je nevyhnutná
pri práci, náboţenských a iniciaĉných obradoch, pri lieĉení
aj pohreboch. Hudba je pre Afriĉanov paralelou sociálnej
štruktúry ich komunít, je polyrytmická (hrajú sa viaceré
rytmy súĉasne). Podobne rytmicky komplexné sú tieţ
africké tance. Rytmus hudobníkov sa zámerne prepletá
s rytmom tanca a vţdy ide o vzájomný dialóg. Kaţdý
sólový taneĉník, aj kaţdý dedinĉan vyjadruje svoju
individualitu a zároveň príslušnosť ku komunite. Hudba
tak pomáha navodzovať a udrţiavať sociálnu pospolitosť.2
Zatiaľ ĉo v európskych podmienkach takýto typ a funkcie
hudby sa stávajú „prepychom“, na väĉšine územia Afriky
je pre jej obyvateľov základom ţivota.
Mezopotámia. Za kolísku civilizácie sa vo
všeobecnosti pokladá oblasť medzi riekami Eufrat a Tigris,
známa ako Mezopotámia, kde sa uskutoĉnila neolitická
revolúcia. Práve v Mezopotámii nachádzame najstaršie
zobrazenia nástrojov a hudobnej interpretácie vysokej
kultúry, najranejšie pozostatky skutoĉných nástrojov
a najstaršie písomné zmienky o pouţívaní hudby. Úplne
najstaršie zobrazenia sa objavujú ako fonogramy alebo
ideogramy na sumerských písaných tabuľkách z doby
pribliţne 3000 pred. Kr. (sú to harfy s troma strunami).3
Poĉetné
objavy
hudobných
nástrojov
v kráľovských hrobkách svedĉia o význame hudby
v náboţenskom aj svetskom ţivote Sumerov. Existovalo tu
špecifické povolanie hudobníka. Profesionálni hudobníci
mali svoje funkcie a boli špeciálne vzdelávaní na výkon
svojho zamestnania. „Aţ do zaĉiatku druhého tisícroĉia
pred Kr., keď sa urĉití hudobníci stali kráľovskými
sluţobníkmi, všetci slúţili v chrámoch. Hudba bola uţ od
svojich poĉiatkov pevne spätá s mágiou a religióznosťou.
Tak ako sa sumerská civilizácia sústredila na religióznosť,
a teda jej hudba na chrámovú sluţbu, rovnako bola
sumerská hudba aj súĉasťou hostín, vojenských triumfov,
pohrebov a iných rituálov“.4
Babylon. V Babylone hudbu rozvíjali hlavne
kňazi ako príslušníci duchovenstva a profesionálni
hudobníci, ktorí hrali na flauty a hoboje, a speváci, ktorí
svoj spev sprevádzali hrou na lýru. V knihe Danielovej
(okolo r. 165 pr. Kr.) sa píše o udalostiach z dvora kráľa
Nebukadnesara. V diele je niekoľkokrát spomínaný jeho
veľký orchester, ktorý hral na kráľovu poĉesť. Plutarchos
sa zmieňuje o tom, ţe Babylonĉania vyjadrovali vzťahy
medzi jednotlivými roĉnými obdobiami hudobnými
intervalmi. Kvartou oznaĉovali ĉas medzi jarou a zimou,
oktávou dobu medzi jarou a letom.5
Grécko. Gréci sa mnohým hudobným zákonom a
iným vedám nauĉili od Babylonĉanov. Pre významné
staroveké civilizácie bola hudba posvätná. Uţ samotné
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mýty opisovali hudbu ako dar bohov, ktorí vynašli aj
jednotlivé hudobné nástroje. Bolo to tak napríklad
v Grécku. Medzi najvýznamnejších gréckych bohov
spojených s hudbou bol zaraďovaný Apolón, ktorý
vynašiel kitharu a hudobné umenie. Apolón však nebol
jediným bohom, ktorý bol spätý s hudbou. Grécka bohyňa
múdrosti a vojny Aténa vymyslela píšťalu. Lýru vynašiel
Hermes, posol bohov. Panova flauta alebo syrinx sa
doteraz volá podľa svojho vynálezcu boha Pana. 6 Grécka
hudba bola základným kameňom vývoja a ďalšieho
smerovania európskej hudobnej kultúry. Názov hudby,
ktorý poznáme pod slovom muzika pochádza z gréckeho
pojmu Músai, ktorým oznaĉovali múzy.
Vo väĉšine európskych jazykov je pomenovanie
odvodené od gréckeho mousikę, ktoré oznaĉovalo umenie
múz. 7 Hudba bola zásadným rysom gréckeho ţivota,
nechýbala pri náboţenských rituáloch, svadbách,
pohreboch a zhromaţdeniach. O význame hudby v Grécku
svedĉí aj existencia Odeionu, súĉasti aténskej Akropoly,
ktorý slúţil na spevácke a hudobné vystúpenia. Hudbou
ako vedou sa zaoberal aj grécky mysliteľ Pytagoras, ktorý
sa okrem matematiky, filozofie a iných vied zamýšľal aj
nad hudobnými zákonmi. Skúmal zákonitosti hudobnej
harmónie, intervaly, vzťahy medzi tónmi, aj vplyv hudby
na ĉloveka. Gréci sa ako jedno z prvých európskych etník
zaoberali hudobnou teóriou. Mnohé grécke stupnice
a teoretické poznatky sú dodnes vyuţívané v hudobnej
teórii. V Grécku sa hudobné umenie študovalo. Trojroĉný
kurz praktického muzikanstva postaĉil pre beţného
mladého muţa, no štúdium músiké, ĉo bolo zjednotenie
hudby a poézie, bolo zásadné pre vyššie vzdelanie a bol na
neho kladený dôraz. Gréci preferovali súzvuk duševnej
a telesnej krásy - kalokagatiu.
Podľa Platóna muselo byť štúdium hudby
sprevádzané vzdelávaním v gymnastike. Nie preto, ţe
músiké je dobrá pre dušu a fyzické cviĉenie pre telo, ale
preto, ţe tieto dva aspekty vzdelávania sú komplementárne
a vzájomne sa korigujúce. Kultivácia jedného na úkor
druhého viedla podľa neho k zţenšteniu alebo k
„svojhlavosti“.
Ďalšími gréckymi mysliteľmi, ktorí sa zaoberali
hudbou sú Aristoteles a jeho ţiak Aristoxenes. Aristoteles,
Platónov ţiak, vo svojom diele Politika opisuje etickú silu
hudby a jej význam pre vzdelanie. Zdôrazňoval, ţe etický
vplyv hudby je dôleţitejší, ako jej schopnosť poskytovať
potešenie. Aristoteles vo svojom diele tvrdil, ţe aj laici by
mali získať urĉitý stupeň hudobného vzdelania. 8
Egypt. Medzi najvýznamnejšie staroveké
civilizácie patrili Egypťania. Ich znalosti vied sú
pozoruhodné. Pri hľadaní súdrţnej idey vývoja
a pouţívania hudby je nevyhnutné obrátiť sa na Egypt.
Egyptské umenie bolo výrazne späté s náboţenským
ţivotom. Boh Thot údajne napísal 42 kníh, ktoré
pojednávajú o astronómii, akustike a hudbe. V egyptskej
mytológii sa za stvoriteľku hudby povaţuje bohyňa Hesu,
v preklade jej meno znamená speváĉka. Okrem nej

1

MAREK 2000:144.
MAREK 2000:144.
ABRAHAM 2003:7.
4
ABRAHAM 2003:9.
5
MAREK 2000:14.
2

6

3

7

MAREK 2000:12.
Mousikę and cultural heritage 2007: <http://www.musagora.education.fr
/muses/musesen/mousike.htm>
8
ABRAHAM 2003:28.
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o význame hudby v egyptskej kultúre svedĉia aj ďalší
bohovia a bohyne hudby ako Ini, Merta, Baštéta. 9
Kaţdodenné ĉinnosti, práca, sviatky ani
náboţenské obrady sa ani tu nezaobišli bez hudby. Svedĉia
o tom poĉetné vyobrazenia v hrobkách a chrámoch, ktoré
znázorňujú hudobníkov hrajúcich na svoje hudobné
nástroje, spevákov, taneĉnice a zbor. „Oproti kaţdému je
spevák, ktorý si kladie ľavú ruku na ľavé ucho, aby sa
s ním dorozumel v akomsi mnemonickom kóde“.10
Existencia
profesionálnych hudobníkov v rôznych
spoloĉenských vrstvách svedĉí o vysokej úcte, ktorej sa
hudobníkom v Egypte dostávalo. Pravdepodobne najvyšší
sociálny status mali chrámoví hudobníci slúţiaci
konkrétnym bohom. Rešpekt a autoritu si získali aj
kráľovskí hudobníci, ktorí pôsobili na kráľovskom dvore,
ako boli niektorí nadaní speváci a harfisti. Niţšie na
spoloĉenskom rebríĉku boli hudobníci, ktorí pôsobili ako
uvádzaĉi a konferencieri rôznych spoloĉenských akcií.11
Ţidia. Hudba hrala dôleţitú úlohu aj v kultúre
Hebrejov. Význam hudby v ţivote ţidovského národa je
opísaný uţ v zaĉiatku Knihy stvorenia Genesis. Povolanie
hudobníka je uvedené medzi troma základnými profesiami:
pastier, kováĉ a hudobník. Hudba bola povaţovaná za
nutnosť v kaţdodennom ţivote, za skrášľujúci a
obohacujúci doplnok ľudskej existencie. 12 V Starom
zákone sú spomínané rodinné spolky profesionálnych
hudobníkov, ktorí pôsobili na kráľovskom dvore
i v chráme. Texty z ich repertoáru poznáme z Knihy
ţalmov. Jednotlivé ţalmy boli podľa typu liturgického
kalendára spievané v urĉitý deň v týţdni. Ĉo sa týka
hebrejskej svetskej hudby vieme, ţe existovali pracovné
piesne rôzneho druhu (ţatevné, pracovné, ľúbostné, piesne
k vinobraniu a pod.). Ţidia uplatnili svoju schopnosť
zachovávať vlastné tradície a nepodľahnúť kultúrnej
absorpcii aj v hudobnom umení a dlhú dobu odmietali pri
bohosluţbách pouţívať hudobné nástroje. Tie k nim
prichádzali pod gréckym vplyvom.
Rímska ríša. Nezanedbateľné miesto mala hudba
aj v ţivote Rimanov. Hudba starého Ríma bola viazaná na
tri hlavné ciele: výkon, zábava a propaganda. Zo
spoloĉensko-kultúrneho hľadiska v starom Ríme bola
hudba spájaná predovšetkým s vojenskými ceremóniami,
divadlom, náboţenskými praktikami a rituálnym vyuţitím
v takmer všetkých verejných a obĉianskych záleţitostiach.13
Rímsky militarizmus niekedy o rímskej hudbe
vytváral falošný obraz. Hudobné nástroje, ktoré pouţívali,
sú rovnaké ako u iných obyvateľov Stredomoria, preto nás
niĉ nevedie k domnienke, ţe boli menej muzikálni ako iné
národy obývajúce dané územie. „Existuje veľké mnoţstvo
dôkazov o pouţívaní piesní v kaţdej fáze sociálnej
aktivity: pri práci, oddychu, bohosluţbe. Mali slávnostné
piesne, satirické piesne, ľúbostné a pijanské piesne“.14
9

MAREK 2000:13.
WEGNER 1950:9.
Music in Ancient Egypt b. r.: <http://umich.edu/~kelseydb/Exhibits
/MIRE/ Introduction/ AncientEgypt. html >;
12
PASTERNAK 2003:9.
13
The music of ancient Rome 2001 .: < http://www.aug.edu/~cshotwel/
2001.Rome.htm>;
14
ABRAHAM 2003:36.
10
11

16

1/2011
Rímska hudba bola spojená s rôznymi náboţenskými
a výroĉnými slávnosťami, ale najmä s divadelnými
predstaveniami. Postupným napodobňovaním hosťujúcich
etruských hercov, ktorých imitovala najmä rímska mládeţ,
sa postupne vytvárala profesionálna vrstva hercov
a spevákov. Neskôr sa profesionálni hudobníci v Ríme
spájali do cechov. „Keď si Augustus roku 12 pred Kr.
uzurpoval titul pontifex maximus, ĉím sa stal najvyšším
predstaviteľom náboţenského aj vojenského a civilného
ţivota štátu, istý ĉas sa venoval aj zaloţeniu cechu
náboţenských a oficiálnych hudobníkov Ríma collegium
symphoniarocum. Roku 43 po Kr. poĉujeme o celosvetovom zväze umelcov v sluţbách Dionýza: básnikov, hercov, aj rôznych hudobníkov, spätých s divadlom.“15
Hudba v Ríme nebola chápaná len ako umenie,
ktoré povznáša a kultivuje osobnosť, ale skôr ako
prostriedok na zábavu pri rôznych hrách a hostinách, a
na praktické úĉely, ako napr. pri vojenských výpravách,
kde hráĉi a nástroje mali väĉšinou signálne funkcie.
Zaujímavosťou je, ţe mnohí z rímskych cisárov sa
povaţovali za hudobníkov. Napríklad cisár Hadrián, ktorý
bol hrdý na svoj spev a hru na citare, cisár Nero, ktorý sa
dokonca zúĉastnil gréckej hudobnej súťaţe, Marcus
Aurelius, ktorý viedol spevy a tance Saliov, kolégia kňazov
Marsa Gradiva.
Kelti.
Hudba
u Keltov
bola
posvätná.
Predstavovala emocionálnu a magickú silu, slúţiacu ako
prostriedok pri náboţenských obradoch. V keltskej kultúre
a spoloĉnosti boli vzdelaní hudobníci jednou z kňazských
vrstiev s vysokým sociálnym statusom. Hudobné vzdelávanie bolo základnou súĉasťou druidského výcviku. Jednou z kategórií druidov boli bardi. Bardi boli speváci
a básnici, ktorí ovládali hru na hudobné nástroje. Pomocou
nich sprevádzali príbehy a básne rozprávané svojim
poslucháĉom a tak ovplyvňovali ich emócie. Kelti verili
v posvätnú moc hudby a slov. Svoje príbehy nezapisovali,
aby nestratili svoju magickú moc.
„Samotný bardský výcvik trval 12 rokov, poĉas
ktorých si budúci druidi museli zapamätať tisíce príbehov,
básní a dejinných udalostí“.16 Hneď keď bardi dosiahli
úroveň virtuozity v hre na hudobný nástroj, väĉšinou harfu,
pouţívali ju ako prostriedok na magické úĉely. Hudba
v keltskej spoloĉnosti bola dôleţitou súĉasťou obradov. Na
zmenu a ovplyvnenie nálad ľudí keltskí bardi vyuţívali tri
druhy spevov. „Boli nimi goltrai- smutný nápev, gantrairadostný nápev, suantrai- spavý nápev“.17 Tieto melódie
sprevádzali udalosti rôznych druhov. Smutný nápev bol
vyuţívaný pri oplakávaní mŕtvych a na pohreboch.
Radostný nápev vyuţívali Kelti pri šťastných okamihoch
v ţivote, rôznych zábavách, hodoch a podobných
príleţitostiach. Spavý nápev bol vyuţívaný pri kultových
obradoch prechodu na „druhý svet“.
Dôleţitou úlohou bardov bolo rozprávanie
príbehov o mytológii, hrdinoch, historických udalostiach.
Napínavé rozprávanie týchto príbehov bard podporoval
hudbou. „Jednalo sa o hudobné vloţky alebo dlhšie úseky,
15
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HAMILTONOVÁ – EDDY 2009:134.
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ktoré sa spievali za sprievodu harfy. Na rad prichádzali
obvykle behom vyústenia celého príbehu a publikom boli
vyţadované“.18 Kelti hudbu poĉuli takmer všade okolo
seba, nechápali ju len klasicky. Prehovárala k nim nielen
prostredníctvom hudobných nástrojov, ale aj prírody
(v speve vtákov, hlasoch zvierat), prisudzovali ju neţivým
predmetom, vode, kameňom, zbraniam atď).
Čína. V celej Ázii je hudba významnou súĉasťou
tradiĉnej kultúry uţ od zaĉiatkov jej civilizácie. Hudba
a jej pravidlá boli súĉasťou vysokej kultúry, ktorá bola
vlastná aj mnohým panovníkom a bola symbolom ich
postavenia. V Ĉíne len cisári mali právo vlastniť tie
najkrajšie „zvuĉiace kamene“, veľké kusy nerastov, napr.
jadeitu, ktoré pri údere vyludzovali krásne znelé zvuky. 19
Uţ 1500 rokov pred Kr. mala Ĉína ucelený
vedecky rozpracovaný systém stupnice, ktorá obsahovala
12 stupňov, zaloţených na kvintovej súslednosti. Je
doloţená existencia viac ako 70 hudobných nástrojov
z tohto obdobia. Ĉíňania poznali matematické zákony
hudby a vzťahy medzi tónmi uţ pred Pytagorom. Hudobné
umenie bolo v Ĉíne úzko spojené s filozofiou
a náboţenskými predstavami. Taoisti chápali hudbu ako
súĉasť vesmírnej harmónie. Hudba a spev boli
neoddeliteľnou súĉasťou ich obradov. Podľa ĉínskych
mysliteľov hudba obsahuje dve základné sily vesmíru jin
a jang. Teoretickým aspektom hudby, aj otázkam presného
ladenia bol v Ĉíne prikladaný veľký význam. „Napríklad
v rokoch 141-87 pr. Kr. fungoval pri Ministerstve mier
a váh Cisársky úrad hudby, ktorý kontroloval správne
vykonávanie rituálov a predovšetkým hudby. Archivoval
všetky melódie a kontroloval správne ladenie“.20
Záver. Je evidentné, ţe význam hudby,
predovšetkým v starovekých spoloĉenstvách, bol nezanedbateľný. Úzka spätosť so ţivotom a náboţenskými
prejavmi prispela k rozvoju hudobného umenia, ktoré
pretrvalo aţ do súĉasnosti a plní rozmanité funkcie.
Prinášajú nielen emócie (radosť, potešenie), ale uspokojujú
aj praktické potreby poslucháĉov - konzumentov hudby,
interpretov aj samotných hudobníkov.
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Výskum krajiny metódou profilov
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Abstract:
One of the research trends of historical geography
and cultural geography is research on prehistoric and
historic landscape and its use. One of the new methods by
which this can be done, is the study of the profiles of
cultural-landscape layers of local area. This method
enables to monitor horizontal and vertical relations in the
landscape, which with the phenomenon of so-called social
driving forces determine the process of anthropogenic
exploitation of studied area at the time its use. This paper
is focused on reconstruction of the development of
industrial landscape of cadastre Nováky by the study of
selected profile of cultural-landscape layers of area. The
method enables a more comprehensive understanding of
historical-geographical and cultural-geographical features
of anthropogenic activities in the southern part of
Prievidzská Basin.
Úvod. Jednou z výskumných oblastí historickej
geografie (HG) a kultúrnej geografie (KG) je výskum
vzniku a vývoja historickej (resp. prehistorickej) kultúrnej
krajiny a jej vyuţívania. Jednou z metód, ktorými ho
moţno uskutoĉniť, je štúdium profilu (-lov) kultúrnokrajinnej vrstvy miestnej krajiny. Táto metóda umoţňuje
sledovať horizontálne a vertikálne väzby v krajine, ktoré s
fenoménom spoloĉenskej zloţky tzv. hybných síl (angl.
driving forces) urĉujú proces antropogénnej exploatácie
skúmaného územia v ĉase. Je to jeden z moţných
konceptov štúdia kultúrnej krajiny, ktoré je tieţ v zornom
poli kulturológie, resp. kultúrnej geografie. Ponúka
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moţnosť vyuţitia historickogeografických a krajinnoekologických metód v kulturologickom výskume, kde je
inštrumentárium skúmania kultúrnej krajiny menej rozvinuté. Príspevok sa venuje vývoju industriálnej krajiny
Novák, ktorú rekonštruujeme prostredníctvom profilov kultúrnokrajinných vrstiev.
Pouţitá metóda umoţňuje komplexnejšie
poznanie HG a KG aspektov antropogénnych aktivít v juţnej ĉasti Prievidzskej
kotliny.
Poloha a vymedzenie územia.
Objektom výskumu je industriálna krajina,
ktorá sa rozprestiera na území mesta
Nováky. Jej štúdium sme realizovali na
vybranej profilovej línii oznaĉenej 1 – 1´
(mapa ĉ. 1). Z hľadiska hierarchického
usporiadania krajinných jednotiek sa skúmané územie nachádza na juhu Prievidzskej kotliny, ktorá je súĉasťou Hornonitrianskej kotliny. Obec administratívne patrí
do okresu Prievidza, priĉom predstavuje
dôleţité priemyselné centrum na JV
Trenĉianskeho kraja.
Metódy výskumu. Predloţená
štúdia má metodický charakter. Z tohto
dôvodu sme vývoj industriálnej krajiny
Novák spracovali z literatúry sekundárneho
charakteru s vyuţitím tradiĉných výskumných metód. Samostatnú skupinu prác tvoria
pramene, ktoré sa venujú otázke kultúrnokrajinnej vrstvy (-tiev) a komplexnému
fyzickogeografickému (geoekologickému)
profilu krajiny. Dané fenomény sú východiskom k tvorbe profilu kultúrnokrajinnej vrstvy miestnej
krajiny.
Informácie o príĉinách a historických súvislostiach existencie chemického a ťaţobného priemyslu v Novákoch moţno získať z monografií o meste, pamätníc a
príleţitostných ĉlánkov o závodoch, aj z titulov opisujúcich
uhoľné baníctvo na Slovensku. Súĉasťou informaĉnej
databázy boli tieţ práce o vývoji Novák a Horných
Leloviec do roku 1918. Pri štúdiu literatúry boli uplatnené
konvenĉné metódy (heuristika, kritická analýza a
komparácia prameňov a ich interpretácia). Druhá skupina
prác pribliţuje fenomén kultúrnokrajinnej vrstvy (KKV), 1
špecifiká jej štúdia,2 resp. konštrukciu fyzickogeografického profilu krajiny3 a jeho uplatnenie v základnom
KKV je súbor kultúrnokrajinných prvkov (foriem vyuţitia zeme, príp.
tried vyuţívania krajiny) s ĉasovo a priestorovo blízkymi súradnicami.
Súĉasnú kultúrnu krajinu tvorí konkrétny poĉet kultúrnokrajinných
vrstiev. Tieto neexistujú izolovane, ale v procese vývoja kultúrnej krajiny
dochádza k ich vzájomnému prelínaniu, kedy mladšia kultúrnokrajinná
vrstva „prekrýva“ staršiu, z ktorej sa v aktuálnom ĉasovom horizonte
zachovali historické krajinné štruktúry (HKŠ).
2)
ŢIGRAI 1995:219-224; ŢIGRAI 1999:51-60; ŢIGRAI 2004:7-12.
3)
KRAMÁREKOVÁ – OREMUSOVÁ 2004:157-160; LAUKO
1995:125. Fyzickogeografický profil krajiny predstavuje vlastný profil
georeliéfu územia (vytyĉuje ho profilová línia) a profilový pás. Profilový
pás (nad, príp. pod profilom) slúţi pri analýze geoekologických
charakteristík skúmaného územia, ktoré zohrávajú význam pri
priestorovom rozloţení antropogénnych aktivít v miestnej krajine. Pri
konštrukcii analytických pásov sme vyuţili analytické mapy
1)
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i aplikovanom výskume.4
Mapa č. 1 Vymedzenie skúmaného územia a profilové
línia 1 – 1´

