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Editorial
Úvodné číslo Kontextov 2015 prináša príspevky o rozmanitosti chápania pojmu kultúra ako viaceré predchádzajúce čísla. Navyše však čitateľovi predostiera aj tematickú
a metodologickú rozmanitosť výskumu kultúry. Nechýbajú
ani súvislosti s turizmom a aplikovaná multidisciplinárna
rovina využitia štúdia kultúry, ktorú predstavujú predovšetkým geografické, gastronomické, architektonické, etnické,
historické, edukačné a psychologické kontexty.
Poslaním časopisu je poskytnúť priestor aj začínajúcim
výskumníkom z oblasti štúdia kultúry v najširšom zmysle.
Alebo naopak, využiť invenciu, elán a pracovný zápal mladých
kolegov a doktorandov a obohatiť oň obsah časopisu. Našou
snahou je priniesť kvalitný a zaujímavý materiál pre študentov
aj odborníkov na problematiku súvislostí kultúry a turizmu.
Úvodná štúdia Mariána Žabenského je výsledkom jeho
terénneho výskumu a zameriava sa na archetypy prírodnej
a kultúrnej krajiny v slovenskej enkláve Vojlovica v rôznych historických obdobiach a súčasnosti. Slovákom južne
od hraníc Slovenska sa venuje aj Michal Kurpaš v príspevku
o jazykovej variabilite v tradičnej architektúre, prostredníctvom komparácie troch slovenských enkláv. Tému uzatvára
Boris Michalík, ktorý sondou do slovenskej enklávy vo Veňarci sleduje akulturáciu a jej faktory.
Katarína Kompasová pojednáva o kulinárnej kultúre ako
súčasti gastroturizmu, pričom konfrontuje tradičnú stravu
a aktuálne gastronomické trendy. Kultúrno-psychologické
špecifiká kultúrneho šoku účastníkov cestovného ruchu
na základe vlastnej skúsenosti približuje Marek Merhaut.
Doktorandi vo svojich príspevkoch prezentujú buď svoj
súčasný stav bádania, alebo parciálne témy výskumu. Michal
Čukan sa zameriava na rozptýlené sídla s akcentom na sociálno-ekonomické vzťahy a zmeny, pričom sa prostredníctvom
špecifických tém pokúša predmetné lazové sídla z tohto pohľadu čo najlepšie charakterizovať. Fiľakovský hrad v kontexte
protitureckých bojov a jeho historického významu približuje
Oľga Zemanová. Barbora Predanocyová analyzuje regionálne
turistické informačné systémy s akcentom na ich súčasný stav
v mikroregióne Uhrovská dolina. Viktória Bíziková sa zaoberá významom, pozíciou a perspektívou kultúrneho dedičstva
v kultúrnej edukácii na Slovensku.
Prítomné recenzie sú zamerané na aktuálnu publikáciu
Svetlany Vojnić-Feldyovej o slovenskej evanjelickej a. v.
cirkvi v Srbsku (Jaroslav Čukan), ďalej zborník z konferencie Historické aspekty života dolnozemských Slovákov (Ján
Jakubej) a nakoniec knižku o Kierkegaardovi a obraze smrti
vo svetle súčasnosti (Erika Moravčíková).
Nasledujú správy o činnosti Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre:
Jana Hučková informuje o študentskej exkurzii na Spiši,
Boris Michalík o plánovanej zahraničnej študentskej vedeckovýskumnej aktivite a Marcel Mudrák o priebehu a výsledkoch ŠVOUČ 2015.
L. Lenovský

Slovenská enkláva Vojlovica – archetypy
prírodnej a kultúrnej krajiny
Marián Žabenský
Kľúčové slová: Vojlovica, kultúrna krajina, archetypy
prírodnej krajiny, archetypy kultúrnej krajiny
Abstract: The paper deals with the issue of identification
of archetypes natural and cultural landscape. Landscape
archetype is a remnant of natural landscape or historic
landscape structures, which has preserved, usually in only
slightly changed form, until now. Identification of archetypes
was carried out using a methodology of transects of cultural
landscape layers which helps us to analyze the development of
the country in different historical periods.
Úvod. Vojlovica predstavuje jednu z najjužnejších slovenských enkláv na Dolnej zemi. Lokalita bola osídlená v poslednej štvrtine 19. storočia obyvateľmi neďalekej zatopenej
obce Marienfeld. Podľa posledného sčítania tu žije 5015
obyvateľov, z toho 833 Slovákov. Hlavným cieľom príspevku
je identifikovať archetypy prírodnej a kultúrnej krajiny, ktoré sa zachovali v skúmanom území.
Skúmané územie pozostáva z obce Vojlovica a jej bezprostredného okolia. Ako uvádzajú Sklabinská a Mosnáková
(2012:372), obec je časťou mesta Pančevo, ktoré sa nachádza
v Banáte pri rieke Temeš a je strediskom Južnobanátskeho
obvodu. Skúmané územie bolo vymedzené na základe viacerých kritérií. Bolo potrebné vychádzať z historických udalostí, ktoré významne vplývali na zmenu štruktúry krajiny.
Pri vymedzovaní územia je nevyhnutné identifikovať v krajine také body, ktoré sú definovateľné aj v starších časových
obdobiach. Týmito bodmi sú historická strelnica – Strelište,
bývalý hospodársky dvor Vojlovického kláštora – Nadela,
križovatka súčasných ulíc 7. júla a Joakima Vujiča, prípadne
ústie rieky Temeš do Dunaja.
Vymedzenie skúmaného územia na mapovom podklade z roku
1995 v mierke 1:25 000