Zdroj: © SÚGaK, list 35-244 Nováky – upravil R. Lukáĉ.
Komplexný fyzickogeografický (geoekologický)
profil krajiny sme na profilovej ĉiare5 doplnili o obrázkové a symbolické mapové znaky, ktoré vyjadrujú stav
historického land use (triedy vyuţívania krajiny - TVK
a vybrané HKŠ) na profilovej línii zakreslenej na
kartografickom podklade – mape.6 Takto vzniknutý
(základný) profil kultúrnokrajinnej vrstvy predstavuje
(geologického
substrátu,
klimatických,
hydrologických
a hydrogeologických, pôdnych pomerov a potenciálnej vegetácie). Bliţšie
ŠIMON et al. 1997; ZAŤKO ed. 2002: 74-123; MICHALKO - BERTA MAGIC 1986; MICHALKO - MAGIC - MAGLOCKÝ 1986 a výsledky
terénneho výskumu (mapovanie georeliéfu, pôdne sondy a pod.).
4)
LAUKO 1995:126-130; BUĈEK - LACINA 1977:44-46; BUĈEK LACINA 1975:56; ELIÁŠ 1986:39.
5)
Podkladom pre konštrukciu profilu georeliéfu skúmaného územia bola
Základná mapa SR (1:25 000) z roku 1994, priĉom na daný úĉel vyhovujú
akékoľvek veľkomierkové vrstevnicové mapy. Profilová línia profilov
KKV je identická hypsografickej krivke skonštruovanej podľa mapy
z roku 1994. Pri recentných analýzach historického land use
prostredníctvom profilov KKV moţno povaţovať „hlavné ĉrty“ profilu
súĉasného georeliéfu za analogické situácii spred pribliţne 50 – 100
rokov. Alternatívnym riešením vyššie uvedeného problému je podrobné
geomorfologické mapovanie morfoštruktúr a morfoskulptúr pozdĺţ
profilovej línie podloţené adekvátnou informaĉnou databázou.
6)
V práci sú pouţité mapy, ktoré sme transformovali do jednotnej mierky
1 : 25 000. Ide o nasledovné kartografické diela: Prehľadná mapa bernej
ţupy Nitrianskej z r. 1900? (cca 1:58 000), Vojenská mapa z r. 1938
(1:75 000), resp. jej reambulovaná verzia (1:25 000), Vojenská mapa z r.
1956 (1:25 000) a Základná mapa SR z r. 1994 (1:25 000).
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zjednodušený model kultúrnej krajiny skúmaného územia,
ktorý umoţňuje identifikáciu horizontálnych i vertikálnych
väzieb medzi prírodnými komponentmi miestnej krajiny v
chorickej dimenzii7 a ich vyuţívanie ĉlovekom v konkrétnom období.
Obr. č. 1 Geoekologický profil krajiny skúmaného
územia (1 – 1´)

Zdroj: vlastné spracovanie (2011)

Geochóra predstavuje prírodný teritoriálny komplex, zloţený zo
zákonite usporiadanej skupiny, resp. skupín geotopov. Pri výskume
geochór sa geoekológia sústreďuje na štúdium horizontálnych vzťahov
medzi geotopmi a ich skupinami, priĉom charakter týchto väzieb sa
analyzuje na komplexnom fyzickogeografickom (geoekologickom)
profile krajiny (bliţšie MIĈIAN 2008:43-46; TREMBOŠ et al. 2009:2933).
7)

1/2011
Analogicky je moţné skonštruovať i „doplnkový“
profil (-ly) KKV.8 Pri jeho tvorbe ako zdroj informácií
o vyuţívaní miestnej krajiny primárne slúţia písomné
a obrazové HG pramene, ktoré modifikujú a dopĺňajú
informácie o historickom land use zistené na podkladovej
mape z predchádzajúceho obdobia. Vyuţiť moţno i výsledky terénneho výskumu zamerané na štúdium HKŠ a
aktuálny stav vyuţívania krajiny pozdĺţ profilovej línie. 9
Pri tvorbe doplnkového profilu KKV z obdobia,
ku ktorému nemáme relevantný kartografický podklad moţno pouţiť mapu
z najbliţšieho nasledovného
ĉasového horizontu. V tomto
prípade funkciu primárneho
zdroja informácií o súdobom
vyuţívaní miestnej krajiny
preberajú písomné a archeologické pramene, resp. HKŠ.
Kvôli ľahšej identifikácii od HG nadstavby základného profilu je moţné „novozistené“ prvky prehistorického/historického land use
(TVK a HKŠ) na doplnkových profiloch KKV odlíšiť
(inou farbou alebo rastrom
mapových znakov). V závislosti od konkrétnych poţiadaviek bádateľa je taktieţ
moţná kombinácia oboch
typov profilu KKV (t.j. základného a doplnkového) na
konkrétnej profilovej línii,10
ĉím vzniká kombinovaný
profil KKV.
Inak statický charakter TVK a HKŠ, tvoriacich land use na profile
konkrétnej KKV, je moţné
„zdynamizovať“ pomocou
temporálnej analýzy, ĉiţe zoradením profilov v ĉasovej
postupnosti.
Kultúrna krajina
skúmaného územia. Zrod
a poloha archetypov industriálnej krajiny v skúmanom
území a ich historický land
Tento má význam v prípade chýbajúcich kartografických podkladov
alebo veľkého chronologického odstupu dvoch, po sebe nasledujúcich
máp toho istého územia. Z hľadiska vývoja vyuţívania krajiny pritom
neraz ide o periódu, ktorá sa vyznaĉuje zvýšenou intenzitou prírodných
katastrof (napr. veterné smršte, povodne) alebo spoloĉenských otrasov
(vojenské drancovanie, prílev kapitálu a z neho vyplývajúca zmena land
use a pod.) V prípade industriálnej krajiny Novák a ich zázemia
doplnkový profil z roku 1940 znázorňuje vznik baníckeho závodu so
ţelezniĉnou vleĉkou.
9)
Príkladom je profil KKV miestnej krajiny z roku 1940.
10)
Ide napr. o situácie, keď obidva profily ukazujú vyuţívanie miestnej
krajiny s odstupom niekoľkých mesiacov alebo rokov.
8)
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use odráţa rozdielne poţiadavky ĉloveka na vlastnosti
prírodného prostredia v juţnej ĉasti Prievidzskej kotliny.
Kultúrna krajina Novák a ich zázemia s reliktami, príp.
funkĉnými areálmi poľnohospodárskej výroby, ťaţobného
a chemického priemyslu, a k nim prislúchajúcej sociálnej
infraštruktúry, sa vyvinula v kotlinovej krajine, ktorej
prírodné pomery znázorňuje geoekologický profil krajiny 1
– 1´ (obr. ĉ. 1). Zo spektra prírodných komponentov
miestnej krajiny mali pre vznik a rozvoj ťaţobného
priemyslu v skúmanom území význam uhoľné sloje
nováckeho súvrstvia. Juţný, relatívne dobre ventilovaný
okraj vnútrohorskej kotliny s horskou obrubou vytváral
strategicky významnú polohu pre situovanie výroby
bojových plynov (chlóru) v plánovanej chemiĉke.
Priestorový rast sociálnej infraštruktúry (obytné
areály, resp. areály sluţieb) v intraviláne koreluje
s rozmachom priemyselnej výroby v Novákoch. Dostatok
rozvojových plôch na výstavbu daných objektov poskytoval náplavový kuţeľ Lehotského potoka a priľahlé ĉasti
nivy rieky Nitra (obr. ĉ. 1, uprostred).
Obr. č. 2 Kombinovaný profil KKV z r. 1900 (?) (1 – 1´)

Zdroj: vlastné spracovanie (2011).
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územia a ich historickú pamäť rámcovo rekonštruujeme
pomocou spektra TVK a HKŠ, ktoré transformujeme do
modelu historického land use na vybranom profile KKV.
Historický land use profilov KKV 1 – 1´ bol
spracovaný podľa máp z r. 1900 (nepriamo datovaná mapa,
datovanie nie je na mape uvedené), 1938, 1956 a 1994.
Polohu a stav vybraných HKŠ rekonštruujeme pomocou
dobových fotografií z archívu MsÚ v Novákoch. Profily
KKV zostrojené na základe podkladových máp doplnili
ĉasové horizonty z r. 1940 a 2010. Dôvodom
skonštruovania prvého doplnkového profilu KKV bol
vznik baníckej krajiny na úpätí Pustého vrchu v r. 1940.
Druhý doplnkový profil zachytáva vyuţívanie krajiny
skúmaného územia, ktoré sme zmapovali poĉas terénneho
výskumu v r. 2010. Jednoduchý dvakrát prevýšený profil
KKV 1 – 1´ s dĺţkou skoro 6 km ukazuje zmeny
vyuţívania miestnej krajiny v nováckom a hornolelovskom
katastri, ktoré leţia v centrálnej ĉasti skúmaného územia
(mapa ĉ. 1).
- Profil KKV 1 – 1´ z obdobia okolo r. 1900 zastupuje
krajina s vyrovnaným podielom lesov a NSKV,11 ornej
pôdy a vidieckych sídiel s pridomovými záhradami.

Antropogénny tlak sa sústreďoval na polohy hnedozemí,
ĉiernic a fluvizemí, ktoré predstavovali najúrodnejšie

Vývoj land use krajiny Novák na profiloch
KKV. Vývoj archetypov industriálnej krajiny skúmaného
11)

20

NSKV - nelesná stromová a krovinová vegetácia.
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pôdne typy v území (obr. ĉ. 2). Povodňová hrozba rieky
Nitry sa odráţala v situovaní intravilánov dedín na okraji
náplavového kuţeľa Lehotského potoka (Nováky) alebo na
nízkej terase rieky (Horné Lelovce, Nováky). Ešte na konci
prvej štvrtiny minulého storoĉia v oboch obciach prevládala vidiecka zástavba intravilánu s pridomovými záhradami. Špecifikom svetskej architektúry Novák boli kaštiele
a zemianske kúrie s parkami a hospodárskymi objektmi.
Obr. č. 3 Základný profil KKV z r. 1938 (1 – 1´)

Zdroj: vlastné spracovanie (2011).
HKŠ z tohto obdobia reprezentujú starý most cez
rieku Nitra a ţelezniĉná trať Prievidza – Nitra (obr. ĉ. 2,
uprostred vľavo). Výslnné svahy kóty Na brezinách (327 m
n.m.) pokrývali polia oddelené medzami alebo remízkami
s NSKV. Zastúpenie ihliĉnanov (smreka a borovice)
v dubohrabinách s ostrovĉekmi dubovo-cerových lesov na
Pustom vrchu prezrádza staršie zásahy ĉloveka do
druhového zloţenia tunajších hôr.
V rokoch 1903 - 190812 boli z podnetu Šalgotarjánskej kameňouhoľnej úĉ. spol. zrealizované tri vrty pod
Pustým vrchom (lokalita Maĉací zámok) s cieľom overenia
výskytu uhlia. Napriek pozitívnym výsledkom geologické-

JURIK 2006:116; VOZÁR 2003:210. Prvé informácie o výskyte uhlia
v skúmanom území pochádzajú z obdobia okolo roku 1900. Išlo o
náhodne spozorované výskyty uhoľného sloja na ceste medzi Novákmi
a Zemianskymi Kostoľanmi (HALMO – ŠARKAN 2010:15).
12)
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ho prieskumu a zmluve s majiteľom pozemkov13 spoloĉnosť s ťaţbou nezaĉala.14 Príĉinou bol vznik 1. ĈSR
a s ním súvisiace zmeny v priestorovej diverzifikácii uhorského (maďarského) kapitálu.
- Historický land use profilu KKV z roku 1938 (obr. ĉ. 3)
naznaĉuje urĉitú stagnáciu vyuţívania miestnej krajiny.
Táto skutoĉnosť je zaujímavá aj vzhľadom na investiĉnú
výstavbu, ktorá v tomto období prebiehala v blízkosti
juţného okraja intravilánu Novák. Väĉšina zo 400
pracovníkov15 budujúcich objekty chemického závodu

totiţ ţila v obci a jej okolí. Zvyšok robotníkov spolu
s malým poĉtom technicko-administratívneho personálu
býval s drevených barakoch na stavenisku.16
- Vznik baníckej krajiny na úpätí Pustého vrchu znamenal
prelom v dovtedajšom vývoji historického land use
miestnej krajiny; danú situáciu zachytáva doplnkový profil
KKV z r. 1940 (obr. ĉ. 4). Prenájom kutacích práv na
území Novák zo strany Handlovských uhoľných baní, úĉ.
spol. vyústil v roku 1940 do razenia úpadnice (vstupného
tunela) Nováky v lokalite Pustý vrch.17 Takmer súĉasne
SIVÁKOVÁ 2010:6.
JURIK 2006:116.
15)
GALKO 1965.
16)
DONÁTOVÁ, Sny (ako pozn. 3), s. 4.
17)
ĎURINA 1976a:133-134; JURIK 2006:116; SIVÁKOVÁ 2010:6;
HALMO - ŠARKAN 2010:15; Jaroslav Vencálek: 128; Prvý vozík
nováckeho uhlia z úpadnice Nováky vyťaţili 14. 6. 1940, ale vzhľadom
k zloţitým geologickým a hydrogeologickým pomerom (prívaly
povrchových vôd) bola exploatácia uhlia z úpadnice Rudolf (názov bane
od roku 1942) nízka (HERĈKO 2003:290-291); K ďalšej zmene
13)
14)
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zaĉala v blízkosti bane vyrastať halda z vyťaţenej hlušiny.
Vďaka týmto aktivitám sa krajina skúmaného územia
rozrástla o areál ťaţobného priemyslu s konvexnými
tvarmi antropogénneho georeliéfu (obr. ĉ. 4, vpravo).
Obr. č. 4 Doplnkový profil KKV z r. 1940 (1 – 1´)

Zdroj: vlastné spracovanie (2011).
V týchto miestach zároveň došlo k vyrubovaniu
ihliĉnanov, príp. výmladkových dubohrabín a menších
enkláv dubovo-cerových lesov, ktoré museli ustúpiť
technickému zázemiu bane Nováky. Takto získaná guľatina
sa pouţila napr. na výdrevu úpadnice.
V rokoch 1941/42 zaĉala na vlhkých lúkach,
zhruba 300 m od okraja dedinského intravilánu, vyrastať
obytná štvrť pre zamestnancov aj s hotelom. V podniku
totiţ pracovalo okolo 530 pracovníkov, ktorí potrebovali
adekvátne sociálne zázemie.18 Reakciou na ĉulý stavebný
ruch bolo otvorenie pieskovne v Horných Lelovciach (obr.
pomenovania tohto banského diela došlo po skonĉení II. sv. vojny (Baňa
I), priĉom hlavný sloj sa úpadnicou nafáral aţ v roku 1948 (KLADIVÍK
2003:229).
Je zaujímavé, ţe ĉasť kvalifikovaných pracovných síl, ktoré poloţili
tradíciu baníctva v Novákoch tvorili Slováci z belgických baní (napr.
Michal Homola – otec informátora), ktorí sem prišli po obsadení Belgicka
Nemcami. Iní zamestnanci slovenského pôvodu (Latiak, Hájnik,
Kňazoviĉ a i.) pochádzali z Maďarska (Tatabánya), kde pracovali
v tamojších uhoľných baniach – ústna informácia od Stanislava Homolu
(*1943).
18)
ĎURINA 1976a:135.
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ĉ. 4, vľavo). Rozvoj priemyslu a sluţieb, budovanie
obytných súborov a prílev robotníctva a inteligencie do
Novák poznaĉili genius loci pôvodne typického vidieckeho
sídla.19
Záber poľnohospodárskej pôdy v okolí bane
Nováky spôsobil mierne zmenšenie výmery oráĉin pod

Pustým vrchom (obr. ĉ. 4, vpravo). Ostatné areály
s poľnohospodárskou pôdou na nive Nitry alebo na
svahoch kóty Na brezinách (327 m n.m.) sa zatiaľ
výraznejšie nezmenili.
- Znárodnenie industriálneho komplexu v Novákoch v roku
1948 vytvorilo podmienky na ďalší rozvoj baníckej krajiny
pod Pustým vrchom. Zároveň sa umoţnila postupná
transformácia Novák z rurálneho na urbánne sídlo.
Historický land use miestnej krajiny v prvej fáze
budovania socializmu ukazuje profil KKV z r. 1956 (obr. ĉ.
5). V tomto období pokraĉovala ťaţba lignitu v Bani I
(nový názov úpadnice Rudolf po II. sv. vojne). Adekvátne
s mnoţstvom exploatovaného uhlia rástla veľkosť odvalu
vyťaţenej hlušiny. Lanová dráha spájala areál bane
s triediĉkou uhlia v Novákoch, odkiaľ sa roztriedený lignit
odváţal do elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch (obr. ĉ.
Zmenený „duch miesta“ ovplyvňoval myslenie a hodnotový systém
domáceho obyvateľstva, ktoré sa dovtedy zaoberalo takmer výluĉne
poľnohospodárstvom. Na daný stav reagovali predstavitelia oficiálnej
ideológie slovenského štátu zaloţením kláštora kongregácie Notre Dame
s dievĉenskou školou v kúrii Rakovských. Poslanie rehole v Novákoch
bolo hodnotené v príspevku okresných novín nasledovne: „Bude
semenišťom národných a náboţenských ideí a cností, lebo v priemyselnom
meste tieto dva piliere bývajú ohrozené“ (ĎURINA 1976a:135-136).
19)
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5, vpravo).20 Transport uhlia do tepelnej elektrárne
zabezpeĉovala i ţelezniĉná vleĉka v blízkosti intravilánu.
Obr. č. 5 Kombinovaný profil KKV z r. 1956 (1 – 1´)