Zdroj: vlastné spracovanie (2014)
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Metodika výskumu pozostáva z viacerých krokov, ktorých cieľom je získať relevantné informácie o geografickom
a kultúrno-historickom vývoji skúmanej oblasti s akcentom
na následnú identifikáciu archetypov prírodnej a kultúrnej
krajiny. Pri výskume vo Vojlovici boli použité viaceré metódy výskumu.
Súčasťou aplikovanej metodiky je analýza krajinnej pokrývky (Land Cover) a analýza zmien využitia krajiny (Land
Use) s akcentom na zhodnotenie tried využitia krajiny. Výsledky sú interpretované formou historického vývoja krajiny,
na báze transektov kultúrno-krajinných vrstiev. Informácie
o vývoji krajiny integrujú výstupy analýzy land cover a land
use a ich spojenie je nevyhnutné pre pochopenie súvislostí
vývoja krajiny v širších intenciach. Výskum bol zameraný
na tieto triedy využitia krajiny: lesy, vodné plochy, trvalé
trávne porasty, orná pôda (oráčiny), trvalé kultúry a zastavané plochy. Problematikou využitia krajiny či krajinnej pokrývky sa na teoreticko-metodologickej či aplikačnej úrovni
zaoberajú o.i. Bičík, Jeleček a Štěpánek (2001); Feranec
a Oťaheľ (2001); Oťaheľ (2004); Pucherová (2004); Petrovič
(2005); Chrastina (2011); Jeleček, Bičík, Štych a kol. (2012);
Muchová (2013), Žabenský (2014). Medzi najdôležitejšie
metódy patrí multitemporálna analýza transektov kultúrno-krajinných vrstiev, ktorá vychádza predovšetkým z archeologických výstupov, z analýzy historických kartografických
diel a terénneho výskumu. Prvý krok výskumu predstavuje
vymedzenie skúmaného územia. Pri výbere územia bolo potrebné prihliadať predovšetkým na geografické a historické
aspekty. Zhromaždenie dostupných informačných zdrojov
predstavuje druhú fázu výskumu. Štúdium dostupnej literatúry a iných prameňov (napríklad archeologických správ)
sa zameriava na vybranú problematiku (geografiu, kultúru
a históriu) s akcentom na skúmanú oblasť. Výskumom Slovákov na Dolnej zemi, resp. konkrétne v skúmanej oblasti, sa
zaoberajú Michalík (2010), Lenovský (2013), Kurpaš (2013),
Čukan (2014), Čukan et. al. (2015). Dôležitým podkladom je
aj analýza historických mapových podkladov. Relevantné sú
predovšetkým mapy z 2. vojenského (Františkovho) mapovania (1806–1869), 3. vojenského mapovania (1869–1887)
(BOLTIŽIAR – OLAH 2009:44-62), mapy zobrazujúce
Srbsko v roku 1995 a mapy spoločnosti Google (2009-2014),
vychádzajúce z leteckého snímkovania Srbskej republiky
zo začiatku 21. storočia. Dôležitým zdrojom informácií sú
historické a súčasné fotografie, na základe ktorých je možná
priestorová identifikácia a lokalizácia niektorých archetypov
krajiny a historických krajinných štruktúr.
V tretej fáze sa na základe analýzy vyššie uvedených
zdrojov vytvorí syntéza údajov zameraná na vypracovanie
fyzicko-geografickej charakteristiky krajiny, pozostávajúcej
z geomorfologickej, klimatologickej, hydrologickej, biogeografickej a pedologickej časti. Analyzuje sa aj vplyv fyzicko-geografickej sféry na vývoj kultúry a kultúrnych inovácií
v skúmanom prostredí.
Štvrtá etapa predstavuje syntézu údajov vyjadrenú v transektoch kultúrno-krajinných vrstiev a ich multitemporálnej
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analýze. Problematikou multitemporálnej analýzy sa zaoberajú napr. OŤAHEĽ – FERANEC (1995:187 – 190); FERANEC (1996:3 – 10) a CHRASTINA (2011:168 – 172).
Transekt kultúrno-krajinnej vrstvy predstavuje novú metódu vo výskume kultúrnej krajiny, ktorá vznikla modifikáciou
metódy profilov kultúrno-krajinných vrstiev. (CHRASTINA
2011:168 – 172)
Prvotné mapové konštrukcie sú tvorené na základe
uvedených mapových podkladov, pričom je potrebné lokalizovať také body, ktoré sú definovateľné vo všetkých dielach
a následne sú označené písmenami (v prípade skúmaného
územia A až F). Transekt znázorňuje jednotlivé prvky kultúrnej krajiny na topickej úrovni (budovy) a chórickej úrovni
(historické krajinné štruktúry, triedy využitia krajiny a ich
štruktúra). Výhodou je, že transekt zobrazuje výsek krajiny
široký približne 600 metrov, čo napomáha pri štúdiu jednotlivých priestorových vzťahov. Následná multitemporálna
analýza je podkladom pre sledovanie vývoja týchto prvkov
v čase i v priestore (zánik historických krajinných štruktúr,
pretrvávanie archetypov krajiny a i.). Výhodou tejto metódy
je aj dynamické zobrazenie vývoja a väzieb človeka (spoločnosti) a krajiny. Transekt je doplnený o obrazové a symbolické
mapové znaky, pričom pre lepšie zobrazenie dynamiky vývoja
sa nové prvky zobrazujú červenou farbou. Počas výskumu
boli vyhotovené aj doplnkové transekty kultúrno-krajinných
vrstiev, ktoré nie sú podložené mapovými podkladmi. Ich
vypracovanie bolo uskutočnené na základe analýzy archeologických nálezov (nákresy, správy), historických písomných
prameňov, výpovedí informátorov a obrazových materiálov.
Pri ich zostavovaní bol využitý postup podľa Chrastinu (viac
k tejto problematike CHRASTINA 2011:17–41).
Prostredníctvom terénneho výskumu, ktorý predstavuje piatu fázu, sa zaznamenáva súčasný stav skúmaného
územia. Získané údaje slúžia pre ďalší výskum a komparáciu vývoja historických krajinných štruktúr a súčasných
krajinných štruktúr. V teréne sa overujú už existujúce
archetypy, prípadne sa skúmajú nové, ktoré sú retrospektívne analyzované ako v prípade archetypov nájdených
v mapových podkladoch. Pri terénom výskume sa aplikujú
archeologické nedeštruktívne metódy (napr. povrchový
prieskum), deštruktívne metódy (sondážny výkop v zmysle platnej legislatívy danej krajiny) a zhotovuje sa fotografický materiál, na základe ktorého sa dokumentuje súčasný
stav tried využitia krajiny, zachovalé historické krajinné
štruktúry či archetypy krajiny. Terénny výskum je potrebný pri doplnení a úprave jednotlivých prvkov transektov
kultúrnej krajiny a pri koncipovaní transektu krajiny dokumentujúceho súčasný stav kultúrnej krajiny.
Poslednou fázou je zhodnotenie vývoja krajiny a kultúry
v intenciách ako vymedzenie archetypov prírodnej a kultúrnej krajiny, transformácia historickej krajinnej štruktúry
na súčasnú krajinnú štruktúru, zhodnotenie vývoja zamestnaní, identifikácia tradičných zamestnaní a iné.
Vymedzenie
transektov
kultúrno-krajinných
vrstiev. Proces identifikácie jednotlivých výrezov krajiny
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zohľadňoval možnosti ich aplikácie vo všetkých mapových
podkladoch. Transekt AB začína v priestore pod strelnicou, keďže strelnica je dobre lokalizovateľná na všetkých
mapových podkladoch. Bod B sa nachádza pod súčasnou
kaplnkou v časti Vodica, kde sa predtým (v blízkosti Nadely) nachádzal hospodársky statok kláštora – Manastirski
hodaj. Sklon tohto transektu je v ďalších spracovaniach zámerne naklonený do roviny s transektmi CD a EF z dôvodu lepšieho efektu zobrazenia krajiny. Transekt CD – jeho
začiatok (bod A) je na križovatke dnešných ulíc Spoljnostarčevačka a 7. júla, ktorá sa tu nachádza už niekoľko
storočí. Pred kolonizáciou to bola križovatka na konci Vojlovického lesa. Koniec transektu (bod D) je v obci Starčevo
na historickej križovatke ciest v tvare Y. Transekt EF – bod
E je pomerne ľahko definovateľný, pretože je na sútoku riek
Temeš a Dunaj. Väčší problém nastáva v prípade lokalizovania bodu F. V tejto oblasti nie je žiadny bod identifikovateľný na všetkých mapových podkladoch. Preto bol určený
matematicko-kartografickým spôsobom. Transekt EF sa
vyvíja rovnobežne s transektom CD a bod F sa nachádza
v pravom uhle s líniou EFD.
Priebeh jednotlivých transektov kultúrnej krajiny