Zdroj: vlastné spracovanie (2011).
Zástavba Novák sa rozširovala smerom
k historickému jadru s kostolom, kaštieľmi a kúriami niţšej
šľachty s parkami a záhradami, ktoré dopĺňali rodinné
domy a hospodárske stavby. Ĉasť týchto objektov bola
v priebehu 50. - 60. rokov 20. storoĉia transformovaná na
sídla sluţieb, verejnej správy a pod. Zvyšok pôvodných
stavieb (najmä v centrálnej ĉasti obce) ustúpil polyfunkĉným súborom so štandardizovanou architektúrou
socialistického realizmu, ĉo znázorňujú i symboly výškovej a rozostavanej budovy v strednej ĉasti profilu KKV.
Podobný osud postihol aj parky a záhrady v ich blízkosti.
Zmena urbanistickej a architektonickej štruktúry Novák sa
prejavila aj vybudovaním baníckej kolónie (1950/53) na
moĉaristých pozemkoch medzi ţelezniĉnou traťou a štátnou cestou. Uţ v roku 1949 v jej blízkosti zaĉali stavať
chemickú kolóniu, ktorá sa po rozšírení (1951/54) zlúĉila
so staršou zástavbou zamestnaneckej štvrte z r. 1941/44. 21
Ďalšia obytná zóna vznikla v roku 1951 na vlhkých,
baţinatých pozemkoch lokality Vo vrbinách. Rozprestierala sa medzi ţeleznicou a korytom Nitry. Tvorilo ju 20
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domov urĉených pre zamestnancov ChZWP.22 Vzhľadom
na nevľúdne moĉaristé prostredie a prebiehajúcu kórejskú
vojnu zaĉalo domáce obyvateľstvo túto ĉasť nováckeho
intravilánu nazývať Kórea.23 Antropogénny tlak baníckej

krajiny, konkrétne výstavba ţelezniĉnej vleĉky, lanovky
a rozširovanie haldy v blízkosti Bane I, spôsoboval ďalší
záber poľnohospodárskej (i lesnej) pôdy pod Pustým
vrchom (obr. ĉ. 5, vpravo).
Vzhľadom na prebiehajúcu (Nováky, Kórea), resp.
predpokladanú výstavbu domov (Horné Lelovce) v nivnej
krajine a na úpätí kóty Na brezinách (327 m n.m.)
dochádzalo v týchto geokomplexoch k zmenšovaniu
plochy oráĉin a TTP. Priestorová dispozícia a výmera
úzkoblokových polí na miernejších sklonoch predmetnej
morfoštruktúry zostávala v predkolektivizaĉnom období
bez výraznejších zmien.
- Historický land use profilu KKV z roku 1994 (obr. ĉ. 6).
Koncom roku 1958 došlo k uzatvoreniu Bane I a ťaţba
lignitu sa presunula do novovybudovanej Bane Nováky,
ktorá sa v roku 1957 premenovala na Baňu Mládeţe. 24
Technické objekty bane slúţili urĉitý ĉas ako sklady
nábytku Spotrebného druţstva Jednota. Koncom 70. rokov
minulého storoĉia boli odstránené, priĉom prebehla i ĉiastoĉná rekultivácia ťaţobného areálu.25 Exploatáciu uhlia na
mieste bývalej úpadnice Nováky pripomínala iba halda
22)

JURIK 2006:158.
Ústna informácia od Dominika Huttu (*1938).
24)
KLADIVÍK 2003:227, 230.
25)
Ústna informácia od Stanislava Homolu (*1943).
23)

20)
21)

KLADIVÍK Slovenské (ako pozn. 4), s. 229-230.
ĎURINA 1976b:161; JURIK 2006:158.
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hlušiny, na ktorej sa zakoreňoval nálet. V roku 1994 odval
pokrýval zmiešaný porast s prevahou ihliĉnanov so zastúpením ruderálnych druhov (obr. ĉ. 6, vpravo).
Obr. č. 6 Kombinovaný profil KKV z r. 1994 (1 – 1´)

Zdroj: vlastné spracovanie (2011).
Vzhľadom na poddolovanie významnej ĉasti
katastra došlo v Novákoch okolo roku 1958 k vydaniu
stavebnej uzávery.26 Nedostatok rozvojových plôch sa
v centrálnej ĉasti mesta (od roku 1961)27 riešil zbúraním
starších budov, a to najmä v období doĉasného obmedzenia
zákazu výstavby v rokoch 1968 - 1974. Vtedy došlo aj k
zastavaniu niektorých pozemkov v nivnej krajine (Kórea
a pod.). Alternatívu rozšírenia intravilánu na zaĉiatku 70.
rokov predstavovali oráĉiny na náplavovom kuţeli Lehotského potoka, kde okrem obytných súborov hromadnej
zástavby (z roku 1974) a veľkokapacitnej pekárne28 vyrástol i futbalový štadión s tréningovou plochou. Poddolovanie územia hlbinnou ťaţbou a následné poklesy terénu
v roku 1985 však iba potvrdili opodstatnenosť stavebnej
uzávery v danej oblasti.
Ústna informácia od Vladimíra Richtera (*1945) a Jána Martinu
(*1951).
27)
JURIK 2006:171.
28)
JURIK 2006:190.
26)
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□ Rozloţenie TVK a HKŠ na profile KKV z r. 2010 odráţa
vývoj miestnej krajiny od r. 1994 (obr. ĉ. 7).
Po zrušení stavebnej uzávery (v roku 1996)
dochádza k zastavaniu voľných parciel v centrálnej ĉasti
Novák (supermarket Lidl) a ţelezniĉnej vleĉky (rodinné

domy). Pre majiteľov vyvlastnených nehnuteľností z Laskára postavila v rokoch 1997 - 1999 firma Hornonitrianske
bane panelák (pri ţelezniĉnej trati Prievidza – Nitra), ktorý
v rokoch 1998 – 2002 doplnil súbor rodinných domov pri
futbalovom ihrisku, ĉo ukazujú i mapové znaky na profile
KKV (obr. ĉ. 7, uprostred).29
V roku 2010 pokraĉovala sukcesia areálu
niekdajšej úpadnice Nováky, ktorý príleţitostne slúţi ako
nelegálna skládka komunálneho odpadu. V jeho blízkosti
sa nachádza odval pokrytý lesom a NSKV s prevahou
ihliĉnanov. Na okraji haldy, reprezentujúcej najstaršiu HKŠ
baníckej krajiny bola zaĉiatkom milénia vybudovaná
strelnica. Napriek poddolovaniu náplavového kuţeľa
Lehotského potoka s hnedozemami sa táto morfoskulptúra
stále vyuţíva ako orná pôda.
Záver. Štúdium profilu (-lov) KKV predstavuje
jednu z alternatívnych metód (moţný koncept) HG alebo
KG výskumu historickej krajiny. Tento postup moţno
povaţovať za nadstavbu v minulosti prezentovanej metódy
29)

MATÚŠ 2010:34.
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štúdia historického land use na vertikálnom reze tesserou.30
Profil KKV predstavuje zjednodušený model kultúrnej
krajiny skúmaného územia, ktorý umoţňuje identifikáciu
horizontálnych i vertikálnych väzieb medzi prírodnými
komponentmi miestnej krajiny v chorickej dimenzii a ich
vyuţívanie ĉlovekom v konkrétnom období. Z tohto
dôvodu predstavuje jeden z prístupov k štúdiu historického
land use, kultúrnej krajiny a jej genia loci. Dosiahnuté
výsledky moţno zohľadniť pri štúdiu vyuţívania kultúrnej
krajiny v územiach zaťaţených antropickou ĉinnosťou
(kotliny, priemyselné oblasti, mestské aglomerácie a pod.).
Niektoré aspekty predmet-ného výskumu môţe akceptovať
i spoloĉenská prax pri tvorbe územných plánov, návrhoch
integrovaného manaţ-mentu krajiny (napr. vo vybraných
archetypoch kultúrnej krajiny), pri identifikácii a vyuţívaní
špecifických kul-túrnych fenoménov a upevňovaní identity
lokality.31
Obr. č. 7 Doplnkový profil KKV z r. 2010 (1 – 1´)

Zdroj: vlastné spracovanie (2011).

30)
31)

CHRASTINA 2010:73-98.
K otázke identity bliţšie LENOVSKÝ 2006:12-24.
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Slovenské národné múzeum – Múzeum
ukrajinskej kultúry vo Svidníku jubiluje
Miroslav Sopoliga
Kľúčové slová:
múzeá, etnické skupiny, expozície, výstavy, skanzen,
galéria, cestovný ruch
Abstract:
Besides the main state-building nation – the
Slovaks, there are numerous ethnical groups, resp.
national minorities in Slovakia. Thus the objective of
Slovak museums is to provide a compact view of the
culture of this country with its manifold mosaic of ethnic,
confessional and other peculiarities.
One of the most important and the oldest
ethnically profiled museums in Slovakia is Museum of the
Ukrainian Culture in Svidník, which has become the
organizational unit of Slovak National Museum since 2002.
Its main function is purposeful acquisition, protection,
scientific and specialized processing, and making the
museum collections that record the evolution of material
and spiritual culture of Ukrainians in Slovakia accessible.
By its valuable permanent expositions and lots of
other cultural-educational activities the museum worthily
represents national cultural policy of the Slovak Republic.
Slovensko je multikultúrnou krajinou. Okrem
hlavného štátotvorného národa ţijú tu aj poĉetné etnické,
respektíve národnostné skupiny. Úlohou slovenského
múzejníctva je podávať ucelený obraz kultúry tejto
stredoeurópskej krajiny s jej pestrou a bohatou mozaikou
etnických, konfesionálnych a iných zvláštnosti, významných súvislostí, príbuzných a spoloĉných znakov. Práve
o to sa usiluje Slovenské národné múzeum ako vrcholná
celoštátna zbierkotvorná, dokumentaĉná, vedecko-výskumná, odborno-metodická a prezentaĉná inštitúcia. V posledných dvoch desaťroĉiach došlo k výraznej transformácii
tejto inštitúcie v tom zmysle, ţe popri klasických kmeňových muzeologických pracoviskách sa sformovala sieť
špecializovaných múzeí kultúr národnostných menšín
ţijúcich na území Slovenska. V súĉasnosti v štruktúre
Slovenského národného múzea pôsobí osem takýchto
múzeí, ĉo predstavuje ojedinelý systém, štátom podporovaného národnostného (menšinového) múzejníctva v Európe.1
Najstaršie a jedno z najvýznamnejších etnicky
profilovaných múzeí na Slovensku sídli vo Svidníku.
Vzniklo v roku 1956 a od roku 2002 je organizaĉnou
zloţkou Slovenského národného múzea. História tejto
národnostnej inštitúcie je veľmi zloţitá a dramatická.
Viedla pomedzi mnohé nástrahy a ĉelila zradným prúdom,
ktoré ju ohrozujú dodnes. Toto múzeum v porovnaní
s inými podobnými zariadeniami malo veľkú nevýhodu.
Aţ do roku 1989 bolo jediné na Slovensku, ktoré sa
špecializovalo ako národnostné. Vo svojich snaţeniach
bolo osamotené a uţ v zaĉiatkoch vyvolávalo nevôľu
1

Slovenské národné múzeum. Organizaĉný poriadok.
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rôznych protiukrajinsky naladených štruktúr. Ţiaľ, ani tzv.
neţná revolúcia vo vzťahu k tomuto múzeu nebola neţnou.
Poĉiatoĉné demokratizaĉné procesy v našej spoloĉnosti
boli zneuţité na presadzovanie programu deukrajinizácie,
teda aj múzeum sa stalo jednou z hlavných obetí tohto
divokého a absurdného diania. Jeho jediným a najväĉším
previnením malo byť to, ţe nieslo vo svojom názve
prívlastok „ukrajinský“. Napriek neustálym komplikáciám
a peripetiám toto zariadenie zanechalo výraznú stopu na
poli múzejníctva, vedy a kultúry. Vo svojej všestrannej
ĉinnosti zaznamenalo výsledky, ktoré ho zaradili medzi
pevné ĉlánky v sústave slovenských múzeí. V odborných
kruhoch je povaţované za „výrazné kultúrne centrum,
ktoré je prínosom nielen pre miestnu kultúru, ale aj pre
celkový profil múzejníctva v SR a znesie i nároĉné
porovnania s obdobnými zariadeniami v zahraniĉí“.2
Hlavná expozícia MUK

Zdroj: archív autora
Poslaním Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry je
cieľavedomé získavanie, ochraňovanie, vedecké a odborné
spracovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok,
dokladujúcich vývin materiálnej a duchovnej kultúry
Ukrajincov v Slovenskej republike.3 Takéto dokladovanie
je základným a nevyhnutným predpokladom vedeckého
zdôvodnenia historického vývoja a národnej identifikácie
predmetného etnika, správnej interpretácie jeho formovania sa v dialektickej jednote s kultúrou materského národa
a tesnej vzájomnosti s kultúrou Slovákov, s ktorou ho
spájajú záujmy obĉanov spoloĉnej vlasti – Slovenskej
republiky. Východoslovenskí Ukrajinci (Rusnáci, Rusíni,
Rutheni, Podkarpatskí Rusíni, Karpatorusi, Uhrorusi,
Malorusi, Lemkovia) spolu so Slovákmi uţ po mnohé
stároĉia ţijú a tvoria v rovnakom geografickom prostredí
a v tých istých štátnych útvaroch. Neexistuje medzi nimi
takmer ţiadna jazyková bariéra a história ich sprevádza
spoloĉnými osudmi v zápase za zachovanie národnej
svojbytnosti a sociálnej rovnosti. Kultúrne pamiatky tejto
etnickej skupiny sú dnes neodmysliteľnou a významnou
súĉasťou kultúrneho dediĉstva Slovenskej republiky.
Objektom záujmu múzea vo Svidníku je jedna
z autochtónnych zloţiek obyvateľstva dnešnej Slovenskej
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republiky, ktorá minimálne uţ pred tisíc rokmi zaĉala
systematicky osídľovať najmä severovýchodnú ĉasť tejto
krajiny. Táto minorita napriek dlhodobému politickému
odlúĉeniu od svojho materského národa si dodnes
zachovala svojský spôsob ţivota a vychodoslovanský,
respektíve ukrajinský charakter kultúry. Medzi jej základné
etnoidentifikaĉné znaky patria jazyk, vierovyznanie
a veľké mnoţstvo prejavov ľudových kultúrnych tradícií.
Z mnohých dôvodov sa tejto etnickej skupine
nepodarilo skonštituovať na pevné, jednotné spoloĉenstvo
s vyhranenou národnou, respektíve národnostnou orientáciou. S tak heterogénnym pomenovaním jedného etnika
v pomerne krátkom období sa nestretneme asi nikde inde
vo svete. Podobne aj na oblasť obývanú týmto obyvateľstvom sa vzťahovali rozmanité názvy: Karpatská Rus,
Podkarpatská Rus, Uhorská Rus, Ruská Krajňa a pod. Pre
niektorých to bolo jednoducho Zakarpatsko, Podkarpatsko, ba dokonca krajina bez mena. V období Uhorského štátu aj v tomto
regióne dominoval
všeobecný oficiálny
názov – „Felvidék“.
Predstavitelia vládnucich národov nemali záujem na
podporovaní národnouvedomovacieho
procesu západoukrajinského obyvateľstva a preto aj takýmto
spôsobom
ţivili separatistické
tendencie
v rámci
predmetného etnika. Myšlienka zjednotenia Rusínov-Ukrajincov vyvolávala u nich nevôľu. Etnonym „Ukrajinec“
a vôbec ukrajinská idea v tomto stredoeurópskom priestore
bola z hľadiska mocenských, teritoriálnych a iných záujmov neprijateľná.4 Je len prirodzené, ţe takáto nepriaznivá situácia sa adekvátne odrazila aj na kultúrnych
snaţeniach tunajšieho obyvateľstva, urĉitým svedectvom
ĉoho je aj história jubilujúceho múzea.
Prvé pokusy o vznik takéhoto múzea sa spájajú
s menom slávneho osvietenca a národného buditeľa
zakarpatských Ukrajincov Alexandra Duchnoviĉa, ktorý uţ
v roku 1850 zaloţil v Prešove kultúrno-osvetový spolok
„Literaturnoje zavedenije“. V programe spolku bolo aj
zaznamenávanie folklórnych prejavov a zhromaţďovanie
pamiatok pre vlastivedné múzeum.5 Ţiaľ, uhorské
mocenské štruktúry hneď v zaĉiatkoch sparalizovali túto
ĉinnosť.
Otázka zaloţenia múzea sa neraz nastoľovala
i v neskorších obdobiach. Dozvedáme sa o tom najmä
z miestnej tlaĉe druhej polovice 19. a zaĉiatku 20.
storoĉia.6 Avšak všetky pokusy boli bezúspešné.
Priaznivá konštelácia hviezd pre túto myšlienku sa
naskytla aţ tesne po druhej svetovej vojne, v období

4
2

SOPOLIGA 2006:9.
3
Rozhodnutie Ministerstva kultúry 2002.