Zdroj: vlastné spracovanie (2014)

Rámcové zhodnotenie jednotlivých transektov krajiny.
Na základe dostupných údajov bolo spracovaných 8 transektov a doplnkových transektov kultúrnej krajiny zobrazujúcich
stav v období 4000 rokov p. n. l. (orientačný časový údaj),
v rokoch 1865, 1880, 1882, 1939, 1958, 1995 a 2014.
V prípade kultúrno-krajinnej vrstvy zobrazujúcej stav
približne okolo roku 4000 p. n. l. sú nápomocné najmä údaje
z archeologických nálezov, ktoré dokumentujú existenciu
Starčevskej kultúry. Súčasťou je aj snaha o rekonštrukciu
pôvodnej vegetácie. Výrez krajiny z roku 1865 poukazuje na existenciu kláštora Vojlovica a jeho hospodárstva.
Pôvodná osada Marienfeld, založená v roku 1869, bola
v dôsledku katastrofálnej povodne v roku 1879 zničená.
Časť obyvateľstva sa usadila na okraji Vojlovického lesa,

kde neskôr vznikla obec Vojlovica. Okrem Slovákov sa tu
usadili aj Nemci a neskôr obyvateľstvo maďarského pôvodu.
Proces zmien v krajine je možné rekonštruovať na základe
výrezov krajiny zobrazujúcich jej stav v rokoch 1880 a 1882.
K najvýraznejším vplyvom kolonistov na krajinu môžeme
zaradiť vyrúbanie voljovického agátového lesa a jeho premenu na zastavané plochy a ornú pôdu. Slováci vysúšali Malú
slatinu a močaristé oblasti Rítu, kde tiež zakladali polia, záhrady, vinice a sady. Územný rozsah hospodárstva kláštora
tak bol výrazne redukovaný.
Prvé roky zakladania osady až po obdobie do začiatku
2. svetovej vojny dokumentuje výrez krajiny zobrazujúci stav
v roku 1939. Vzhľadom na dokončenie kultivácie ornej pôdy
a stavebných prác v obci a oblasti Hora, sa aktivita Vojlovičanov sústreďuje na oblasť rítu, kde vznikajú polia, rozširujú sa
trvalé trávne porasty, záhrady, sady a vinohrady. Buduje sa aj
veľké množstvo prístreškov/objektov na uskladnenie plodín,
náradia a na núdzové prespanie – chyže. Transekt krajiny
Zlatý vek agrárnej krajiny zobrazuje stav v roku 1958, krátko
pred výstavbou prvého priemyselného areálu vo Vojlovici.
Na tvorbe tejto časti participovali výraznou mierou aj súčasní obyvatelia obce – informátori. Na základe ich výpovedí
bolo možné nielen rekonštruovať krajinu, ale zaznamenať
aj konkrétne príklady pôsobenia človeka/spoločnosti v skúmanom území. Pre toto obdobie je charakteristický proces
deportácie nemeckého obyvateľstva, zakladanie družstiev
(zádrug) a rozvoj spoločnosti agrárneho charakteru.
Stav krajiny v roku 1995 poukazuje na proces spriemyselňovania, postupujúci od 70. rokov 20. storočia.
Svoju činnosť rozvíja fabrika zameraná na výrobu lietadiel
a nákladných vozidiel UTVA – Pančevo. Vybudovaná bola
aj rozsiahla rafinéria. Vznikol rozľahlý areál dusikárne
Azotara a chemického podniku Petrochémia, ktorých
založenie nadväzuje na rafinériu. V oblasti rítu dochádza
k rozsiahlym kultivačným prácam, presúva sa celé koryto
Dunaja (zanikajú viaceré archetypy krajiny). Z pôvodného
ostrova sa stáva zaplavované územie pred hrádzou, tzv.
Forland. Dochádza aj k značným odvodňovacím prácam
a k vybudovaniu nového riečneho prístavu pod priemyselným areálom Azotara. Z dôvodu výstavby prístavu zaniká
vojlovická pláž Čangolida. Tieto zmeny ovplyvnili aj miestnych Slovákov, ktorí sa začínajú zamestnávať v priemyselných areáloch.
Posledný výrez zobrazuje stav krajiny v roku 2014. Údaje
pre tento transekt boli získané prostredníctvom terénneho
výskumu. Fabrika UTVA – Pančevo je presídlená do Železníku, čím v skúmanom území prakticky zaniká. Rafinéria,
Petrochémia a Azotara boli počas vojenského konfliktu
v roku 1999 niekoľkokrát bombardované vojskami NATO,
čím bola čiastočne narušená ich činnosť.
Archetypy krajiny (prírodná a kultúrna krajina). Na základe realizovaného výskumu bolo možné v skúmanom
území vymedziť jednotlivé archetypy prírodnej a kultúrnej
krajiny. Dosahujú topickú a chóricku úroveň krajiny. Medzi
archetypy prírodnej krajiny možno zaradiť Veľkú slatinu,
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Príklad spracovaného transektu krajiny – doplnkový transekt
zobrazujúci stav krajiny v roku 1939

Zdroj: Marián Žabenský (2014)

ktorá predstavuje pozostatok bývalého koryta Dunaja. Neskôr vzniknuté mŕtve rameno postupne zarástlo porastom
rákosa obecného (lat. Phragmites australis), čím sa zmenilo
na slatinu. Prevládajú tu prírodné procesy nad antropogénnymi. Za archetyp prírodnej krajiny možno považovať aj
niektoré časti močiarov v oblasti rítu, pri Dunaji a močiare
Nadela. Archetypy kultúrnej krajiny predstavujú pozostatky
historických krajinných štruktúr, ktoré sa v skúmanom území vytvárali v období pred 2. svetovou vojnou. Najvýznamnejším z nich je kláštor Vojlovica založený v 15. storočí.
Aj napriek čiastočnej deštrukcii areálu v období tureckej
expanzie a v časoch výstavby rafinérie (v 2. polovici 20. storočia) sa tu zachovala pôvodná budova a chrám v barokovej
úprave. Na cintoríne a v jeho okolí sa ešte nachádzajú ruiny
niektorých pôvodných stavieb. Pre hospodárstvo kláštora
mali veľký význam aj trvalé trávne porasty, nachádzajúce
sa v oblasti medzi Vojlovicou a Starčevom. Ich dodnes zachované časti predstavujú unikátny pozostatok kultúrnej
krajiny podstatne nezmenenej už niekoľko storočí. Ďalším
archetypom krajiny z konca 19. storočia je lokalita Vodica
s kaplnkou a agátovým porastom, ktorý je príkladom pôvodného kláštorného lesného porastu.
Dôkazom kolonizácie územia Slovákmi, Nemcami
a Maďarmi je miestne centrum Vojlovice, kde je situovaný
historický park s dvoma kostolmi. V parku sa nachádzajú
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viac ako 100-ročné lipy, ktoré boli vysadené pri príležitosti
dokončenia kostolov obidvoch protestantských cirkví v dedine. Lipa je pôvodný posvätný strom Slovanov, ktorý sa
po kristianizácii začal vysádzať v blízkosti sakrálnych objektov a je neodmysliteľnou súčasťou krajiny obývanej Slovanmi (neskôr aj Maďarmi) v období stredoveku a novoveku.
Na námestí sa nachádzajú aj historické budovy – evanjelickej (slovenskej, v minulosti aj nemeckej) a kalvínskej
(maďarskej) fary. Historické budovy škôl dnes už neslúžia
svojmu pôvodnému účelu. Na obdobie výstavby obce
koncom 19. storočia sa vzťahujú aj povrchové dobývky hliny – nazývané kubike, prípadne Malá slatina a Veľká slatina.
Z obdobia pred príchodom Slovákov do skúmaného územia sa zachoval unikátny archetyp historickej strelnice. Toto
zariadenie funguje už od roku 1813. Dodnes sú tu prítomné
násypy, historické stavby a pozostatky skladu strelného prachu (Pulvermagazin).
Historicky významná je aj cesta spájajúca Starčevo
a Pančevo (Spoljnostarčevačka), ktorá prechádza po pôvodnom okraji riečnej terasy. Táto prírodná vyvýšenina chránila
kláštor, neskôr Vojlovicu, pred záplavami. Vek pôvodného
pôdorysu cesty možno odhadovať na niekoľko storočí.
Záver. Na základe výskumu vymedzené archetypy prírodnej a kultúrnej krajiny poukazujú na kultúrne a historicky pestrý vývoj skúmaného územia, v ktorom možno rozpoznať vplyvy viacerých etník (Srbi, Slováci, Nemci, Maďari,
Turci a iné). Jednotlivé národy menili krajinu podľa svojich
potrieb a tým ju pretransformovali na neopakovateľnú mozaiku (kultúrno-krajinnú vrstvu), ktorá dodnes poukazuje
na synergické spolužitie človeka/spoločnosti s krajinou.
Mapa zobrazujúca archetypy prírodnej a kultúrnej krajiny
vo Vojlovici.