SOPOLIGA 2002:15.
SOPOLIGA – HOSTIŇÁK 2005.
6
SOPOLIGA 1990:13.
5
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formovania sa ľudovo-demokratickej Ĉeskoslovenskej
republiky.
Národno-uvedomovací proces východoslovenských Ukrajincov v prvých povojnových rokoch veľkoryso
podporila aj Slovenská národná rada, ktorá v mene
slovenského národa prehlásila, „ţe mu bude vţdy záleţať
na tom, aby jeho pomer k Ukrajincom bol ĉo najsrdeĉnejší.
Aby ani v jednom ukrajinskom srdci nemala miesta
horkosť z krívd spáchaných na Ukrajincoch“ a ţiadala
„odstrániť akékoľvek šovinistické, fašistické a také vzťahy,
ktoré by vyvolávali odnárodňovanie Ukrajincov a boli
prekáţkou pre rozvoj ich národného vedomia.“7
V Prešove preto vtedy vznikla Ukrajinská národná
rada.8 Jej organizaĉnou zloţkou bola i Muzeálna
spoloĉnosť, ktorá uţ v roku 1948 uskutoĉnila prvú
rozsiahlu národopisnú expedíciu v oblasti rusínskoukrajinského etnika s cieľom zhromaţdiť materiál pre
pripravované múzeum.9
Samozrejme, ţe sa našli aj neprajníci, ktorí
všemoţne bránili vzniku tak dôleţitej inštitúcie ako je
múzeum. Preto v roku 1950 sa uţ hovorilo iba
o ukrajinskom oddelení Krajského múzea v Prešove.10
Bolo potrebné vynaloţiť ešte mnoho úsilia a ĉakať
niekoľko rokov, kým Rada Krajského národného výboru
v Prešove svojím uznesením ĉ. 47 zo dňa 22. februára 1956
prijala rozhodnutie, ktorým zriadila Ukrajinské národopisné múzeum v Medzilaborciach.11 Avšak zostalo to len
na papieri. Presnejšie, jeho dvaja pracovníci sa tiesnili
v pivniĉnom priestore múzea v Prešove za jedným stolom
a svoje zbierky vláčili po rôznych priestoroch v Prešove,
Medzilaborciach, Krásnom Brode, Humennom a Svidníku.
1. apríla 1957 bolo prijaté rozhodnutie o delimitácii múzea pod správu Okresného národného výboru
v Medzilaborciach. Aj v tomto prípade zrejme išlo o zlý
ţart, pretoţe delimitovať nebolo kam. A tak od roku 1958
múzeum sa stalo súĉasťou Krajského múzea v Prešove ako
jeho ukrajinské oddelenie.12
Aţ o dva roky, po teritoriálno-administratívnej
reforme a v súvislosti so zmenou charakteru Krajského
múzea v Prešove, bolo rozhodnuté zriadiť Východoslovenské ukrajinské múzeum v Krásnom Brode.
Nevyhovujúce priestory vo vlhkom schátralom
kaštieli a excentrická poloha obce Krásny Brod dali podnet
na hľadanie inej, vhodnejšej lokality pre sídlo múzea.
V hre boli Humenné a Svidník. Ústretovejší boli Svidníĉania, ktorí vyvinuli v tomto smere mimoriadnu iniciatívu. Ich snahou bolo podporiť zaĉínajúci sa cestovný
ruch v tomto regióne v nadväznosti na mnoţstvo pamiatok
Karpatsko-Duklianskej vojenskej operácie. Okrem toho sa
tu udomácnil aj ukrajinský festival – terajšie Slávnosti
kultúry Rusínov-Ukrajincov v SR. Mestské zastupiteľstvo
– Rada mestského národného výboru vo Svidníku svojím
uznesením ĉ. 53/1963 podporila návrh na umiestnenie
múzea vo Svidníku a vyĉlenila pre tieto úĉely priestory
GAJDOŠ – KONEĈNÝ 1991:24.
VANAT 2003.
9
SOPOLIGA 1990:13.
10
Noviny... 1950.
11
Uznesenie... 1956.
12
Správa... 1959; HRYCAK 1990.
7
8
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bývalej Poľnohospodárskej školy. Tento návrh bol
odsúhlasený aj Radou Východoslovenského krajského
národného výboru v Košiciach uznesením ĉ. 129/1964,
ktorým bol pozmenený aj názov tohto zariadenia na
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku (MUK), a to
vzhľadom na jeho celoštátnu pôsobnosť v oblasti výskumu,
dokumentácie a kultúrno-výchovného vyuţitia pamiatok
materiálnej a duchovnej kultúry ukrajinskej minority. 13
Práve tu vo Svidníku sa vytvorili a neustále
zdokonaľujú podmienky pre cieľavedomú a systematickú
zbierkotvornú, vedeckovýskumnú, kultúrno-výchovnú
a inú ĉinnosť múzea. Mesto Svidník všestranne podporovalo a dodnes podporuje rozvoj tejto národnostnej
ustanovizne a aj v tých najkritickejších situáciách bolo mu
vţdy nápomocné. V tomto meste sa postupne sformoval
kolektív zanietených múzejníkov, schopných vybudovať
reprezentatívne národnostné vedeckovýskumné a kultúrnovýchovné zariadenie, ktoré sa stalo inšpiráciou aj pre iné
etnické minority na Slovensku.
Špecifikum pôsobnosti a poslania tohto národnostného múzea spoĉíva v tesnom prepojení dvoch
základných funkcií: vedeckovýskumnej a kultúrnovýchovnej. Takéto prepojenie bolo nevyhnutné najmä
v zaĉiatkoch jeho pôsobenia, pretoţe na rozdiel od iných
múzeí, toto zariadenie nemalo k dispozícii dostatoĉné
mnoţstvo objektívnych poznatkov a dokladov o kultúrnohistorickom vývoji príslušného etnického spoloĉenstva.
Poĉiatoĉné výskumy múzea mali viac-menej
informatívny charakter a boli realizované predovšetkým
s cieľom získať najnutnejšie exponáty pre zriadenie prvých
skromných expozícií, respektíve výstav. V súĉasnosti
múzeum opatruje zbierky v rozsahu takmer 70 tisíc
evidenĉných poloţiek. Mnoho cenných pamiatok a dokumentov sa nachádza v kniţnici múzea, ktorá eviduje
takmer 50 tisíc bibliografických jednotiek. Rozsiahly je
fotoarchív a tieţ osobitný archív písomností múzea. Tieto
fondy umoţňujú vykonávať komplexnú prezentáciu
kultúrno-historického vývoja príslušného etnika. Akviziĉná
ĉinnosť, ochrana zbierok, ich odborné spracovanie
a následné vyuţitie v rámci rôznych foriem edukaĉných
aktivít patria medzi prioritné úlohy múzea. Tieto špecificky
múzejné práce si veľmi intenzívne osvojuje najmä
profesijne nová generácia, ktorá nastúpila do múzea v 60.
rokoch po absolvovaní slovenských vysokých škôl –
Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Prešove,
Filozofickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave a pod. Odborní pracovníci zaviedli detailný systém
klasifikácie zbierok, ktorý sa stal základom aj pre
systematickú a programovú vedecko-výskumnú ĉinnosť.
Odborní pracovníci múzea sa snaţili formulovať
a realizovať úlohy, ktoré vyplývali z podstaty jeho
existencie, teda ďalšej akviziĉnej, expoziĉnej a kultúrnovýchovnej ĉinnosti múzea. Uţ na zaĉiatku 70. rokov
v realizovaní výskumných úloh badať snahu o komplexnosť. Svedĉí o tom výskum ľudového staviteľstva
a bývania, ktorý sa realizoval v 226 obciach s cieľom
výstavby národopisnej expozície v prírode (skanzenu).14
Súĉasne prebiehal aj výskum tradiĉných zamestnaní
13
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obyvateľstva a iných zloţiek materiálnej kultúry. Úspešne
sa rozvíja výskum ľudového a profesionálneho výtvarného
umenia, ktorý neskôr vyústil v zriadení umeleckohistorickej expozície - Galérie D. Millyho Múzea
ukrajinskej kultúry vo Svidníku. 15 Výskum literárnej
histórie bol zameraný na reinštaláciu Pamätnej izby A.
Duchnoviĉa v Topoli a rozšírenie literárnej ĉasti stálej
expozície múzea. Komplexný záchranný národopisný
výskum v zátopovej oblasti Starina trval takmer desať
rokov. Jeho výsledkom je kolektívna monografia „Horná
Cirocha“ (1985) a iné publikácie. V rokoch 1985 – 1991
jednou z najhlavnejších ústavných úloh kolektívu
odborných pracovníkov múzea bol komplexný výskum pod
názvom
Kultúrno-historický
vývoj
ukrajinského
obyvateľstva v ĈSSR od najstarších ĉias po súĉasnosť.
Táto úloha bola zavŕšená sprístupnením modernej stálej
expozície múzea v rozsahu 1 700 m2.16 Expozícia sa stretla
s veľkým záujmom verejnosti, veľmi pozitívne ju hodnotili
v odborných kruhoch a okrem iného bola poctená I. cenou
Slovenskej národopisnej spoloĉnosti pri SAV.
Odborní pracovníci múzea riešili a riešia mnoho
ďalších ĉiastkových vedecko-výskumných ústavných úloh
v oblasti všeobecnej histórie, etnografie, literárnej histórie,
umeleckej histórie a pod.
Expozícia MUK

Zdroj: fotoarchív autora
Múzeum sa aktívne zapojilo do plnenia úloh
Štátneho plánu základného výskumu, z ktorých treba
vyzdvihnúť najmä úlohu ĉ. VIII-3-9/1 – Etnografický atlas
Slovenska, na príprave ktorého sa pod vedením
Národopisného
ústavu
SAV
zúĉastnilo
viacero
pracovníkov múzea.17
Veľmi úspešne sa rozvíja spolupráca múzea
s inými slovenskými inštitúciami (Slovenské národné
múzeum, Slovenská národná galéria, Filozofická fakulta
GREŠLÍK 1983.
Kolektív autorov 1990.
17
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UK v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská národopisná
spoloĉnosť, Zväz múzeí na Slovenku, Únia múzeí na
Slovensku a pod.).
Múzeum vo Svidníku sa systematicky podieľa na
organizácii rôznych vedeckých konferencií, seminárov
a iných podujatí v spolupráci s Radou Zväzu RusínovUkrajincov SR a ďalšími ukrajinskými inštitúciami.
Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce
odborní pracovníci múzea postupne spracovávajú
a publikujú v spoloĉenskovedných zborníkoch, odborných
a iných ĉasopisoch. Z pera pracovníkov MUK vyšli
hodnotné štúdie a samostatné kniţné publikácie. Od roku
1965 zaĉal vychádzať Vedecký zborník Múzea ukrajinskej
kultúry vo Svidníku. Doposiaľ bolo vydaných 25 roĉníkov
v 29 zväzkoch. Dielo je vysoko hodnotené vo vedeckých
a kultúrnych kruhoch nielen na Slovensku, ale aj
v zahraniĉí. V zborníku bolo uverejnených vyše 500
vedeckých štúdií a iných príspevkov z oblasti histórie,
kultúrnych dejín, národopisu, dejín umenia, literárnej vedy,
jazykovedy a podobne. Mnohé príspevky majú monografický charakter. Z pera pracovníkov múzea vyšli aj mnohé
samostatné monografie.
V 90. rokoch v súvislosti s demokratizaĉnými
procesmi v krajinách východnej a strednej Európy otvárajú
sa nové moţnosti spolupráce v oblasti vedy a kultúry.
Príkladom toho sú spoloĉné
expedície pracovníkov múzea a Národopisného ústavu Národnej akadémie vied
Ukrajiny a niektorých ďalších inštitúcií v Poľsku,
Rumunsku, USA, Kanade
a pod.18
Základnou formou
múzejnej prezentácie a komunikácie s verejnosťou sú
stále expozície. Ich rozsah
a kvalita sú determinované
úrovňou vedecko-výskumnej, akviziĉnej a inej odborno-muzeálnej práce.
Hlavná kultúrnohistorická expozícia SNM –
Múzea ukrajinsko-rusínskej
kultúry vo Svidníku sa nachádza v rekonštruovanej pamiatkovo chránenej budove
a jej úĉelovej prístavbe v centre mesta na pešej zóne.
Trojpodlaţná výstavná plocha v rozsahu 1700 m2
prostredníctvom moderne inštalovaných zbierkových
predmetov a výstiţných sprievodných textov poskytuje
návštevníkom struĉnú charakteristiku o geografických
pomeroch regiónu a prehľad o dejinách osídlenia,
hospodárstva, štátnej správy, sociálneho, národnostného
a kultúrneho vývoja príslušného etnika od najstarších ĉias
po súĉasnosť. V ĉasovom horizonte predstavuje obdobie
od neolitu po 80. roky 20. storoĉia.
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Múzeum vlastní cenný súbor výtvarných diel
viaţucich sa k predmetnému etniku. Mimoriadny záujem
verejnosti o toto bohatstvo inšpiroval pracovníkov múzea
vo Svidníku k zriadeniu samostatnej umelecko-historickej
expozície. Táto úloha sa stala aktuálnou najmä po smrti
významného predstaviteľa výtvarného umenia na
Slovensku – národného umelca Dezidera Millyho. Silné
patriotické putá k svojmu rodnému ukrajinskému ľudu ho
viedli k tomu, ţe ešte poĉas
svojho ţivota odkázal svoju
pozostalosť Múzeu ukrajinskej kultúry. Ţelanie umelca splnila jeho manţelka
podpísaním zmluvy v roku
1975. Práve tento veľkorysý dar bol podmienený zriadením špecializovanej expozície – Galérie D. Millyho. Múzeu sa podarilo
vyvlastniť pre tieto úĉely
barokový kaštieľ z konca
18. storoĉia. Expozícia,
ktorá pozostáva z desiatich
miestností, zoznamuje verejnosť s vývojom ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na
Slovensku. Okrem diela D. Millyho návštevníkov lákajú
najmä ikony, ktoré múzeum získalo z okolitých cerkví
východného obradu a po nároĉnom reštaurovaní
sprístupnilo v tejto expozícií. V súĉasnosti múzeum
pripravuje projekt na rozšírenie expozície sakrálneho
umenia.
V snahe o zriadenie komplexnej národopisnej
expozície, ktorá by na základe výrazného hmotného
dokladového materiálu podávala ucelenú predstavu
o základných ţivotných podmienkach Rusínov-Ukrajincov
v minulých historických obdobiach, uţ v roku 1974 bol
vypracovaný projekt Národopisnej expozície v prírode
(skanzenu) pri Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku.
V súĉasnosti v múzeu v prírode vo Svidníku na ploche cca
11 ha sa nachádza vyše 50 originálnych pamiatok ľudovej
architektúry a bývania.19 V prenesených zrekonštruovaných objektoch – tradiĉných roľníckych obytných,
hospodárskych,
technicko-priemyselných,
kultových
a iných stavbách sú vyinštalované typické druhy ľudového
nábytku, pracovného náradia a iné aspekty ľudovej kultúry.
Našou snahou je v maximálne moţnej miere priblíţiť
návštevníkom atmosféru autentického spôsobu ţivota
v konkrétnom historickom prostredí. A práve rôzne
oţivovacie aktivity v tejto expozícii majú výrazný podiel
na zvyšovaní záujmu verejnosti o celkové dianie v múzeu.
Areál expozície nadväzuje na moderný amfiteáter,
kde sa kaţdoroĉne zhromaţďujú tisíce úĉastníkov
tradiĉných
Slávností
kultúry
Rusínov-Ukrajincov
v Slovenskej republike. Múzeum v prírode sa stalo
neodmysliteľnou súĉasťou tohto festivalu. Vytvára však
vynikajúce podmienky aj na iné programy poĉas celého
roka. Mimoriadne populárnym sa stal Deň remesiel

a ľudových tradícií, spojený s medzinárodnou súťaţou
vo varení pirohov. Do povedomia širokej verejnosti sa
dostávajú aj Novoroĉné vinšovanie... (podľa juliánskeho
kalendára), Veľká noc v skanzene (Velykdeň), Poklady
ľudu a pod.

19
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Expozícia v prírode

Zdroj: archív autora

Múzeum kaţdoroĉne organizuje 8-10 krátkodobých tematických výstav a mnoho iných výchovnovzdelávacích podujatí – konferencií, seminárov,
prednášok, besied, koncertov atď. V rámci projektu
Škola a múzeum sa konajú rôzne interaktívne programy.
Mnoho významných aktivít sa uskutoĉnilo v rámci
Klubu priateľov múzea, Klubu priateľov výtvarného
umenia, Klubu mladých historikov, Klubu slovenskoukrajinskej vzájomnosti a pod. Zamestnanci múzea
pravidelne poskytujú metodickú a odbornú pomoc
vedeckým a pedagogickým pracovníkom, študentom,
súborom ZUĈ, zaĉínajúcim literátom, recitátorom.
Angaţujú sa taktieţ v rôznych odborných komisiách,
špecializovaných vedeckých radách, redakĉných a iných
poradných orgánoch. Sú ĉlenmi mnohých medzinárodných asociácií.
Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry sa uţ niekoľko rokov aktívne zúĉastňuje aj
na príprave a realizácii rôznych projektov s cieľom
zatraktívnenia cestovného ruchu v príslušnom regióne.
V tomto smere úzko spolupracuje s mnohými kultúrnymi a turistickými organizáciami doma i v zahraniĉí, a
vysokými školami s týmto zameraním, najmä s Katedrou manaţmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.20
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo
Svidníku s finanĉnou podporou Ministerstva kultúry SR
úspešne pripravilo mimoriadne významný projekt
v rámci Programu cezhraniĉnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 pod názvom
KURPAŠ 2009.
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Kultúra bez hraníc – vyuţitie múzejného potenciálu pre
rozvoj cestovného ruchu. Pridruţenými zahraniĉnými
partnermi v tomto projekte sú Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku a Muzeum rzemiosła w Krośnie.
Projekt okrem iného predpokladá dostavbu vstupného
objektu do skanzenu, ktorý je uţ dlhé roky absentujúcim
prvkom na zabezpeĉenie základných podmienok
celoroĉnej prevádzky múzea a vytvorenie štandardných
sluţieb beţných v štátoch Európy. V objekte okrem
pokladne, predajne suvenírov a primeraných sociálnych
sluţieb pre návštevníkov bude zriadené turistické
informaĉné centrum s komplexnou prezentáciou
kultúrneho dediĉstva v prihraniĉnom regióne formou
stálej expozície, audiovizuálnych programov, propagaĉných a iných materiálov zameraných na turistické
zaujímavosti v slovensko-poľskom prihraniĉnom regióne. Plánované je aj vytvorenie priestorov na rôzne
vzdelávacie a prezentaĉné aktivity. V rámci projektu
bude usporiadaných mnoţstvo podujatí na slovenskej a
poľskej strane: workshopy, kurzy, súťaţe, semináre,
exkurzie a iné programy zamerané najmä na sakrálne
pamiatky, tradiĉné remeslá a ľudovú gastronómiu.
Projekt sa nesie v znamení kultúrnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu na báze spoznávania spoloĉných
kultúrno-historických tradícií a ich prezentácie. Jeho
realizácia rozhodne prispeje k zintenzívneniu a skvalitneniu spolupráce medzi múzeami a subjektmi cestovného ruchu na miestnej, regionálnej a medzinárodnej
úrovni. Tento projekt bol v súlade s rozhodnutím ĉ. 5 zo
dňa 15. decembra 2010 Monitorovacieho výboru Programu cezhraniĉnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 vpísaný na zoznam rezervných
projektov schválených na finanĉný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Dnešná podoba SNM – Múzea ukrajinskej
kultúry vo Svidníku je výsledkom 55-roĉnej mravĉej
práce entuziastov a ich mimoriadneho úsilia o ďalšie napredovanie. Svidnícke múzeum spolu s inými
múzeami etnických minorít vykonáva ĉinnosť, ktorá
dôstojne reprezentuje národnostnú kultúrnu politiku
Slovenskej republiky. Táto ĉinnosť významne napĺňa
príslušné ustanovenia Ústavy SR, aj medzinárodných
konvencií a záväzkov Slovenskej republiky v oblasti
zabezpeĉovania práv národnostných menšín na rozvoj
vlastnej kultúry.
Literatúra a pramene:
ČABIŇÁK, J.: Muzej ukrajins´koji kuľtury ta joho
zavdanňa. – In: Vedecký zborník Múzea ukrajinskej
kultúry vo Svidníku, č. 1, 1965, s. 25 – 30.
GAJDOŠ, M. – KONEČNÝ, S.: K politickému
a sociálno-ekonomickému
postaveniu
RusínovUkrajincov na Slovensku v povojnových rokoch. Vydal
Spoločenskovedný ústav SAV. Košice 1991, s. 24.
GREŠLÍK, V.: Scenár stálej expozície Galérie D.
Millyho. Svidník 1983. Archív SNM – MUK.

1/2011
HRYCAK, O.: Spohady peršoho dyrektora pro počatky
muzeju (1990). Archív SNM – MUK.
KOLEKTÍV autorov: Etnografický atlas Slovenska.
Bratislava 1990, str. 124, počet máp 535.
KURPAŠ, M.: Cezhraničná spolupráca v cestovnom
ruchu v Šariši. In: Kontexty kultúry a turizmu, 1/2009.
Katedra manaţmentu a turizmu FF UKF v Nitre, s. 1419.
NOVINY „Prjaševščina“, 1950, č. 24.
ROZHODNUTIE Ministerstva kultúry o zriadení
Slovenského národného múzea. Bratislava 2002;
Slovenské národné múzeum – organizačný poriadok
SOPOLIGA, M.: Encyklopédia ľudovej kultúry
z hľadiska prezentácie Rusínov-Ukrajincov. – Slovenský
národopis. Roč. 43, 4/1995, s. 503 – 506.
SOPOLIGA, M. – HOSTIŇÁK, Š.: Prezentácia O.
Duchnoviča v SNM – Muzeji ukrajins´koji kuľtury
v Svydnyku. – In: Vedecký zborník Múzea ukrajinskorusínskej kultúry vo Svidníku, č. 23. Bratislava 2005.
SOPOLIGA, M. – RUSINKO, M. – HOSTIŇÁK, Š. –
HVIZD, M.: Scenár stálej expozície Múzea ukrajinskej
kultúry vo Svidníku. Svidník 1989, str. 235
SOPOLIGA, M.: Najstaršie národnostné múzeum
jubiluje. In: Múzeum, 3/2006, s. 9-14
SOPOLIGA, M.: Návrh na vybudovanie komplexnej
národopisnej expozície v prírode pri Múzeu ukrajinskej
kultúry vo Svidníku (ideový projekt). Svidník 1974.
Archív SNM – MUK.
SOPOLIGA, M.: 35 rokiv Muzeju ukrajins´koji kuľtury
u Svydnyku. Prešov 1990, s. 13.
SOPOLIGA, M.: Ukrajinci na Slovensku. Etnokultúrne
tradície z aspektu osídlenia ľudovej architektúry
a bývania. Komárno – Dunajská Streda 2002, s. 15.
SPRAVA o činnosti oddelenia ukrajinskej kultúry pri
Krajskom múzeu v Prešove, 1959, spracovaná N.
Zozuľakom. – ŠOBA, Prešov, fond KNV.
UZNESENIE Rady KNV v Prešove č. 47/1956, ŠOBA.
Prešov – protokoly (originál a kópia); archív SNM –
MUK (kópia).
VANAT, I.: Narysy novitňoji istoriji ukrajinciv Schidnoji
Slovaččyny, II (1938-1948). Prešov 1985, s. 287-288.
VANAT, I.: Materialy do istoriji Ukrajins´koji narodnoji
rady (1945 – 1952). Prešov 2003.
ZDÔVODNENIE
návrhu
o premiestnení
Východosloven-ského ukrajinského múzea z Krásneho
Brodu do Svidníka (1963) – ŠOBA, Košice, fond KNV.
Kontakt:
PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc.
Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
Centrálna 258
089 01 Svidník
E-mail: sekretariat-muk@snm.sk

31

KONTEXTY kultúry a turizmu
Informačné systémy v cestovnom ruchu
s podporou systému riadenia vzťahov so
zákazníkmi
Iveta Košovská – Alexandra Ferenczi Vaňová
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riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM)
Abstract:
Tourism is most often perceived and presented as
an economic sector. The goal of the paper is the definition
of the meaning and use of information systems in tourism
with the support of customer relationship management
(CRM). CRM is one of the largest and fastest growing
segments of the market with information technology and
services. Tourism and hotel services are an inspiration in
customer care for other sectors. The growing number of
new hotels and increasing competition in Slovakia is about
to start a real fight on the guest. In this battle for the
customer can be very effective weapon planned and
targeted management of the relationship with the guests,
known as Customer Relationship Management (CRM).
Zabezpeĉenie konkurencieschopnosti a trvalo
udrţateľného rozvoja podnikov si v súĉasných veľmi
zloţitých podmienkach globalizovanej ekonomiky
vyţaduje riešenie nových otázok, nové prístupy, nové
nástroje, nové myslenie a nové informácie. Okamţitý
prístup k potrebným informáciám je základom úspechu
v akomkoľvek odbore podnikania.
V
súvislosti
s
postupujúcim
procesom
globalizácie sa v praxi uplatňujú nové trendy, mnohé len
ĉiastoĉne overené procesy v podnikaní, zmeny v sociálnej
sfére i dynamický rozvoj územia vhodného pre cestovný
ruch. Preto je dôleţité proces globalizácie pozorne
sledovať a analyzovať jeho dôsledky aj na cestovný ruch.
Globalizaĉné zmeny v cestovnom ruchu musia
rešpektovať aj krajiny strednej Európy, ktoré po vstupe do
EÚ prechádzajú zloţitou transformáciou. Pre tieto krajiny
vrátane Slovenska neexistuje iná alternatíva ako zapojenie
sa do procesu globalizácie. Úlohou cestovného ruchu preto
je a bude aj zachovanie národnej identity Slovenska ako
jedného zo základnych prvkov konkurenĉnej vyhody.1
„Cestovný ruch je najčastejšie vnímaný a
prezentovaný ako ekonomické odvetvie prostredníctvom
mikro a makroekonomických ukazovateľov, alebo ako
hlavný či doplnkový zdroj obţivy. Často je povaţovaný za
akési záchranné koleso preţitia postindustriálnych
aglomerácií či komorných rurálnych lokalít v hladových
dolinách, ako nástroj regionálneho rozvoja. Ekonomický
aspekt sa vo všeobecnosti javí ako primárny (isto ním aj
je), veď člověk cestovný ruch nerealizuje z iných, ako
ekonomických pohnútok. Zo strany účastníkov cestovného
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ruchu sa však nejedná ani tak o uspokojovanie
biologických/existenčných, ale supranaturálnych/kultúrnych potrieb. Účastník cestovného ruchu bez cestovného
ruchu preţiť môţe, no profit, ktorý mu poskytuje, z
relatívne veľkej miery modifikuje kvalitu ţivota, sociálny
status a indikuje istú mieru kultúrnosti. Miera vplyvu
cestovného ruchu je v týchto intenciách výsostne záleţitosťou kultúry.“ 2
Cieľom príspevku je vymedzenie významu a
vyuţitia informaĉných systémov v oblasti cestovného
ruchu s podporou systému riadenia vzťahov so zákazníkmi
(CRM).
Vo väĉšine vyspelých ekonomík sveta sa
cestovný ruch povaţuje za významné odvetvie národného
hospodárstva. Podieľa sa na zvyšovaní ţivotnej úrovne
obyvateľstva a postupne sa stáva neoddeliteľnou súĉasťou
spotreby. Cestovný ruch hrá významnú úlohu pri rozvoji
územia, priĉom jeho prínosy súvisia predovšetkým s
tvorbou nových pracovných príleţitostí, ĉi uţ ide o
zabezpeĉenie vlastných sluţieb cestovného ruchu, alebo o
rozvoj odvetví súvisiacich s cestovným ruchom. Príjmy,
ktoré cestovný ruch prináša, sú významnou súĉasťou
príjmov štátnych rozpoĉtov krajín, rozpoĉtov krajov, ĉi
iných územných celkov.3
Trh cestovného ruchu (aj iné odvetvia) na
Slovensku v posledných rokoch prešiel rozsiahlymi
zmenami, vyvolanými transformáciou vlastníckych vzťahov, otvorením sa európskym trhom a nástupom vyspelých
informaĉných technológii a sluţieb do niektorých oblastí
jeho riadenia a poskytovania sluţieb. 4
Štatistiky a prieskumy ukazujú, ţe cestovný ruch
sa síce na Slovensku pomerne dobre segmentuje, no v
porovnaní so západoeurópskymi krajinami vykazuje
známky nedostatoĉného zákazníckeho a marketingového
riadenia a jeho rast je poznaĉený finanĉnou nároĉnosťou.
Hotel, poţiĉovňa športových potrieb, reštaurácia,
lyţiarsky vlek, golfové ihrisko, kúpalisko, potraviny alebo
miestne zastupiteľstvo, domáci obyvatelia, ba dokonca aj
poľnohospodári, všetci môţu cestovným ruchom získať.
Jeden z mnohých prívlastkov súĉasnej ekonomiky
je informatická. Dostupnosť správnych informácií v pravý
ĉas je v súĉasnosti veľkou konkurenĉnou výhodou.
Organizácie, ktoré nemajú vĉas potrebné informácie, v
porovnaní s tými, ktoré potrebné informácie majú,
konkurenĉne strácajú. Väĉšina organizácií má v databázach svojich informaĉných systémov zhromaţdené veľké
mnoţstvo dát, kvôli informáciám, ktoré z týchto dát chcú
získať. Prebiehajúca informatizácia všetkých sfér spoloĉensko-hospodárskeho ţivota v plnej miere ĉoraz dôraznejšie odhaľuje výhody plynúce zo zavádzania a vyuţívania progresívnych moderných technológií.
Cestovný ruch je závislý na informáciách. Celý
obchod sa uzatvára na základe informácií o sluţbách, ktoré
ale klient bude ĉerpať aţ neskôr a vaĉšinou na vzdialenom
mieste. Mnoţstvo, kvalita a dostupnosť relevantných
informácii sú teda kľúĉovými konkurenĉnými výhodami.
K problematike kultúrneho dediĉstva v súĉasnom multikultúrnom svete
bliţšie LENOVSKÝ 2008:98-115.
3
INDROVÁ 2008:89
4
http://www.srra.sk/itcr/pdf/itcr.pdf
2

1

http://www.culture.gov.sk/uploads/b7/e8/b7e8e86669416943d386b3761
9e2c594/03_01_nova-stratacgia-rozvoja-cestovnacho-ruchu-sr-do-roku2013.pdf
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Preto majú informaĉné technológie v cestovnom ruchu
svoje nezastupiteľné miesto.
V súĉasnosti v cestovnom ruchu len máloktorý
sujbekt spravuje svoju administratívu inak ako elektronicky. Systémy pre správu kapacít, rezervaĉné systémy a
ďalšie interné elektronické aplikácie sú súĉasťou beţnej
obchodnej reality. Trh cestovného ruchu na Slovensku
však z veľkej miery napriek existencii týchto systémov
ešte stále pri presune informácií medzi poskytovateľom
sluţby a predajcami prevaţnú vaĉšinu informácii sprístupňuje iba v tlaĉenej forme, faxom, alebo telefonicky. V
lepšom prípade e-mailom, alebo webom.
Informaĉno - komunikaĉné technológie majú
v cestovnom ruchu širokospektrálne vyuţitie vo všetkých
jeho sférach a ĉinnostiach podnikov, vrátane nástrojov
marketingového mixu: propagácia produktov, rýchle a
efektívne predstavovanie, porovnávanie a vyhľadávanie
turistických destinácií, logistické riešenia a flexibilná
cenová politika. Vytvárajú, vyhodnocujú a prezentujú
podrobné štatistiky, realizujú automatizovaný monitoring,
umoţňujú predvídať dopady cestovného ruchu, podporujú
ponuku malých podnikateľov a umoţňujú vytváranie
regionálnych balíkov sluţieb. Z kvalitatívneho hľadiska
ponúkajú informaĉné a komunikaĉné technológie nové
informaĉné kanály a nové spôsoby ponuky produktov
cestovného ruchu. Umoţňujú rýchlu dostupnosť informácií
o nových produktoch. Ich zavádzaním dochádza k
zvyšovaniu kvality poskytovaných sluţieb cestovného
ruchu, podporujú porovnávanie kvality sluţieb a ich
bezpeĉnosť.
Informaĉno - komunikaĉné technológie pre rozvoj
cestovného ruchu sú orientované v prevaţnej miere na
oblasti:
- Tvorba webových portálov pre marketing regiónu –
ide o vývoj turistických webových portálov, profesionálnu
prezentáciu a predaj destinácie na globálnom trhu.
- Tvorba portálov pre profesionálov cestovného ruchu –
ide o partnerský portál pre profesionálov cestovného ruchu,
ktorý podporuje spoluprácu a pomôţe zjednotiť ponuku
v regióne.
- Systémy na riadenie vzťahov so zákazníkmi - pomôţu
vytvárať nielen moderné databázy kontaktov, ale ich aj
efektívne pouţívať na cielené marketingové kampane,
budovanie lojality a získavanie cenných dát.
- Rezervačné systémy – ktoré sú integrované s inými
systémami a webovým portálom.5
Slovenské
podniky
pôsobiace
v oblasti
cestovného ruchu majú vo väĉšine prípadov vybudovanú
základnú infraštruktúru potrebnú pre zavádzanie sluţieb
informaĉno - komunikaĉných technológii (IKT), ale
progresívne nástroje (geografické informaĉné systémy
(GIS), systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM),
manaţérske informaĉné systémy (MIS) a ďalšie), sú
vyuţívané len nepatrne. V mnohých prípadoch je to
spôsobené malou mierou informovanosti a vzdelania v
tejto oblasti.
Budovanie vzťahov so zákazníkmi nie je len
trendová záleţitosť, ale úĉinný marketingový nástroj.

Získať nového zákazníka je 7-10 krát nákladnejšie ako
udrţať si starého. Pre biznis hotely, ktoré takmer vôbec
nemôţu sami stimulovať dopyt po ubytovacích sluţbách
vo svojej lokalite, ale iba „ukradnúť“ si svoj podiel
z urĉitého poĉtu klientov, ktorí destináciu navštívia, je to
ešte ťaţšie.
Konkurenĉný boj a hospodárska kríza si vyţadujú
sofistikované riešenia pre udrţanie existujúcich a získanie
nových zákazníkov. Systém pre riadenie vzťahov so
zákazníkmi CRM (Customer Relationship Management) sa
dnes uţ nestáva konkurenĉnou výhodou, ale štandardom.
Úspech podniku urĉujú jeho zákazníci, ich spokojnosť s
predávanými produktmi, spokojnosť s prístupom k nim a
ich ochota sa k firme vracať. Práve preto musí kaţdá firma
venovať zákazníkom zodpovedajúcu pozornosť a ĉas. To
však môţe byť v praxi veľmi ťaţké. Manaţment
zákazníckych vzťahov znamená zdĺhavé vyhľadávanie
poznámok zo schôdzok, dôleţitých informácií o zákazníkoch a príslušných dokumentov.
CRM je jedným z najväĉších a najrýchlejšie sa
rozvíjajúcich segmentov trhu s informaĉnými technológiami a sluţbami. Cieľom CRM stratégie je podpora
obchodných procesov, vytvorenie dlhodobého a prínosného vzťahu s perspektívnymi skupinami zákazníkov,
zvýšenie lojality zákazníkov a predvídanie ich správania.
Procesne sa chápe nielen ako zákaznícky orientovaná
funkcionalita (napr. predaj a sluţby), ale aj ako riadenie
marketingu, informácií a informaĉných tokov.
Úĉelom CRM je skvalitnenie a zefektívnenie
komunikácie so zákazníkmi. Je zameraný na obchodné a
popredajné aktivity, s cieľom udrţania a rastu obratu.
Najpodstatnejšou ĉasťou CRM systémov sú databázy
zákazníkov. V nich sa prejavuje „rast a dôleţitosť
zákazníka“. Rozširovanie obchodných vzťahov, ktoré sa
prejavuje v databázach zákazníkov, je výsledkom úspešnej
práce so súĉasnými i perspektívnymi zákazníkmi. Do
popredia sa dostáva význam kvality obsluhy zákazníka,
dodanie produktu v urĉenom ĉase a na mieste poţadovanom zákazníkom, ľahkosť objednávania, prístup k plnej
informovanosti o produkte a dodacích podmienkach. Aţ
potom nastupuje cena.
CRM predstavuje komplex aplikačného a
základného softvéru, technických prostriedkov, podnikových procesov a personálnych zdrojov určených na
riadenie a priebeţné zabezpečovanie vzťahov so zákazníkmi firmy, a to v oblastiach podpory obchodných činností, predovšetkým predaja, marketingu a zákazníckych
sluţieb.6
Z hľadiska vnútornej koncepcie riešenia CRM
moţno konštatovať, ţe predstavuje úĉelnú kombináciu
transakĉných a analytických aplikácií. CRM je stratégia
zaloţená na lepšom pochopení zákazníkov ako jednotlivcov a priblíţení sa im v kaţdom okamihu kontaktu.
Väĉšina zákazníkov si utvára názor o firme a aj o
kvalite poskytovaných sluţieb pri akomkoľvek kontakte s
organizáciou. Uţ nestaĉí iba poskytovať vynikajúce sluţby
alebo predávať kvalitné produkty, zákazníci vyţadujú
starostlivosť a ich vernosť sa najlepšie zaistí nadštan-

5

6

http://www.millennium000.com/sk/air.aspx

LEHTINEN 2007.
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dardnými osobnými sluţbami. Spokojní zákazníci sú
základnou podmienkou úspechu kaţdej firmy.
Riešenie CRM býva zaloţené na:
- kvalitnej zákazníckej databáze – centralizácia informácií
spojených so zákazníkom, informácie o potenciálnych
zákazníkoch (zdieľané všetkými modulmi),
- kontaktných miestach – synchronizácia všetkých
kontaktných miest so zákazníkom (internet, telefón,
osobný styk),
- adresári a záznamoch histórie kontaktov so zákazníkom,
- plánovaní výnosnosti produktov (vyuţitie simulácií),
- aktuálnom katalógu produktov a kvalitných
prezentáciách týchto produktov,
- tvorbe personalizovaných cenových ponúk,
- evidencii objednávok,
- riadení predajných kampaní, sledovaní ich rozpočtu a
profitability (príprava kampane, realizácia kampane,
analýza úspešnosti),
- existencii elektronického obchodu na internete – vrátane
katalógu produktov a doplnkových sluţieb, cenníku s
dynamickým
prepoĉítavaním
ceny
a
kontrolou
disponibility,
- podpore výkazníctva vedúceho predaja,
- pravidelnom realizovaní marketingových analýz o
predaných produktoch (analyzovanie interných a
externých zdrojov informácií o predaji umoţňuje urĉiť
„hodnotu“ zákazníka z transakĉných dát),
- asistentskej linke (reklamácie, podnety, súťaţe),
- predaji po telefóne (call centrum),
- predaji a propagácii prostredníctvom pošty,
- databáze informácií o konkurencii.
Rastúci záujem o aplikácie CRM systémov je
logickou reakciou na zmeny, ktoré priniesol rozvoj
viackanálovej komunikácie a orientácia podnikov na
potreby a ziskovosť zákazníkov.
Cestovný ruch a hotelové sluţby sú inšpiráciou v
starostlivosti o zákazníka pre ostatné odvetvia. Hotelové
sluţby sú veľmi bohaté na príleţitosti prirodzeného
servisu, sluţieb, predaja a zisťovania osobných informácií
o zákazníkoch. Existuje len málo odvetví, ktoré poznajú
presné adresy svojich zákazníkov, ĉísla ich platobných
kariet, znalosti ohľadom stravovacích návykov, cestovných
partnerov, miesta ich zamestnania a podobne. Tieto všetky
informácie potom môţu slúţiť ku komplexnému riadeniu
vzťahov so zákazníkmi, ktorého efektivita môţe
mnohonásobne narásť pri vyuţití moderných softvérových
nástrojov.
Výkonnosť a jednoduchá kompatibilita s inými
zariadeniami – to sú hlavné poţiadavky, ktoré moderný
hotelový softvér (PMS - Property management system)
musí mať. Musí byť stabilný, s intuitívnym ovládaním a
hlavne efektívnym nástrojom pri dosahovaní ĉo najvyšších
ziskov. Môţe obsahovať nasledovné aplikácie:
- Front Office - ovládanie rezervácie, pobytov a úĉtov
jednotlivých hostí – to sú štandardné funkcie PMS v
oblasti ubytovania. Systémy by mali podporovať jednak
individuálne, ale aj skupinové rezervácie. V rámci tvorby
cien by mali umoţniť vytvárať populárne balíĉky a rôzne
zvýhodnené ponuky, last momenty a špeciálne ponuky.
Štandardom sa stávajú aj internetové rezervácie s
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prípadným pripojením sa do ďalších distribuĉnych
kanálov: GDS – Globálny distribuĉný systém (Amadeus,
Galileo, Sabre a Worldspan) a IDS – Internet distribution
systems (Expedia, Travelocity, Orbitz, Opodo, Hotels).
Hotelová pokladňa sústreďuje všetky údaje týkajúce sa
platieb za sluţby a mala by umoţňovať aj fakturáciu,
vrátane spracovania zálohových faktúr.
- Pokladne a logistika - úlohou pokladniĉného systému je
riadiť prevádzku reštaurácie, sledovať tok financií a
kontrolovať personál. Pokladne fungujú ako pokladniĉné
terminály s dotykovým displejom, ktoré výrazne zvyšujú
rýchlosť obsluhy a zniţujú nároky na školenie personálu.
Pomerne rozsiahla oblasť, ktorá pozostáva z príjmu tovaru,
jeho evidencie a iných „skladových“ úkonov, je logistika.
Rozšíriť ponuku v tomto prípade znamená podporovať
automatické objednávanie od dodávateľov uţ na základe
signalizovania minimálnej zásoby urĉitého tovaru. Systém
však podporuje aj ďalšie analytické nástroje, ktoré
umoţňujú manaţérovi výhodne nakupovať a optimálne –
teda ziskovo – predávať.
- Iné moduly - keďţe hotely ĉasto lákajú klientov aj na
rôzne športové aktivity a sluţby, dobrý softvér by mal
podporiť aj to a umoţniť rezerváciu, zúĉtovanie, ĉi presuny
platieb na hotelový úĉet. Vzrastá aj prínos z kongresového
cestovného ruchu. Hotely preto zaujíma moţnosť
komplexného spravovania týchto aktivít, vrátane prípravy
a realizácie konferencií, vypracovania ponuky, predbeţnej
kalkulácie a následného ekonomického vyhodnotenia
akcie. Ďalším, v budúcnosti veľmi perspektívnym
rozšírením moţností softvéru, by mal byť nástroj na
riadenie vzťahov so zákazníkmi CRM. Toto by umoţnilo
manaţérom analyzovať klienta a jeho správanie. Riadenie
vzťahov so zákazníkmi sa v silnej konkurencii ubytovacích
zariadení totiţ môţe stať veľmi významným nástrojom,
ako maximalizovať trţby. Vernostné programy, zľavy a
akcie pre VIP sú spolu s CRM ďalším dôkazom, ako
marketing preniká do prevádzkových systémov. Samostatnou kapitolou sú moduly, ktoré podporujú hotelové reťazce
a zaisťujú najmä centrálnu rezerváciu, centrálnu komunikáciu aj centrálny nákup. Revenue management a Yield
management sú nástroje, ktoré sa pravdepodobne v
budúcnosti rozšíria z prostredia hotelových reťazcov aj do
nezávislých hotelov.
- Externé systémy – tieto by sa mali (ĉi dokonca musia)
napojiť na PMS. Výrazne sa tak zvýši komfort hosťa a
najmä obsluhujúceho personálu. Zapojením telefónnej
ústredne do PMS získa hotel okamţitý prenos informácií o
uskutoĉnených hovoroch z izieb, vrátane naúĉtovania
príslušnej ĉiastky na úĉet klienta. Podľa toho, aký typ
ústredne hotel má, si dokáţe prihlásiť a odhlásiť linku, ale
aj zaúĉtovať konzumáciu z izbového minibaru. Aktivácia
karty, ĉi kľúĉa izby je viazaná na rezerváciu v PMS, z
ktorého sa preberú všetky údaje (príchod a odchod hosťa,
ĉíslo jeho izby). Karta prístupového systému môţe
zabezpeĉiť klientovi aj prístup do hotelového wellness ĉi
fitnescentra. So systémom Pay TV klient sleduje platené
televízne kanály, pripája sa do internetu, dostáva
informácie o sluţbách hotela a aktuálnych ponukách.
Okrem toho systém umoţní nahliadnuť do hotelového
úĉtu, zmeniť status izby a skontrolovať pouţívanie
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minibaru v izbe. Úspora energií pri zachovaní najvyššieho
komfortu klienta je výsledkom spojenia PMS - Property
management system a systému merania a regulácie. V
hotelovej izbe sa kúri, alebo klimatizuje len podľa toho, ĉi
v nej niekto býva, alebo pred príchodom nového hosťa.
On-line prenos informácií o voľných kapacitách, cenách a
rezerváciách bez toho, aby bolo nutné zadávať tieto údaje
ruĉne, získa manaţér integrovaním PMS a on-line
rezervaĉných systémov. Význam rezervácií cez internet
stúpa a preto si vyţaduje zvýšenú pozornosť. 7
S pribúdaním nových hotelov a stupňujúcou sa
konkurenciou sa ĉoskoro na Slovensku zaĉne skutoĉný boj
o hosťa. V tomto boji o zákazníka moţe byť veľmi
účinnou
zbraňou
práve
plánované
a cielené
manaţovanie vzťahu s hosťami, známe pod názvom
Customer Relationship Management (CRM).
CRM vyvíja a aplikuje spôsoby komunikácie
s hosťami zamerané na zlepšovanie vzájomných vzťahov
medzi hotelom a hosťom. Základom CRM je kvalitná
a pravidelne aktualizovaná databáza bývalých hostí.
Informácie z nej by mali byť prístupné pre personál a
vyuţívané v praxi. Databáza by mala obsahovať ĉo najviac
relevantných údajov o hosťovi, jeho preferencie, sluţby,
ktoré zvykne vyuţívať a pod. Je potrebné pravidelne
zisťovať názory hostí na sluţby hotela prostredníctvom
dotazníka, ktorého forma a rozsah by nemali odradiť hosťa
od jeho vyplnenia. Samotné vyplnenie dotazníka by malo
byť motiváciou pre hosťa, jednou z moţností je získanie
výhry darčekového poukazu na veĉeru alebo do wellness
centra pri najbliţšej návšteve. Z dotazníkov je moţné
získať kontaktné údaje, ĉo je mimoriadne dôleţité hlavne
u hostí, ktorým pobyt rezervoval niekto iný a nie je na nich
priamy kontakt.
Zamestnanci by mali byť schopní komunikovať
s hosťami a získavať informácie
i pri osobných
rozhovoroch, precízne tieto údaje zaznamenávať a tým
vytvoriť presný prehľad o potenciálnych cieľových
skupinách.8
Rozvoj cestovného ruchu je oblasťou, na ktorú sú
v súĉasnosti cielené viaceré výzvy fondov Európskej únie.
Moţnosť získať finanĉné prostriedky z fondov EÚ pre
oblasť cestovného ruchu majú všetky mestá, obce, VÚC,
mikroregióny alebo mimovládne organizácie, ktoré majú
záujem o rozvoj cestovného ruchu vo svojom regióne.
Dopad informaĉno - komunikaĉných technológií
na cestovný ruch moţno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
- Vďaka jednoduchému prístupu k informáciám o
destináciách a produktech, a viac rafinovaným vyhľadávacím softvérom, porovnanie rôznych informácií sa stane
jednoduchším a “spotrebiteľská schopnosť” informovanosti sa stane rozhodujúcim elementom v oblasti
konkurencie.