Vlastné spracovanie podľa:
<https://www.google.sk/maps/@44.8281806,20.6841493,382m/
data= !3m1!1e3>.
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Jazyková variabilita v tradičnej architektúre
(komparatívna analýza troch slovenských
dolnozemských enkláv)
Michal Kurpaš
Kľúčové slová: tradičná architektúra, stavebná kultúra,
nárečové pomenovania, stavebné techniky
Abstract: The differences in dialect names of the elements
of traditional architecture were detected in majority of the
research sites. Different names or absent terms within similar
cultural areas are caused by various factors. The technological
advancement of economic development belongs to the most
important ones. Another one is the natural environment which
determines the use of building materials and technologies.
Úvod. Skúmanie problematiky tradičnej architektúry
v lokalitách so slovenskou etnickou minoritou nám ponúka množstvo zaujímavých paralel, ktoré aj nepriamo
súvisia s hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom.
Zaujímavým je sledovanie terminologických pomenovaní
v kontexte staviteľstva. Terénny výskum, ktorý bol realizovaný pod záštitou Katedry manažmentu kultúry a turizmu
FF UKF v Nitre, sa zameriaval prioritne na dokumentáciu
tradičnej kultúry dolnozemských Slovákov. Na zhotovenie
komparatívnej analýzy terminológie tradičnej architektúry
sme využili materiál z troch slovenských dolnozemských
enkláv – Silbaš (Srbsko), Vojlovica (Srbsko) a Soľany
(Chorvátsko). Cieľom predmetného príspevku je poukázať
na prebiehajúcu asimiláciu a udržiavanie minoritnej kultúry
v slovenských enklávach.
Prítomná komparácia reflektuje súčasný stav v troch
skúmaných lokalitách – v Silbaši (Báčka), Soľanoch (Slavónia) a vo Vojlovici (Banát). Nárečové pomenovania sme
porovnávali rešpektujúc metodiku skúmania tradičnej
architektúry, ktorá sa opiera o analýzu stavebných techník
a materiálov, dispozičného riešenia obytných domov a hospodárskych objektov, súčastí gazdovstiev aj technických
stavieb.
S rozdielmi v nárečových pomenovaniach prvkov tradičnej architektúry sme sa stretli vo väčšine skúmaných lokalít.
Odlišné názvy alebo absentujúce výrazy v rámci podobných
kultúrnych oblastí sú zapríčinené viacerými faktormi.
Medzi najdôležitejšie patrí technologický pokrok súvisiaci
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s hospodárskym rozvojom. Ďalším je prírodné prostredie,
ktoré determinuje využívanie stavebných materiálov a technológií. Stavebné materiály a techniky boli v každej dedine
špecifické. V Silbaši sa stretávame s prevahou nabíjaných
domov a domov z nepálenej surovej tehly. V Soľanoch naopak, ekonomický rozvoj (existencia dvoch tehelní) a vysoká
spodná voda zapríčinila skorší nástup efektívnejších stavebných materiálov, akými sú pálená tehla a škridľa. Podobná
situácia je vo Vojlovici, v súčasnej mestskej časti Pančeva
s výrazným vplyvom hlavného mesta Belehrad.
V Silbaši je prevažná väčšina obytných objektov z prvej
polovice 20. storočia postavená technikou nabíjania. Stretávame sa tu so širokým spektrom pomenovaní pracovného
náradia. Pomenovanie rozšírené pre uvedený typ domu je
náboj/nabíjanica. Pracovné náradie tvorilo úzke pikalo, širší
nabíjak a kyjanica, všetky rôznych rozmerov. Používanie
tejto metódy stavania múrov do 70. rokov minulého storočia zabezpečilo následne pretrvávanie týchto špecifických
pomenovaní. V Soľanoch sa nabíjané domy zachovali len
v pamäti staršej generácie, preto je aj znalosť pojmov spojených s touto technikou limitovaná. Objekty sa označovali
ako nabíjaný dom alebo hlinený dom, všetky používané nástroje mali spoločné označenie kyjanica. Ostatné označenia
sa nepoužívali. Charakter stavieb vo Vojlovici je podobný
ako v Soľanoch. Nabíjané domy sa vzhľadom na pomerne
vysoký stupeň hospodárskeho rozvoja vytratili skôr, rovnako aj všetky výrazy s nimi spojené.
Ďalšia stavebná technika súvisí s využívaním nepálenej tehly – váľkov, nepečenej tehly, terpišu. Vyskytovala sa
vo všetkých lokalitách, no s odlišnou mierou využívania.
V Silbaši sa nepálená tehla nazývala váľka, v Soľanoch a Vojlovici terpiš. Pri ich výrobe sa využívali drevené formy, ktoré
sa nazývali kalupy alebo ládičky.
Výroba nepálenej tehly, Vojlovica, 1930

Zdroj: Fotoarchív Any Kuchárikovej

Slovo váľka malo viacero významov. Tento pojem označoval aj diely, z ktorých sa budovali stropy. Synonymom boli
výtle, výkle alebo cepke. Označenie cepke a výtle používali
obyvatelia narodení v prvej tretine minulého storočia. Boli
to drevené drúky omotané ovsenou slamou a blatom, ktoré
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sa čapovali do stropných hriadok. Ako váľky ich už označovali najmladší pamätníci týchto stavebných postupov
na domoch stavaných v 60. rokoch 20. storočia. Výraz váľka
sa používal aj pri stavbe sedliackych – seliackych pecí. Predstavoval podlhovastý hlinený šúľok – obkladový materiál
prútenej kostry pece.
V súvislosti s využívaním hliny ako primárneho stavebného materiálu je zaujímavý pojem žltačka. Bolo to
univerzálne pomenovanie pre kvalitatívne najlepšiu hlinu
na stavbu múrov. Tento výraz bol zaužívaný vo všetkých
skúmaných lokalitách. V Silbaši, kde hlinené domy stoja
dodnes, sa používali aj výrazy zdravica, zdravá zem, ilovača.
Za blato sa označovala zmes plevy a vlhkej hliny. V Soľanoch
sa využíva aj výraz maz.
Pokrokovejší stavebný materiál predstavovala pálená
tehla a jej nástup bol v jednotlivých dedinách individuálny.
Škridľa, ktorá nahradila trstinovú strešnú krytinu, sa nazýva
črep. Toto pomenovanie je rozšírené v celom skúmanom
priestore.
Oprava strechy, Vojlovica, 1978