http://www.tophotelierstvo.sk/archiv/top-hotelierstvo-2008/ Aký je
dnešný hotelový softvér?
8
http://www.hotelblog.sk/clanky/crm/customer-relationship-management-crm
7
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- Skúsení cestovatelia si budú prostredníctvom priamych
rezervácií jednotlivých komponentov stále ĉastejšie
skladať svoje zájazdy sami.
- Úloha cestovných agentúr bude oslabená, keďţe
cestovatelia budú nakupovať kompletné balíky zájazdov
prostredníctvom internetu.
- Internet zmení súĉasnú úlohu národných komisií cestovného ruchu a marketingových organizácií a zvýrazní sa
rola e-marketingu, ktorý bude obsahovať destinaĉný
marketing, vrátane riadenia vzťahov so zákazníkmi
(CRM).
- Moţnosť nákupu prostredníctvom internetu zvýši poĉet
on-line rezervácií.
- Riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM) nie je len
predajným nástrojom. Je základom pre celé spektrum
obchodných aplikácií: hľadanie zákazníkov, kontaktov a
interakcia s nimi, vrátane rozsiahleho manaţmentu
kampane. Hĺbkové spoznávanie potrieb touroperátorov,
agentov, aj expertov po celom svete odhalilo veľmi pomalý
a obsahovo minimálny tok informácií od Slovenskej
agentúry pre cestovný ruch – SACR k týmto sprostredkovateľom poznania Slovenska na zahraniĉných trhoch.
Momentálne je tento tok informácií zaloţený na osobných
iniciatívach zástupcov SACR v niekoľkých krajinách, v
ktorých sa nachádzajú. Aby sme tento proces mohli
štandardizovať a dosiahnuť tak efektívny zásah cieľovej
skupiny, navrhujeme pouţívať CRM systém, ktorý umoţní
dlhotrvajúce vzťahy so zákazníkmi vďaka lepšiemu
pochopeniu ich potrieb. CRM systém by mohol byť
jednoducho a rýchlo implementovaný, aby poskytol
okamţitý prístup a manaţment kampane ku všetkým
kontaktom na mesaĉnej báze, ktoré SACR v súĉasnosti po
celom svete má.
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sveta, kde dosiahlo najväĉšie úspechy v podnikateľskej
i umeleckej ĉinnosti.
Drotárstvo ako významná zloţka sociálnych dejín
a sociálnej kultúry severozápadného Slovenska stálo uţ od
19. storoĉia v centre záujmu viacerých bádateľov a vznikli
o ňom rôzne etnologické aj historické štúdie ĉi publikácie.
Zameriavali sa najmä na vrcholnú fázu jeho existencie –
dielenské a manufaktúrne obdobie (do 1. svetovej vojny).
Toto obdobie stojí v centre záujmu aj reprezentatívnej
publikácie Drotárstvo : Veľká kniha o slovenskom drotárstve, ktorú autorsky pripravili zamestnanci Povaţského
múzea v Ţiline a Kysuckého múzea v Ĉadci. Prvá ĉasť sa
venuje histórii slovenského drotárstva, zmieňuje sa
o vzniku a vývoji sledovanej socioprofesijnej skupiny,
pribliţuje základné vývinové fázy, dobovú legislatívu, ale
aj významné ekonomické a politické medzníky (napr. 1.
svetová vojna, rozpad Rakúsko – Uhorska a vznik
Ĉeskoslovenska, svetová hospodárska kríza), ktoré zasiahli
do rozsahu a geografického priestoru drotárstva. Opisuje
kaţdodenný ţivot drotárov na cestách, poukazuje na vplyv
drotárstva na formovanie niektorých javov materiálnej
a duchovnej kultúry (odev, ţivot v drotárskych obciach,
obyĉaje a povery, tajný jazyk drotárov). Druhá ĉasť sa
zameriava na materiálne prejavy drotárstva, náradie a
pracovné pomôcky, materiál a pracovné postupy drotárov.
Prezentuje súĉasné podoby drotárskej produkcie ako
ľudovoumeleckej ĉinnosti. Tretia ĉasť akcentuje vybrané
výtvarné, literárne aj hudobné diela s drotárskou
tematikou.
Publikácia je doplnená rozsiahlou obrazovou
prílohou, tvorenou dobovými fotografiami, reprodukciami
písomných ĉi tlaĉených dokladov k dejinám drotárstva,
vyobrazeniami drotárskych výrobkov, katalógov najvýznamnejších drotárskych firiem, reprodukcií výtvarných diel
a pod. Z tohto pohľadu bola graficky nie najšťastnejšie
zvolená obálka recenzovanej publikácie, na ktorú boli
pouţité ukáţky z tvorby moderných výtvarníkov, aj keď
vychádzajúcich z tradícií drotárskej výroby. Kniha síce
nadväzuje na staršiu literatúru o drotárstve (badateľná je
najmä inšpirácia K. Gulejom, V. Ferkom, ĉiastoĉne A.
Prandom), prináša však mnoţstvo nových a doposiaľ
nepublikovaných poznatkov o tomto významnom sociokultúrnom jave (najmä príspevky A. Kontrika). Opodstatnenosť a dôleţitosť výskumu drotárstva ako subkultúry
sa potvrdzuje aj v tom, ţe práve z výskumov zameraných
na socioprofesijné kategórie a ich kaţdodenný ţivot sa
spoloĉnosť môţe dozvedieť o sebe viac.
V úvode publikácie Igor Válek struĉne (a
zbytoĉne expresívne) predstavuje zámer vydania recenzovanej publikácie a hodnotí drotárstvo ako jedineĉný
slovenský fenomén, povaţovaný za charakteristickú ĉrtu
slovenskej národnej kultúry (v tejto súvislosti upozorňujem
na tradície haliĉského drotárstva (aj v radoch ţidovského
obyvateľstva) ĉi na rómskych drotárov na Balkáne).
Katarína Hallonová spracovala dejiny drotárstva, priblíţila
jeho vývoj od sezónneho zamestnania k trvalému zdroju
obţivy dvoch tretín muţskej populácie stredného Povaţia
a Kysúc. Zamerala sa na vrcholnú fázu jeho existencie –
dielenské a manufaktúrne obdobie. Zmieňuje sa o najvýznamnejších drotárskych dielňach v Rusku, Nemecku
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Recenzia
ADAMUSOVÁ, J. – HALLONOVÁ, K. –
KENDROVÁ, K. – KONTRIK, A. –
VÁLEKOVÁ, M.: Drotárstvo. Veľká kniha
o slovenskom drotárstve. Martin 2010.
Na formovanie
kultúrnych tradícií horských oblastí Slovenska
významnou mierou vplývali neroľnícke zamestnania, úzko späté s pracovnými
migráciami.
V ich štruktúre malo do
polovice 20. storoĉia
významné miesto drotárstvo. Vďaka nemu severozápadné
Slovensko
(Kysuce a stredné Povaţie) a ĉiastoĉne aj Spiš
zaznamenali
niektoré
zmeny v charaktere svojej tradiĉnej kultúry. Do kultúrneho
systému lokálnych spoloĉenstiev vstupovali rôzne
vonkajšie prvky, narúšala sa ich izolovanosť, dochádzalo
k vzájomnému osobnému poznávaniu ľudí z rôznych
oblastí. Drotárstvo ako vandrovné zamestnanie znaĉnej
ĉasti tamojších muţov predstavovalo významný faktor
modifikujúci vývin tradiĉnej kultúry dotknutých regiónov
i obcí. Vyvolávalo mnoţstvo nových javov a vzťahov,
ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkali rôznych sfér
spôsobu ţivota a kultúry (jej materiálnej aj duchovnej
zloţky).
Poĉiatky drotárstva moţno datovať do 18. Storoĉia. Jeho hlavným zámerom (podobne ako iných
doplnkových zamestnaní) bolo zabezpeĉiť rodine obţivu,
ktorú na primeranej úrovni neposkytovala rozdrobená
a zaostalými technikami obhospodarovaná poľnohospodárska pôda. Vznik drotárstva ovplyvnilo aj vzájomné
pôsobenie historických, politických a najmä hospodárskych podmienok. Postupne sa z domáckej výroby
a doplnkového zamestnania stalo hlavným zamestnaním
muţov. Prostredníctvom nich sa dostalo takmer do celého
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a USA. Na druhej strane však nevenovala pozornosť
spišskému drotárstvu. Veta, v ktorej je vymenovaných 9
spišských drotárskych obcí, drotárstvo na Spiši nepredstavuje komplexne ani objektívne. Autorka tieţ prináša
poznatky o drotárskych technikách a súĉasnej úţitkovodekoratívnej tvorbe.
Katarína Kendrová opisuje ţivot drotárov na
cestách. Venuje sa ich bývaniu, stravovaniu, odevu
i výstroju a naznaĉuje postavenie dţarkov – „drotárskych
uĉňov“ v štruktúre drotárov. Bliţšie sa zameriava na
drotárske obyĉajové tradície a poverové predstavy, spojené
najmä s narodením potomka muţského pohlavia a
odchodom za prácou. Naznaĉuje vplyv sledovaného
sociokultúrneho javu na spôsob ţivota lokálnych
spoloĉenstiev drotárskych obcí. Alojz Kontrik spracováva
obdobie medzi dvoma vojnami. Sleduje zmeny, ktoré
nastali v Európe po roku 1918 a spôsobili pozvoľný
úpadok drotárstva (s ohľadom na rozpad Rakúsko –
Uhorska a vznik Ĉeskoslovenska). Venuje sa zákonom
upravujúcim vykonávanie vandrovného drotárstva, prezentuje drotárske doklady a ich evidenciu, súĉasne sa
zmieňuje o vzniku drotárskych podnikov na Slovensku.
Pribliţuje aj doteraz menej známu problematiku tajného
jazyka drotárov – jeho vznik, vývoj, varianty a pouţívanie;
prináša výberový slovník najfrekventovanejších výrazov.
Publikáciu dopĺňa kapitola Moniky Válekovej
o drotárstve v zrkadle umení. Prináša prehľad o spracovaní
drotárskej tematiky vo výtvarnom umení (napr. P. M.
Bohúň, J. B. Klemens, L. Medňanský, M. Benka, M. A.
Bazovský, I. Weiner-Kráľ, O. Zimka), ale aj v dielach
insitných a neprofesionálnych tvorcov (napr. J. Kerak, A.
Hozák, Z. Vaňousová). Pribliţuje tvorbu súĉasných
pokraĉovateľov drotárskej tradície z radov výtvarníkov
a dizajnérov, ako L. Jurovatý, R. Biskupská, Š. Mlich, P.
Binder, Z. Rudavská a iní. Kapitolu dotvára príspevok Jany
Adamusovej, ktorý prináša struĉný (a neúplný) prehľad
literárnych a hudobných diel s reflexiou drotárstva (poézia,
próza, dráma, opera a opereta). Nepovšimnutá však ostala
hraná a dokumentaristická tvorba (nielen) slovenských
filmárov, zaoberajúca sa touto problematikou, napr. film
Dţarkovia (1977) na motívy rovnomennej novely K.
Tomašĉíka; televízny seriál Ako divé husi (2000) podľa
románu V. a A. Ferka ĉi Koniec cesty – Poslední
slovenskí drotári : Ende einer Reise, Von Drahtbindern
und Mäusefallenhändlern (2005) nemeckej autorky
Babette Ellen Kottkamp. Rozpracované mohli byť aj
okolnosti a priebeh postupného zániku drotárstva ako
vandrovného zamestnania poĉas 2. svetovej vojny, no
predovšetkým po roku 1945, ĉomu sa v slovenskej
odbornej spisbe nevenovala väĉšia pozornosť. Navyše sa
vynárajú
moţnosti
komparácie
nazhromaţdených
poznatkov s materiálom o slovenských drotárskych obciach v maďarskom Hegyköze, kde, naopak, došlo
k rozvoju vandrovného drotárstva najmä po 2. svetovej
vojne. Výhrady mám aj voĉi pouţívanému slovnému
spojeniu „drotárske remeslo“. Podľa Encyklopédie ľudovej
kultúry Slovenska 2 remeslo ako špecializovaná nepoľnohospodárska malovýroba vyţaduje primeranú inštitucionálne získanú odbornú kvalifikáciu a spoloĉensko-
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stavovskú organizovanosť, ani jedno sa však v rámci
drotárstva výraznejšie nekonštituovalo.
Napriek
naznaĉeným
nedostatkom
kniha
Drotárstvo : Veľká kniha o slovenskom drotárstve pútavo
prezentuje históriu aj súĉasnosť slovenského drotárstva. Jej
prínos spoĉíva v monografickom spôsobe spracovania
uvedenej problematiky, ale aj v objasnení mnohých
špecifík povaţského a kysuckého drotárstva. V publikácii
(vzhľadom na jej populárno-náuĉný charakter) síce
absentuje poznámkový aparát, nechýba však zoznam
literatúry a prameňov ani struĉné anglické resumé obsahu
hlavných kapitol. Prehľadnosť textu mali zvýšiť aj
jednotlivé podnadpisy na vnútornej strane odsadenia textu.
Je otázne, nakoľko do ich formulovania boli zapojení
samotní autori, keďţe niektoré úplne nekorešpondujú
s hlavným textom, zriedkavo sa pohybujú aţ na hranici
zrozumiteľnosti (napr. V dielňach istejšie, Drotári medzi
aristokratmi, Všetko so sebou, Utajiť informácie, Dobrý
začiatok). I napriek týmto výhradám najnovšiu publikáciu
o slovenskom drotárstve moţno povaţovať za významný
vydavateľský poĉin, ktorý prispeje k lepšiemu poznaniu
drotárstva ako špecifického sociálneho a kultúrneho
fenoménu horských oblastí Slovenska. V tejto súvislosti ju
dávam do povedomia odbornej a laickej verejnosti na
Slovensku i v zahraniĉí.
Ivana Šusteková