Zdroj: Fotoarchív Any Kuchárikovej

Trubce a balvany pomenovávajú drevenú guľatinu. Sú zaužívané v Báčke, kde sa drevo objednávalo surové a finálnemu spracovaniu podliehalo priamo na stavbe. Vo Vojlovici
a v Soľanoch bolo zaužívané nakupovať trámy na krov hotové. Leptíre (Soľany), letvy (Soľany), priemy (Silbaš) – doštenie pod strešnú krytinu, spájanky (Soľany), pájanty (Silbaš),
rozpinky, razpinače, bindery, vzpery, cvike – drevené koly,
grady – hrady, rohy – krokvy, vetrovje latky (Silbaš), mačke,
veternice (Soľany), drevený patos (Silbaš) či brodsky pod
(Soľany) predstavujú ďalšie výrazy spojené so stavbou krovu
a strechy. Brodsky pod je chorvátsky výraz a využíval sa len
v Soľanoch, kde je počet Slovákov najnižší a majoritný jazyk
prenikol do slovenského prostredia najrýchlejšie. Drevený
materiál a produkty sa dali zakúpiť v drevarach (Soľany, Vojlovica), dašťarach (Silbaš) – v predajniach dreva a pílach, či
tišlerskych míhľoch – stolárskych dielňach. Objednať a kúpiť
sa tu mohol aj nábytok – kasne – skrine, lády – truhlice,
nogare – stolce, kredenc, ormán – komoda a pod. Doma
vyrobený nábytok ako steláža – polica, krpara – provizórna
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postieľka zo stolcov, dosiek a handroviek – doma tkaných
kobercov, či nástroje ako lojtra – rebrík – sú vo všetkých
skúmaných lokalitách pomenovávané zhodne.
Interiér domu, Soľany

reprezentatívnej izby vo všetkých skúmaných lokalitách.
Podobne ako aj názov podstrešia, ktoré je signifikantným
prvkom dolnozemskej architektúry, nazývalo sa veranda,
gong, gang, gánok či felešov.
Nabíjaný dom s verandou, Soľany

Zdroj: Fotoarchív autora (2013)

Pojmy označujúce časti objektov sú v niektorých prípadoch odlišné. Označenie temeľ – základ sa používa najmä
v Slavónii a Srieme. V Báčke ho nahrádza fundácia či fundament. Uhly označujú rohy stavby. Podmurovka sa nazývala
aj výrazom podrovnávka (Silbaš, Vojlovica). Sedlovú strechu
charakterizuje pojem na dve vody, pultovú polsedlo a valbovú na štyri vody.
Ďalšie príklady terminologických odlišností ponúka
štít domu, ktorý sa v Báčke nazýva kýbla. V Soľanoch sa
udomácnilo označenie zabát. Rozdiely zaznamenávame aj na štítových prvkoch. V Silbaši je odkvap, vetracie
otvory – bádže, štoky a kramle – háky na uchytenie štítu
ku krovu. Krovy sa robili pántové – spájankové, pájantové,
makažové alebo stolicové. V Soľanoch a Vojlovici odkvap
pomenovávajú ako simst a vetracie okienka sú obelichty
alebo cugy na zrak (vzduch). Priečelie dopĺňali obločnice či
okenice (Silbaš, Vojlovica), duplo okná a šalukátre (Soľany),
šalóny (Vojlovica).
V rámci dispozičného riešenia obytných priestorov sa
neprejavujú výraznejšie rozdiely. Niekoľko odlišností evidujeme pri názvoch zadnej izby – zaňja izba, parádna izba
(Silbaš), čistá izba (Silbaš) alebo studená izba (Soľany). Tento priestor nebol vykurovaný a slúžil na skladovacie účely.
Vo väčšine prípadov tu bolo odložené šatstvo alebo výbava
nevesty – duchny. Možno predpokladať, že pojem studená
izba sa využíva v Slavónii práve kvôli prírodným podmienkam, ktoré neboli vhodné na stavbu podrumov – pivníc,
kvôli vysokej spodnej vode. V studenej izbe sa skladovali
potravinové výrobky, ovocie a zelenina. Tiež sa tu realizovali zabíjačkové práce. Pivnice v Soľanoch nahrádzali aj
hniezda – jamy na zemiaky, ktoré bývali situované vo dvore.
Iným príkladom je univerzálny pojem pitvor označujúci vstupný priestor do domu. Pod vplyvom funkčnej
transformácie (predelením priestoru) sa nazýval kuchyň
alebo predizba. Preňja chyža je univerzálny názov prednej,

Zdroj: Fotoarchív autora (2013)