Recenzia
DROBNÁ, D. – MORÁVKOVÁ, E.: Cestovní
ruch pro střední školy a pro veřejnost. Druhé,
upravené vydání, Praha 2010.
Cestovný ruch
predstavuje problematiku, ktorou sa odborníci
zaoberajú ĉoraz ĉastejšie.
Riešia ju najmä v kontextoch
manaţmentu,
marketingu a sluţieb.
Publikácií, ktoré by sa
turizmom zaoberali všeobecne a vysvetľovali základné súvislosti, je menej. Dostupné zdroje sú
ĉasto neaktuálne a nereflektujú dynamiku jeho
vývoja. O to viac vítame
diela zahraniĉných autorov.
Publikácia Cestovní ruch pro střední školy a pro
veřejnost nie je, uţ podľa názvu, zameraná na študentov
vysokých škôl. Je urĉená študentom stredných škôl,
vyšších odborných škôl, úĉastníkom rôznych kurzov, aj
profesionálom v cestovnom ruchu. Ako uvádzajú autorky
(s. 3): „Uĉebnice vysvětluje problematiku cestovního
ruchu jak na teoretickém základe, tak i praktické provádění
sluţeb cestovního ruchu a řešení konkrétních modelových
situací.“
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Z hľadiska obsahovej koncepcie sa pridŕţa
tradiĉného tematického zamerania podobných publikácií.
Zohľadňuje však aj aktuálne otázky cestovného ruchu ako
je satelitný úĉet cestovného ruchu, starostlivosť o zákazníka ĉi vyuţívanie moderných technológií. Predmetom
záujmu je prednostne územie Ĉeskej republiky, na ktoré sa
vzťahuje väĉšina legislatívnych a praktických príkladov.
Priemerne rozhľadenému ĉitateľovi zo Slovenska to však
nespôsobuje ţiadne problémy, dokonca je zaujímavé
porovnávať situáciu u našich západných susedov s priestorom Slovenska. Ide teda o vhodný materiál na získanie
parciálnych príkladov z problematiky turizmu.
Dielo ponúka 11 kapitol. Niektoré z nich nie sú
z odborného pohľadu usporiadané úplne logicky. Napríklad piata kapitola rieši ostatné sluţby cestovného ruchu,
priĉom sprievodcovským sluţbám sa venuje pozornosť aţ
v kapitole deviatej. Cieľová skupina recipientov publikácie
tento nedostatok zrejme ani nepostrehne.
Úvodná kapitola popisuje základné pojmy cestovného ruchu, ĉlení predpoklady jeho rozvoja, priĉom
vyuţíva Mariotovu metodiku posudzovania daností
turizmu. V závere kapitoly analyzuje legislatívu cestovného ruchu v Ĉeskej republike a vzťah Európskej únie
k cestovnému ruchu.
Druhá, rozsahovo menšia kapitola, je zameraná na
ekonomiku a štatistiku cestovného ruchu. Táto téma by si
isto zaslúţila väĉšiu pozornosť, aj keď v prípade jej hlbšej
analýzy by pravdepodobne išlo o zásah do zloţitejšej
problematiky, ĉo nie je jej primárnym cieľom.
Tretia kapitola sa sústreďuje na marketing
cestovného ruchu. Popisuje trh cestovného ruchu, dopyt,
ponuku a marketingové východiská v kontexte turizmu.
Nasledujú ĉasti zaoberajúce sa sluţbami cestovného ruchu. Najväĉší priestor je venovaný dopravným
sluţbám, spomínajú sa aj pasové, vízové, colné, poisťovacie, peňaţné a zdravotné sluţby. V deviatej kapitole sa
autorky samostatne a podrobnejšie venujú sprievodcovským sluţbám, priĉom vo veľkej miere preberajú
informácie publikované v knihách Oriešku. Materiál
nespomína dôleţité ubytovacie ani stravovacie sluţby,
nevenuje sa ani základnej charakteristike hotelových
a gastronomických zariadení.
Šiesta a siedma kapitola sa dotýkajú kúpeľného
a kongresového cestovného ruchu. Z hľadiska komplexnosti druhov cestovného ruchu je na škodu, ţe
v publikácii sa vôbec nenachádza opis rekreaĉného,
športového a kultúrneho turizmu. Tieto kategórie totiţ
lákajú podstatnú ĉasť úĉastníkov cestovného ruchu.
Autorky sa zaoberajú ďalšími formami turizmu, predovšetkým cestovným ruchom detí a mládeţe, seniorským
a vidieckym turizmom. Aj táto voľba poukazuje na urĉitú
nesúrodosť a neproporcionalitu medzi základnými kategóriami cestovného ruchu.
Predposledná ĉasť diela pojednáva o cestovných
kanceláriách. Kategorizuje ich, objasňuje ich ĉinnosť
a bliţšie sa venuje produktu cestovných kancelárií.
Posledná kapitola je zameraná na vyuţitie informaĉných
technológií v cestovnom ruchu. V prílohách sú uvedené
vybrané dokumenty a nákresy týkajúce sa predchádzajúceho textu.
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Publikácia, napriek urĉitým znakom nekomplexnosti a metodologickým nedostatkom, môţe poslúţiť
ako zdrojová a príkladová báza aj pre študentov vysokých
škôl, prípadne ako komparaĉný materiál, obsahujúci fakty
o cestovnom ruchu v Ĉeskej republike.
Boris Michalík

Recenzia
TRUBÍNI, J.: Nárečový slovník stredného
Poţitavia. Vráble 2011.
V súĉasnom globalizovanom svete dochádza k postupnému eliminovaniu kultúrnych osobitostí jednotlivých etnických a etnografických
skupín a preto je nevyhnutné zachovávať tieto
špecifiká pre ďalšie generácie. Rozlišujeme rôzne
znaky, ktorými sú etnografické skupiny charakteristické. Môţe ísť o geografickú polohu, ĉasti
odevu, povahové vlastnosti, ale aj o náreĉové
zvláštnosti. Práve dialekt sa stal jedným z najvýznamnejších determinujúcich znakov, ktorý nielen delí Slovensko
na viacero kultúrnych regiónov, ale ich do istej miery aj
charakterizuje.
Predmetná publikácii sa zaoberá náreĉím
stredného Poţitavia. Stredné Poţitavie, centrom ktorého je
mesto Vráble, z kultúrneho hľadiska zaraďujeme do
Tekovského regiónu. Tekovský región patrí do stredoslovenskej náreĉovej skupiny. Tá sa delí na náreĉie
tekovského Pohronia, hornoţitavské a strednoţitavské
náreĉie. Náreĉie stredného Poţitavia má charakteristické
hláskoslovie, napr. vôbec sa nepouţíva ä, namiesto
spisovného a sa pouţíva e, ĉasto sa vynecháva spoluhláska
na zaĉiatku slova (ziať, čera). Náreĉie má svoje špecifiká
aj v tvarosloví, napr. pri neurĉitku slovies sa pouţíva
koncovka - ťi, namiesto spisovnej predloţky k, ku sa
pouţíva predloţka pri, v l-ovom particípiu sa pouţíva
u alebo v. Strednoţitavské náreĉie má niektoré výrazy
prebraté a prispôsobené najmä z maďarĉiny, nemĉiny
a latinĉiny.
143 stranová publikácia je rozdelená na šesť ĉastí.
V úvode autor zadefinuje oblasť stredného Poţitavia,
špecifiká strednoţitavského náreĉia a jeho hlavné rozdiely
so spisovným jazykom. Druhá – slovníková ĉasť tvorí
najväĉšiu ĉasť publikácie a pozostáva z viac ako 3000
náreĉových slov a výrazov. Náreĉové slová sú zoradené
abecedne a kaţdé z nich má svoj fonetický prepis, spisovný
výklad a pouţitie náreĉového slova vo vete. Ďalšie tri ĉasti
publikácie sú zamerané na ukáţku textov v strednoţitavskom náreĉí. Ide o texty starých listín, recepty
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tradiĉných jedál, ľudové rozprávania a texty ľudových
piesní.
Po formálnej stránke hodnotím publikáciu pozitívne, najmä slovníkovú ĉasť a jej systematické usporiadanie
výrazov v dvoch stĺpcoch, ĉo zvyšuje prehľadnosť obsahu.
Text je vhodne doplnený perokresbami autora.
Na záver moţno konštatovať, ţe Náreĉový slovník
stredného Poţitavia je hodnotným materiálom, ktorý
prispieva k zachovaniu ĉasti kultúrneho dediĉstva. Autorovi sa prostredníctvom mnoţstva špecifických terminologických výrazov podarilo poukázať na mnohé kultúrne
špecifiká stredného Poţitavia. Táto publikácia je urĉená
nielen pre jazykovedcov, ale môţe byť veľmi dobrým
porovnávacím materiálom pri štúdiu znakov a odlišností
etnografických skupín na Slovensku. V súvislosti so
študijným programom katedry manaţmentu kultúry
a turizmu je moţné túto publikáciu pouţiť ako študijný
materiál pre disciplíny ako kultúrne regióny Slovenska
alebo etnické procesy.
Roman Zima

KOLEKTÍV AUTOROV: As-saura al-arabíja
... wa máza baad? (Arabská revolúcia ... a čo
ďalej?). Paríţ 2011.
Vlny
európskych zmien z roku 1989
a odkaz vtedajších demonštrantov
stredoeurópskych krajín sa po
vyše dvadsiatich rokoch
dostali do stredomorského regiónu - severnej
Afriky a Blízkeho východu. Postupne sa sťahujú
z jednej krajiny do druhej... arabská jar zrejme
neskonĉila.
Arabská revolúcia... a čo ďalej? – pýta sa kolektív európskych autorov
rovnomennej publikácie, ktorú nedávno vydalo paríţske
vydavateľstvo LAVO press v arabskom preklade
z francúzskeho originálu. Kniha sa opiera o teoretické analýzy akademických odborníkov, terénne prieskumy a mnohé vzácne dokumenty. Pomohli autorom stanoviť prognózy
vývoja situácie v ostro sledovaných arabských štátoch, ktoré sa oslobodili od tuniského prezidenta Ben Aliho, Egyptského Husního Mubaraka, alebo líbyjského reţimu Muammara Kaddáfího. Ostatná ĉasť arabského regiónu na túto
zmenu ešte len ĉaká – Jemen, Saudská Arábia, Jordánsko,
Bahrajn ĉi Alţírsko, Maroko a ďalšie.
Autori ponúkajú rozsahom neveľké dielo (127
strán), no jeho obsah je bohatý na zaujímavé informácie.
Na základe nich sa predpokladá rozšírenie arabskej
revolúcie do všetkých arabských krajín vrátane islamských
štátov, doteraz prezentovaných ako konzervatívne a
izolované od vonkajších vplyvov. Obyvatelia arabského
sveta sú odhodlaní získať svoje práva - slobodu,

demokraciu, modernizáciu spoloĉenských a ekonomických
štruktúr vlastnej krajiny. Tak, ako sa to podarilo v 80. rokoch minulého storoĉia európskym národom, ktoré skoncovali s totalitnými reţimami a zlikvidovali Berlínsky múr.
V prvej kapitole (Príĉiny a ĉísla) autori skúmajú
príĉiny hnevu a nespokojnosti ľudí, ktoré viedli k revolúcii
(obĉianska nesloboda, sociálna neistota, hospodársky rozvrat, korupcia a násilie totalitných politických reţimov).
Poukazujú na zvláštnosť arabskej revolúcie, ktorá spoĉíva
v tom, ţe ju vyvolali protesty radových obĉanov, najmä
mladých ľudí. Inteligencia, vojaci, ani náboţenskí ĉinitelia
tu nezohrali takú rolu, aká sa od nich oĉakávala. Priamo
alebo nepriamo podporovali korupciu vo vládnucich kruhoch.
Arabský región sa skladá z dvoch subregiónov:
arabský západ (podľa európskej geopolitickej terminológie
zodpovedá termínu Severná Afrika) a arabský východ
(Blízky východ). Obidva majú veľké problémy predovšetkým v demografickom raste a nezamestnanosti. Kým
v roku 1990 bolo vo veku medzi 15-29 rokov iba 68 miliónov obyvateľov arabského sveta, v súĉasnosti (po dvadsiatich rokoch) poĉet stúpol na 100 miliónov. Rady
nezamestnaných tvoria hlavne mladí ľudia, v dôsledku
ĉoho si nemôţu zakladať rodiny. Rodina v arabskej spoloĉnosti hrá veľmi významnú úlohu z morálneho, spoloĉenského, náboţenského i ekonomického hľadiska. V Egypte
takmer 90% nezamestnaných dosahuje vek menej ako 30
rokov. V ďalších arabských krajinách mládeţ vo veku menej ako 24 rokov tvorí 20-25% nezamestnanej populácie.
V Alţírsku tento poĉet presiahol 40%. Ako zdroj sa v knihe uvádzajú štatistické prehľady z roku 2009, uvedené v
Arabskom rozvojovom referáte pre OSN.
Napriek tomu, ţe v rozvoji vzdelávania bol v
arabskom regióne, podľa autorov, zaznamenaný evidentný
úspech, existujú výrazné rozdiely medzi jednotlivými vrstvami spoloĉnosti a medzi mestským a vidieckym obyvateľstvom. V súĉasnosti stále viac mladých ľudí má prístup
k vzdelaniu, ale arabské spoloĉnosti im nedokáţu zabezpeĉiť pracovné príleţitosti. Tak vzniká poĉetná mladá
populácia vzdelaných nezamestnaných. Táto nepriaznivá
situácia sa stala neznesiteľnou a osudnou pre jedného
tuniského obĉana, ktorý nedokázal uniesť, ţe ako vysokoškolsky vzdelaný ĉlovek nemôţe zabezpeĉiť rodinu a na
protest sa upálil. To vyvolalo vlnu prvých nepokojov.
Druhá kapitola (Totalitarizmus) analyzuje arabské
totalitné reţimy a ich praktiky, ktoré odsunuli niektorých
najvyšších vládnych ĉiniteľov aţ na „smetisko“ politických
dejín. Osud prezidentov Bin Aliho a Mubaraka oĉakáva aj
ďalších vládcov. Autori sledujú arabské reţimy podporované desaťroĉia západnými mocnosťami. Len ĉo Európa
zaĉala podporovať poţiadavky verejnosti v týchto krajinách, príslušné vlády to odsúdili ako intervenciu do
vnútropolitických záleţitostí (napr. Kaddáfí). Otázku zahraniĉnej intervencie arabské vládne kruhy klasifikujú
dvojakým metrom. Pokiaľ im spolupráca so Západom,
podľa ich politického a osobného záujmu vyhovovala,
akceptovali ju. Autori poukazujú na historické, ekonomické a geopolitické aspekty vzájomných vzťahov oboch
strán. Vládni ĉinitelia reţimov Bin Aliho, Mubaraka,
Kaddáfího, ĉi jemenského Sáleha vo svojich „vlastenec-
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kých“ prejavoch hrozbu vonkajšej intervencie zneuţívajú.
Je paradoxom, ţe tie isté reţimy vyuţívali západnú
podporu v boji proti komunizmu aj islamistickému terorizmu. Autori v tejto kapitole ponúkajú analýzu identít
arabských vládcov - Bin Aliho, Mubaraka, Kaddáfího,
Sáleha. V jednotlivých arabských krajinách evidujeme väĉšie ĉi menšie odlišnosti v politických, sociálnych a ekonomických štruktúrach. Príĉiny, ktoré vyvolali vlnu demonštrácií v arabských štátoch, majú spoloĉných menovateľov:
totalitný reţim vysoká miera klientelizmu a korupcie,
sociálny tlak, ekonomický chaos. Niektoré arabské krajiny
ešte „mlĉia“ (Jordánsko, Alţírsko, štáty Perzského zálivu)
a odmietajú myšlienku ĉi predstavu akejkoľvek zmeny
smerom k demokracii a uvoľňovaniu sociálneho útlaku a
napätia.
Ďalšia kapitola sa venuje otázke vplyvu sociálnych sietí a médií. Vďaka moderným informaĉným a komunikaĉným technológiám uţ nemohli arabské reţimy
drţať svoje obyvateľstvo v informaĉnej izolácii. Internet,
sociálna sieť, satelitné televízie pomáhajú odhaľovať
a zverejňovať i negatívne praktiky vládnucej moci uplatňované voĉi vlastnému ľudu v posledných desaťroĉiach.
Fenomén vládnej cenzúry sa postupne stáva preţitkom.
Autori oceňujú nových „internetových“ revolucionárov,
ktorí svoje odhalenia sprístupňujú tým, ktorí majú právo
o nich vedieť. Mediálni analytici poukazujú na významnú
rolu arabskej mládeţe. Sociálna sieť a médiá potvrdili
svoju obrovskú moc a schopnosť poraziť dokonca aj silné
politické reţimy. Internet sa v arabskom svete stal
obávanou zbraňou a zároveň stmeľujúcim prvkom medzi
arabskými spoloĉnosťami.
Posledná kapitola (Náboţenský systém je neprijateľný) ponúka prognózy vývoja po rozpade reţimu Bin
Aliho, Mubaraka, pravdepodobne aj Saleha a ďalších.
Autori poukázali na moţnosť objavenia sa istých náboţneských síl ĉi politických strán s ambíciami ovládnuť dezorientované krajiny. V tomto kontexte riešia otázku šírenia
iránskeho vplyvu napríklad v Bahrajne, Saudskej Arábii.
Autori však nepredpokladajú, ţe by šíiti mohli získať
prevládajúci vplyv vo vládnej sfére, nakoľko ich poĉet dosahuje iba 10% moslimskej populácie. Sunniti patria k väĉšine (90%) a šíitsky Irán nevykazuje ţiadnu podporu v severoafrických arabských krajinách. Irán sa zmieta vo vlastných vnútorných problémoch s demokratizáciou krajiny,
najmä od zaĉiatku druhého obdobia vlády prezidenta
Ahmadinedţáda (2009).
Scenár nástupu islamskej strany k moci je podľa
autorov nereálny. Revolúcia v Tunisku a Egypte ukázala,
ţe ciele náboţensky orientovanej strany sa nestretávajú
s podporou silných politických prúdov poţadujúcich reformy, vystriedanie moci a prijatie nových demokratických
princípov. Objavil sa nový prúd mladej generácie, ktorý sa
usiluje o nastolenie nového systému, ale nepredpokladá, ţe
jediným riešením je islamské.
Bez ohľadu na to, ţe arabská revolúcia priniesla
pozitívne zmeny, budúcnosť týchto krajín budú urĉovať
vnútorné, regionálne a medzinárodné záujmy. Autori predpokladajú, ţe nové arabské reţimy nebudú praktikovať
zauţívaný spôsob ekonomickej a finanĉnej pomoci zo
strany Západu. Dokladajú tvrdenia odborníkov, ţe arabské
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krajiny zavedú systém plurality politických strán demokratického smeru, ĉo povaţujú za najdôleţitejší krok k realizácii ďalších reforiem.
Arabskú jar hodnotia autori tejto prínosnej publikácie veľmi pozitívne a nevyjadrujú predpoklad, ţe by sa
západné krajiny pokúšali potlaĉiť revoluĉné dianie v arabskom regióne a podporiť strany, ktoré sa svojou ideológiou
blíţia k tradicionalistickému mysleniu. Takáto podpora sa
totiţ v minulosti vo vzájomných vzťahoch uplatňovala
ĉasto a výrazne.
Arabská revolúcia... a čo ďalej? - pýtajú sa autori
rovnomennej knihy a pýta sa aj arabské obyvateľstvo.
Oceňujem jej publikovanie v arabskom jazyku v aktuálnom ĉase. Autori tak ponúkajú aj arabskému ĉitateľovi
prognózy vychádzajúce z posúdení západných aj arabských
odborníkov a nastoľujú otázky, ktoré ĉakajú na odpoveď.
Európska reakcia prišla v podobe tejto knihy a dúfajme, ţe
sa doĉkáme aj skorej reakcie arabských odborníkov.
Marwan Al-Absi