Dispozičné riešenia domov mali svoje špecifické pomenovania. V Báčke sa používal výraz dom do ulici. V Slavónii
to boli domy na front alebo domy na lakeť, kľúč resp. kľúčik. Pri týchto stavbách sa väčšinou vyskytovali aj uzavreté
vchody do dvora pod spoločnou strechou, ktoré sa nazývali
amfora.
Vykurovacie telesá boli dôležitým prvkom interiérového
vybavenia domov. Otvorené ohniská sa nazývali ohniská
(Silbaš), kochy (Soľany, Vojlovici). Výraz koch sa používal
tiež pre pomenovanie komínu alebo udiarne (Soľany) – sušiarne (Silbaš, Vojlovica). Vedľajšie prívody – prieduchy
do hlavného komína sa nazývali cugy. Pokrokovejšie vykurovanie obytných priestorov sa realizovalo prostredníctvom
sedliackych pecí – seliacka pec. Vykurovali prednú – obytnú
izbu. Ich časti mali viaceré nárečové pomenovania. Priestor
za pecou pri stene, v ktorom sa väčšinou hrali a ohrievali
deti, sa všeobecne nazýval kucov (Silbaš) – kuckov (Soľany).
Patička bola spodná časť pece v obytnom priestore, okolo
ktorej bola drevená alebo murovaná lavica. Piecka tvorila
priestor slúžiaci na odkladanie potravín a uvareného jedla,
aby neochladlo. Tvar piecky bol v niektorých prípadoch charakteristickým znakom lokality. Djugov je výraz označujúci
uzáver čeľustí pece. Býval drevený alebo kovový. Sedliacke
pece boli nahradené murovanými a liatinovými sporákmi – šporhetmi (Soľany), šporhelmi (Silbaš). Kachle – kachľovky (Silbaš, Vojlovica) a tučové pece (Soľany) umožňovali
v druhej polovici minulého storočia vykurovať viaceré
priestory domu, čo, okrem iného, podnietilo dispozičný rozvoj obytných priestorov.
Rýchlejší ústup sedliackych pecí a strata ich kvalitatívnych vlastností pri príprave jedál sa v Soľanoch prejavila
budovaním venších pecí. Rešpektovali pôvodné materiály
a postupy, ktoré sa využívali pri stavbe sedliackych pecí.
Situované boli vo dvore, väčšinou neďaleko letnej kuchyne
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alebo chyžky, ktorá predstavovala sezónny, alebo aj provizórny celoročne obývaný priestor pre staršiu generáciu.
Hospodárske objekty ako cieňa – šupa – šopa, staja,
konic (Vojlovica) – maštaľ a chlievy boli spojené s obytným
domom spoločnou strechou. Vo všetkých troch lokalitách
mali identické pomenovanie. Senníky – seňaky (Silbaš,
Vojlovica) – seňare (Soľany) a plevince – plevare (Soľany)
oddeľovali prednú časť dvora od zadnej – záhradky. Neskôr
boli zvyčajne adaptované na maštale.
V žiadnom dvore nechýbal čardák – sušiareň na kukuricu. Túto funkciu pôvodne plnil koš (Silbaš) z konopných
bylí a drôtených obručí okolo stĺpu, prikrytý kukuričným
šúštím. V Soľanoch to boli pletare vyrábané z pletených prútov. Klasické čardáky tu neskôr funkčne vystriedali modifikované podkrovné priestory hospodárskych objektov, ktoré
boli špecifické množstvom menších otvorov s doštenými
dvierkami zabezpečujúcimi kvalitné vetranie.
Vo vojlovici sa čardák nazýva hambár. Hambáre v iných
lokalitách slúžia ako sýpky umiestnené v hospodárskych
častiach dvorov. Sú v nich priestory na vrecia s obilím, jamy
na zemiaky a zeleninu.
Sušiareň na kukuricu u Jozefa Spišiaka, Vojlovica

Zdroj: Fotoarchív autora (2014)

Vplyv prírodného prostredia na vznik termínov súvisiacich s tradičnou architektúrou je evidentný v súvislosti
s budovaním studní. Pre Soľany s charakteristickými
podmienkami, ktoré súviseli s vysokou hladinou spodnej
vody, boli do 70. rokov minulého storočia typické studne
s váhou. Pozostávali z vykopanej studne, do ktorej sa robilo
debnenie – šestar (Soľany) – koláč (Silbaš, Vojlovica). Konštrukciu dotváral vysoký drevený stĺp – ďéram (Soľany) či
socha (Banát), na ktorý sa uchytila váha – trám tvoriaci
hybné rameno. Na jeho tenší koniec sa pripevnila motka – drúk zakončený kovovým hákom, na ktorom viselo
vedro. Na druhej strane váhy bolo pripevnené závažie pre
ľahšiu manipuláciu s naplneným vedrom. V Báčke tento
typ studne nebol rozšírený, lebo voda bola nižšie a bolo
nevyhnutné kopať hlbšie. Prevažovali tu klasické kopané
studne s rumpálom, rumpálové studne. Vo Vojlovici sa vyskytovali obidva typy studní.
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V kontexte estetickej úpravy domov sa stretávame s termínmi kalenie, mazanie a maľovanie. Pojmy sa využívajú
rovnako vo všetkých skúmaných lokalitách. Slovenská minorita využívala na fasádu viac svetlú – modrú a plavú – bielu farbu. Srbi a Chorváti drapovú – krémovú hnedú, okrovú
alebo žltohnedú farbu, Bosniaci zelenú farbu.
Záver. Uvedené príklady predstavujú náhľad na terminologickú rozmanitosť prvkov tradičnej architektúry na Dolnej
zemi. V mnohých príkladoch sú pomenovania identické, ale
vyskytujúce sa odlišnosti upriamujú pozornosť na skúmanie
faktorov, ktoré daný jav vzniku, zániku alebo transformácie
zapríčiňujú. Napriek prebiehajúcej akulturácii je evidentné,
že v lokalitách so slovenskou etnickou minoritou sa zachovávajú tradičné pomenovania, aj keď v rôznej miere, ktorú
ovplyvňuje napríklad využívanie dostupných stavebných
materiálov a techník.
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K akulturácii Slovákov vo Veňarci
Boris Michalík
Kľúčové slová: Akulturácia, asimilácia, Slováci v Maďarsku,
Veňarec/Vanyarc, minoritná kultúra, identita
Abstract: The process of acculturation/assimilation in Veňarec
is an irreversible process. Gradual loss of personal and collective identities linked to „Slovakness“ is evident, especially
among the younger generation. On the other hand, activities