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom
Petrovci
Vladimír Valentík
Slovenské vydavateľské centrum v Báĉskom
Petrovci (sídliace na ulici XIV. VÚSB 4 – 6) je v súĉasnosti najväĉším vydavateľom slovenských kníh a ĉasopisov v Srbsku. Vzniklo 31. 8. 2007 vyĉlenením a osamostatnením vydavateľskej ĉinnosti od tlaĉiarne Kultúra v
Báĉskom Petrovci, ktorá je tradiĉným vydavateľom a
tlaĉiarom slovenských kníh, ĉasopisov a novín od svojho
zaloţenia v roku 1919. Slovenské vydavateľské centrum
nadväzuje na tradície prvého vydavateľského podniku
slovenskej literatúry na území dnešného Srbska – Juhoslovenského nakladateľského spolku, ktorý vznikol 10.
januára 1920 ako úĉastinárska spoloĉnosť. Po necelých
troch rokoch sa Juhoslovenský nakladateľský spolok z
ekonomických dôvodov musel zdruţiť a splynúť s kníhtlaĉiarňou v Báĉskom Petrovci. Odvtedy bola vydavateľská
ĉinnosť vojvodinských Slovákov v rôznych obmenách
spätá s petrovskou tlaĉiarňou a tak je tomu vo veľkej miere
aj v súĉasnosti. Slovenské vydavateľské centrum sídli na
hornom poschodí petrovskej tlaĉiarne a takmer všetky
svoje kniţné a ĉasopisecké vydania tu aj tlaĉí.
Slovenské vydavateľské centrum vydáva 15 – 20
slovenských kníh roĉne. Od druhej polovice roka 2007 do
konca augusta 2011 vydalo aţ 70 kníh v niekoľkých edíciách. Ústrednou edíciou je Ţivý prúd. V rámci tejto edície
vychádzajú diela súĉasnej pôvodnej slovenskej vojvodinskej literatúry. Najĉastejšie sú to zbierky básní, poviedok
alebo romány, ale aj literárno-kritické diela slovenských
vojvodinských literárnych vedcov. Ďalšou dôleţitou edíciou sú Korene, v rámci ktorej sa uţ vyše štyridsať rokov
uverejňujú súborné diela slovenských vojvodinských
literátov. Je to historicko-literárna edícia zameraná na
slovenskú vojvodinskú literárnu „klasiku“. Vychádzajú tu
diela Ĉajakovcov, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Juraja
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Muĉajiho, Michala Babinku, Alberta Martiša, Jozefa Podhradského, Andreja Mráza a ďalších. Najnovšie v rámci
tejto edície vyšla aj Antológia slovenskej vojvodinskej postmodernej prózy zostavovateľa Adama Svetlíka a Chrestomatia slovenskej vojvodinskej poézie zostavovateľa Víťazoslava Hronca. Treba tu uviesť aj dve edície kníh pre deti:
Máj a Včielka. Slovenskí vojvodinskí vedci humanitného
odboru, najmä lingvisti, svoje knihy najĉastejšie publikujú
v Slovenskom vydavateľskom centre v rámci edície Vedecké zošity. Reportáţe, cestopisy a fejtóny slovenských
vojvodinských autorov sa publikujú v rámci edície Spectator. Novšie slovenskí vojvodinskí autori venujú zvýšenú
pozornosť aj výtvarnému umeniu a jeho dejinám a preto v
rámci Slovenského vydavateľského centra existuje aj edícia Ateliér. Dôleţité sú aj edície prekladovej literatúry.
Bohatšiu tradíciu má edícia prekladov z juhoslovanských
literatúr (v súĉasnosti zo srbskej literatúry) do slovenĉiny –
edícia Mosty, v rámci ktorej vyšli knihy Ivu Andrića,
Miloša Crnjanského, Mešu Selimovića a ďalších spisovateľov. V rámci tejto edície bol v roku 2007 vydaný román
popredného srbského spisovateľa Radoslava Petkovića v
preklade Karola Chmela z Bratislavy Tiene na stene.
Edícia Bratislava je mladšou edíciou, v rámci ktorej
vychádzajú knihy prekladov zo slovenĉiny do srbĉiny, najmä výbery z poézie popredných slovenských básnikov Heviera, Ondruša a Štrbku. Okrem toho je tu ešte niekoľko
menej frekventovaných edícií, ako Lacná kniţnica a iné.
Okrem kníh vydáva Slovenské vydavateľské
centrum aj periodickú tlaĉ. Sú to tri slovenské mesaĉníky a
jedna roĉenka Národný kalendár, najstaršie periodikum
vojvodinských Slovákov, ktoré vychádza od roku 1919.
Práve sa chystá 91. roĉník na rok 2012. Z mesaĉníkov je
najstarším ĉasopis pre deti Zornička, ktorý zaĉal vychádzať
v Báĉskom Petrovci v roku 1939 ako Naše slniečko.
Neskoršie bol premenovaný na Naši pionieri, neskôr
Pionieri a od roku 1990 sa, ako jediný ĉasopis pre deti
vojvodinských Slovákov, pod názvom Zornička vydáva a
distribuuje po všetkých školách v Srbsku, kde sa vyuĉuje
slovenĉina. V súĉasnosti Slovenské vydavateľské centrum
vydáva aj ĉasopis pre literatúru a kultúru Nový ţivot. Od
roku 1949 je to základné médium pestovania slovenskej
literárnej tvorby vo Vojvodine. Ako mesaĉník v súĉasnosti
vychádza v dvojĉíslach. Najmladší zo slovenských ĉasopisov, ktoré vydáva Slovenské vydavateľské centrum, je
slovenský magazín Rovina, ktorý vychádza od roku 1994 a
snaţí sa byť ĉasopisom pre celú rodinu.
Slovenské vydavateľské centrum patrí medzi
základné a najdôleţitejšie národnostné kultúrne inštitúcie
Slovákov v Srbsku. Svoju ĉinnosť, významnú pre zachovanie národnostnej identity a gramotnosti, realizuje predovšetkým vďaka Národnostnej rade slovenskej národnostnej
menšiny v Srbsku, respektíve jej Fondu pre vydavateľskú
ĉinnosť Slovenské tlačené slovo, ktorý zabezpeĉuje finanĉné prostriedky z vojvodinského rozpoĉtu. Mimoriadne
dôleţitou inštitúciou je aj Úrad pre Slovákov ţijúcich v
zahraniĉí, ktorý v rámci svojho grantového systému pravidelne vyĉleňuje finanĉné prostriedky pre tlaĉ slovenských
kníh a ĉasopisov v Srbsku.
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Správa zo ŠVOČ a medzinárodnej ŠVK
Marián Ţabenský – Michala Dubská
11. apríla 2011 sa na Katedre manaţmentu kultúry
a turizmu FF UKF v Nitre uskutoĉnilo katedrové kolo
ŠVOĈ, ktoré prebiehalo v dvoch sekciách. V sekcii
Cestovný ruch, kultúra a ich rozvoj sa pod dohľadom
komisie, ktorú tvorili Doc. PhDr. Ladislav Lenovský,
PhD., Doc. PhDr. Ivana Šusteková, PhD., PhDr. Michala
Dubská, PhDr. Marián Ţabenský a zástupca študentov Martin Balázs, umiestnili nasledovné práce:
1.miesto
Manaţment a marketing kultúry v obci Santovka
Autori: K. Javorĉíková, K. Pivovarníková, M. Cigánik,
M. Šimonĉiĉová, A. Šimonĉiĉová, M. Bagarová,
Z. Bosmanová
Školiteľ: Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
2. miesto –udelené boli 2 druhé miesta:
Stratégia rozvoja CR v Mikroregióne TRÍBEČSKO
Autori: K. Javorĉíková, M. Ĉukan, M. Cintula,
P. Rychnavská, M. Cifrová, Z. Lukáĉiková, L. Vargová,
J. Mihálová, Z. Betáková
Školiteľ: PhDr. Michala Dubská
Jaskyne na Slovensku ako atraktivity cestovného ruchu
Autori: L. Gronská, L. Barátová, V. Bauerová, J.
Straňáková, V. Arendáĉová, V. Mádelová
Školiteľ: PhDr. Marián Ţabenský
3. miesto
Slow Food ako súčasť ponuky gastronomických
zariadení
Autorka: M. Bendelová
Školiteľ: PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
Jazykovej sekcii predsedala PaedDr. Lucia
Záhumenská, PhD. Ĉlenmi komisie boli Doc. PhDr.
Marwan Al-Absi, CSc, Mgr. Jana Huĉková, PhD., PaedDr.
Andrea Molnárová a zástupca študentov Simona Cígerová.
Ohodnotené boli nasledovné práce:
1.miesto
Das primäre und sekundäre Angebot in Berlin
Autorka: M. Ďurišová
Školiteľ: PaedDr. Andrea Molnárová
2. miesto – boli udelené 2 druhé miesta:
Football Tourism in Great Britain
Autorka: S. Hasiĉová
Školiteľ: PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
Kanton Graubünden – Schweize Region
Autorka: Z. Szárazová
Školiteľ: PaedDr. Andrea Molnárová

(autor je riaditeľom Slovenského vydavateľského centra)
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3. miesto – boli udelené 2 tretie miesta:
Paranormal Tourism – New Kind of Tourism
Autori: I. Glassová, M. Glassová, B. Predanocyová
Školiteľ: PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.
Reise durch die Mittelslowakische Bergstädte
Autor: Ľ. Garaj
Školiteľ: PaedDr. Andrea Molnárová
Úspešní študenti postúpili so svojimi prácami na
medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu, ktorá sa
konala 5. mája 2011 na Univerzite Alexandra Dubĉeka
v Trenĉíne. Študenti boli zaradení do jazykovej sekcie
a sekcie cestovného ruchu. V jazykovej komisii zasadali
pedagógovia Trenĉianskej univerzity. V komisii sekcie
cestovného ruchu boli prítomní pedagógovia Trenĉianskej
univerzity a doktorandi KMKT – Marián Ţabenský
a Michala Dubská. V kaţdej sekcii sa udeľovali dve miesta
– prvé miesto (cena rektora) a druhé miesto (cena dekana).
Úĉastníci, ktorí sa neumiestnili, boli ohodnotení
spomienkovými predmetmi. Prvé dve miesta v jazykovej
sekcii obsadili študenti KMKT:
1. miesto, tzv. Cena rektora UAD v Trenčíne
Kanton Graubünden – Schweize Region
Autorka: Z. Szárazová
Školiteľ: PaedDr. Andrea Molnárová
2. miesto, tzv. Cena dekana FSEV UAD v Trenčíne
Reise durch die Mittelslowakische Bergstädte
Autor: Ľ. Garaj
Školiteľ: PaedDr. Andrea Molnárová
V sekcii cestovného ruchu bolo prvé miesto
udelené študentke KMKT a druhé miesto udelené
študentovi z Trenĉianskej univerzity A. Dubĉeka.
1. miesto, tzv. Cena rektora UAD v Trenčíne
Slow Food ako súčasť ponuky gastronomických
zariadení
Autorka: M. Bendelová
Školiteľ: PhDr. Katarína Kompasová, PhD.
Súĉasťou podujatia bola aj doktorandská vedecká
konferencia, ktorej sa zúĉastnili doktorandi PhDr. Marián
Ţabenský s príspevkom Kategorizácia a klasifikácia
prírodného a kultúrneho dediĉstva, PhDr. Michala Dubská
s príspevkom Kooperatívne vzťahy v cestovnom ruchu
a PhDr. Roman Zima s príspevkom Teoretické východiská
marketingu v kultúre. Prezentácie boli uverejnené
v elektronickom zborníku.
Študentská vedecká konferencia dáva moţnosť
študentom I. II. a III. stupňa porovnávať svoje práce,
prezentovať dosiahnuté výsledky a zlepšiť svoj rozhľad
v problematike. Je potešiteľné, ţe študenti Katedry
manaţmentu kultúry a turizmu uţ niekoľko rokov
obsadzujú popredné miesta vo svojich sekciách a úspešne
reprezentujú seba a svoju vysokú školu na národnej
a medzinárodnej úrovni.
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Exkurzia na východné Slovensko
Marián Ţabenský
V dňoch 9. aţ 12. mája 2011 sa uskutoĉnila
exkurzia zameraná na spoznávanie prírodného a kultúrnohistorického dediĉstva Slovenska s akcentom na Horný
a Dolný Zemplín. Program bol zostavený za úĉelom
zvýšenia informovanosti študentov o kultúre, geografii,
histórii a cestovnom ruchu v danej oblasti. Exkurzia bola
urĉená pre študentov prvého, druhého a tretieho roĉníka
vzhľadom na skutoĉnosť, ţe jej obsah korešpondoval
s tézami štátnych bakalárskych skúšok a dotváral ich
praktickú predstavu k teoretickým podkladom získaným
poĉas štúdia. Úlohou študentov bola príprava referátov
o geografických a kultúrnych špecifikách vybraných
regiónov, ktorými prechádzali. Tieto informácie boli
doplnené o poznatky pedagógov. Z pedagógov katedry sa
exkurzie zúĉastnili Mgr. Jana Huĉková PhD., Mgr. Daniel
Poluch, PaedDr Lucia Záhumenská, PhD. a PhDr. Marián
Ţabenský.
Prvý deň bol zameraný na presun z Nitry do Košíc
cez Vráble, Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Luĉenec,
Rimavskú Sobotu, Krásnu Hôrku, Zádielsku tiesňavu a
Turňu nad Bodvou. Táto trasa bola vybraná za úĉelom
lepšieho
spoznávania
juţných
ĉastí
stredného
a východného Slovenska. Súĉasťou bola aj prehliadka
hradu Modrý Kameň, ktorý okrem historickej hodnoty
ponúka aj expozíciu bábkarstva a histórie zubárstva na
Slovensku. Zaujímavá bola aj prehliadka námestia
v Košiciach, ktoré boli v tom období dejiskom
Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
Nasledujúci deň prechádzala trasa z Košíc cez
Pozdišovce, Morské oko, Sninský kameň, Zemplínsku
šíravu, Kaluţu a Humenné na Sninské rybníky. Jazero
Morské oko je okrem tatranských plies jedným z mála
prírodných jazier na Slovensku. Následný výstup na vrchol
Sninského kameňa bol spojený s krátkym výkladom
o sopeĉných pohoriach na Slovensku. Trasa prechádzala
cez prales zapísaný do Zoznamu svetového prírodného
dediĉstva UNESCO. Nasledoval obed v rekreaĉnom
stredisku Kaluţa na Zemplínskej Šírave a návšteva múzea
v prírode v Humennom, ktorému dominuje drevený kostol
Sv. archanjela Michala z Novej Sedlice. Ubytovanie bolo
zabezpeĉené v zrekonštruovanom rekreaĉnom stredisku
Sninské rybníky.
Prehliadka Národného parku Poloniny zaĉala na
vodnej priehrade Starina, ktorá je zásobarňou pitnej vody
pre celé východné Slovensko. Veľmi zaujímavá bola
návšteva drevených kostolov východného obradu v Topoli,
Ruskom Potoku a Uliĉskom Krivom, doplnená o výklad
miestneho
správcu
farnosti.
Nasledoval
obed
v najvýchodnejšej obci na Slovensku, Novej Sedlici
a prehliadka miniatúr drevených kostolov horného
Zemplína v Uliĉi.
Posledný deň bol zameraný na návštevu múzea v
prírode vo Svidníku – múzea dokumentujúceho ukrajinskú
a rusínsku kultúru na Slovensku. Nasledovala prehliadka
pamätníka Karpatsko-duklianskej operácie a vyhliadkovej
veţe, ktorá bola spojená s výkladom. Celú exkurziu
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uzavrela návšteva historickej ĉasti mesta Bardejov, ktorá je
súĉasťou zápisu v Zozname svetového kultúrneho
dediĉstva.
Poĉas exkurzie bol zhotovený videozáznam, ktorý
je moţné nájsť na internete pod názvom EVS Part 1 a EVS
Part 2 (tieto heslá je potrebné zadať do vyhľadávaĉa).
Študenti mali prostredníctvom exkurzie moţnosť navštíviť
a spoznať aj geograficky relatívne vzdialené a z hľadiska
kultúry rôznorodé oblasti Slovenska a zvýšiť tak svoj
odborný, ale aj všeobecný rozhľad. Dúfame, ţe na Zemplín
sa so študentmi ešte vrátime, lebo miest, ktoré stoja za
pozornosť, je tu omnoho viac.

Študenti KMKaT na vedeckej konferencii
v Poznani
Marcel Mudrák
Dňa 10. júna 2011 sa v poľskom meste Poznaň
uskutoĉnila medzinárodná študentská a doktorandská
konferencia venovaná multikulturalizmu a regionaliz-mu,
ktorú organizovala Univerzita Adama Mickiewicza (UAM)
v Poznani pod názvom Etnologia wobec problemów
wielokulturowości i regionalizmu. Na konferencii vystúpili
študenti a doktorandi Instytutu Etnologie i Antropologie
Kulturowej UAM, aj študenti a doktorandi z Katedry
manaţmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre (KMKaT).
Moderátormi boli prof. Waldemar Kuligovski, PhD.
z UAM a doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z KMKaT.
Konferencia sa uskutoĉnila na základe uţ
existujúcej spolupráce a rozvíjania priateľských vzťahov
medzi UKF v Nitre a UAM v Poznani. V priateľskom
duchu sa niesol i priebeh konferencie. V rámci stierania
kultúrnych rozdielov a hľadania toho, ĉo nás spája, sa ako
komunikaĉný prostriedok pouţívali materinské jazyky.
Odborný záujem, ľudská ochota a snaha dorozumieť sa
vyústili do bezproblémovej komunikácie aj bez potreby
pouţitia iných jazykov. Prípadné jazykové rozdiely
a bariéry minimalizovala aj relevantná odborná úroveň
referujúcich, ich príspevky, grafické prezentácie a ukáţky.
Úĉastníci podujatia si navzájom vymieňali názory
a dopĺňali tak vlastné poznatky z praxe, i svojho výskumu.
Cieľom konferencie nebola len výmena a konfrontácia
prezentovaných poznatkov z vedného odboru kulturológia
a etnológia, ale aj získanie nových kontaktov a stimulov
k ďalšej práci. Úĉastníci mali moţnosť komparácie
metodologických postupov, výskumných tém a aktuálnych
problémov, ktorými sa (ako príslušníci príbuzných
disciplín) zaoberajú.
Prezentácie moţno rozdeliť na prípadové štúdie,
ktoré sa zaoberali skúmaním konkrétnych javov vo
vybranom sociokultúrnom prostredí a príspevky o
sociokultúrnych fenoménoch v širšom kontexte.

Témy boli nasledovné:
Bc. Michal Ĉukan: Kultúrne tradície v integrovanej
Európe,
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Sebastian Dubiel-Dmytryszyn: Od literatury do
etniczności. Literatura rusińska w procesie
emancypacji kulturowo-etnicznej,
Katarzyna Chlewińska: Wirtualna wielokulturowość,
Bc. Alexandra Molnárová: Festival alternatívnych
divadiel ako multikultúrny priestor,
PhDr. Marcel Mudrák: Multikulturalizmus a hudobné
podujatia,
Pawe Wita: Dzieje „ziem odzyskanych“ jako
specyficzny przykład problemów wielokulturowości,
regionalizmu, regionalizmu i oswajania krajobrazu
kulturowego,
Zbigniew Szmyt: Obcy w nazym pokoju
komunalnym. Wielokulturowość a multikulturalizm
w poradzieckej Moskwie,
Iveta Michelĉíková: Ţena v islame- arabský svet vs.
stredná Európa,
PhDr. Michal Kurpaš: Vplyvy globalizácie na
transformáciu tradičnej kultúry,
Sławomir Toczek: Wynaleziona górlaszczyzna,
Bc. Soňa Hajdúková: Konfesionalita a jej význam na
príklade jednej severoslovenskej obce,
Karolina Jur: Procesy tworzenia poczucia wspólnoty
wiejskej
na
przykładzie
mieskańców
wsi
Mikołajewo.
Odborná úroveň aj organizácia podujatia boli na
dobrej úrovni. Priebeh návštevy Poľska bol spojený s
poznávaním okolitých miest. V prvý deň cesty sme boli
ubytovaní v Międzybrodziu Bialskiem. Rekreaĉné
stredisko je situované pri vodných nádrţiach a jazerách a
cestovný ruch, hoci ešte nebola turistická sezóna, fungoval
na vyššej úrovni ako v podobných lokalitách na Slovensku.
Nasledujúci deň sme navštívili koncentraĉný tábor
Auschwitz, situovaný pri meste Osvienĉim. Mylnou
domnienkou mnohých návštevníkov je, ţe Osvienĉim je
názov koncentraĉného tábora. Na spomenutý fakt Poliaci
ĉasto musia upozorňovať turistov. V Poznani sme
absolvovali veĉernú prehliadku mesta, kde sme v sprievode
poľských kolegov navštívili niektoré významné pamiatky.
Po ukonĉení prezentaĉnej ĉasti konferencie bola súĉasťou
programu návšteva Roľníckeho múzea v Szreniawe.
Inštitúciu sme vnímali aj z profesionálneho hľadiska.
Zhodli sme sa, ţe je vybudovaná na dobrej úrovni a kladie
dôraz na interaktivitu a komunikáciu medzi lektormi a
návštevníkmi. Zbierkový fond múzea je oveľa menší ako
zbierka exponátov Poľnohospodárskeho múzea v Nitre no
lepšie je vyuţitie existujúceho potenciálu, prezentaĉné
stratégie a marketing.
Na Slovensko sme sa vrátili obohatení o nové
poznatky, záţitky, ale najmä podnety k ďalšej odbornej
práci a štúdiu. S radosťou oĉakávame publikaĉný výstup –
zborník z konferencie, ktorý UAM pripravuje vydať
v priebehu najbliţších mesiacov. Zo strany KMKaT sa na
ňom redakĉne podieľa PhDr. Boris Michalík, PhD. Tešíme
sa aj na ďalšie spoloĉné projekty a aktivity, ktorých
námety boli poĉas formálnych aj neformálnych rozhovorov
rozpracované.
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