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2015
of political and cultural institutions are stimulating factors.
Organized events are appropriate forum for demonstrating Slovak minority culture, as well as for the self-realization
of the domestic population. Twinning contacts, in which even
the youth is involved, and teaching of Slovak language at primary school, can positively support longer survival of Slovaks
in Veňarec. Opposite factors are poor economic situation, high
unemployment and unfavourable forecast of the development
of social and economic conditions in the coming years.
Úvod. Cieľom prítomného príspevku je analyzovať akulturačné faktory, ktoré pôsobili a pôsobia na slovenské minoritné spoločenstvo vo Veňarci. Akulturácia, ako proces
stierania etnických rozdielov, je nezvratným procesom.
Krátkodobý, niekoľkodňový terénny výskum vo Veňarci
(organizovaný Výskumným ústavom Celoštátnej slovenskej
samosprávy v Maďarsku v júni 2013) toto tvrdenie preukázal. Príspevok metodicky vychádza z predchádzajúcich diel
autora, v ktorých sa venoval akulturačným/asimilačným
faktorom, ich klasifikácii a analýze (napr. MICHALÍK 2008,
2010, 2011, 2012).
Obec Veňarec (maď. Vanyarc) sa nachádza na juhu
Novohradskej župy (Nógrád megye). Administratívne patrí
k okresnému mestu Pastuchov (Pásztó), ktoré je vzdialené 33 km. Hraničné mesto Balážske Ďarmoty leží 35 km
od Veňarca a hlavné mesto Budapešť 68 km od obce. Žije
tu 1320 obyvateľov, z ktorých je 189 Slovákov (údaj z roku
2011). Môžeme sa však domnievať, že tento oficiálny počet
nehovorí verne o počte osôb slovenského pôvodu v dedine.
Veňarec je strediskovou obcou, čiže má spoločný obecný
úrad s okolitými menšími administratívnymi jednotkami
(Szirák a Bér).
Problematika akulturačných faktorov nebola v minulosti
predmetom záujmu domácich bádateľov, relevantné zdroje
sa hľadajú ťažko aj v širšom zahraničnom kontexte. Isté
čiastkové informácie nachádzame v dobovej archívnej spisbe, ktorej sa venuje časť predstaviteľov súčasnej slovenskej
historiografie (bližšie pozri KMEŤ 2010 a 2013). Akulturačné faktory rozdeľujeme do viacerých väčších skupín. Vo Veňarci sa ako signifikantné javia niektoré z nich. Ide o historické udalosti (všeobecný historický vývoj a jeho vplyv
na minoritné prostredie), prírodné pomery, konfesionálnu
štruktúru, profesijnú štruktúru, tradičnú kultúru (zaujímavá
je najmä jej inštitucionálna rovina), vzdelávanie, médiá, sféru medzilokálnych kontaktov a kontaktov so Slovenskom.
Analýza akulturačných faktorov. Obec bola osídlená
slovenskými migrantmi v 1. polovici 18. storočia v rámci
vnútornej kolonizácie, ktorej potreba prišla po odchode tureckých okupantov. Slováci prichádzali najmä z Novohradu
a okolia Zvolena. Miestnu slovenskú komunitu výrazne zasiahol odchod obyvateľov v 70. rokoch 18. storočia do Báčky
(najmä z dôvodu nedostatku ornej pôdy). Veňarčania sa,
ako všetci obyvatelia vtedajšieho Rakúsko-Uhorka, resp.
Maďarska, podieľali svojou účasťou v I. a II. svetovej vojne.
Významný vplyv mala aj reemigrácia po II. svetovej vojne,

kedy sa do dvadsať rodín presťahovalo na Slovensko. Informátori spomínajú najmä Jánošovcov, Šajbenovcov, Chrťanovcov, Apkovcov, Hodbabných. Presídlili sa najmä do okolia Banskej Bystrice (Sásová), no aj do Nesvadov pri Nových
Zámkoch či Nového Sveta pri Senci. Svoju úlohu zohral aj
nástup komunistov k moci v 50. rokoch 20. storočia, ktorí
začali výraznejšie budovať priemyselné centrá v mestách
a znárodňovať poľnohospodárstvo. Tento povojnový rozvoj
spôsobil aj čiastočnú zmenu profesijnej orientácie Veňarčanov z agrárnej na priemyselnú vo fabrikách v okolitých mestách, najmä však v Budapešti. Spoločenské zmeny na konci
80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia a nástup demokracie
spôsobili istú destabilizáciu miestnej, nielen slovenskej,
komunity. Zánik družstiev, privatizácia a následný krach
bývalých štátnych podnikov znamenali pre domácich stratu
ekonomickej pohody a neistotu v sociálnom postavení.
Prírodné pomery determinujú celý rad lokálnych
špecifík nielen v bežnom živote, ale aj v kultúre. Veňarec
leží na úpätí pohoria Čerhát, krajina má pahorkatinný ráz.
Poľnohospodárska pôda je tu relatívne úrodná a veľkú časť
tvorí aj zalesnené územie. Reliéf je teda pomerne členitý,
čo znamená dva možné pohľady na akulturačné tendencie.
Geomorfologická skladba spôsobuje istú izoláciu dediny
voči okoliu, ktorá má protiasimilačný efekt, na druhej strane, nie ideálne podmienky pre poľnohospodárstvo (najmä
malá rozloha obrábanej pôdy) spôsobili v historickom
priereze viacnásobný odliv domáceho obyvateľstva (Báčka,
mestské prostredie – Pastuchov, Balážske Ďarmoty, Budapešť, Vác).
Z konfesionálneho hľadiska sú Slováci vo Veňarci evanjelici a. v. Maďari žijúci v obci sú rímsko-katolíckeho alebo
evanjelického vierovyznania. Určitú silu mala aj komunita baptistov, medzi ktorých patrili aj niektorí slovenskí
reemigranti. V súčasnosti predstavuje zanedbateľnú časť
obyvateľov obce. Konfesionalita tu predstavuje istý etnoidentifikačný znak, čo najmä v minulosti (do II. svetovej
vojny) znamenalo často neprekonateľný vzájomný predsudok. Služby Božie sa konajú v maďarskom jazyku, jedenkrát
mesačne popoludní aj v slovenčine. Posledný farár, ktorý
ešte kázal v slovenskom jazyku bol Jenő Šulc. Znakom
prítomnosti slovenskej identity sú aj sobáše v materinčine,
ktoré svedčia o potenciálnom prenose etnických znakov
na ďalšie generácie. Vo Veňarci si také nepamätajú ani
najstarší obyvatelia. Tu sa žiada poznamenať, že po II. svetovej vojne prestáva byť výber partnera etnicky limitovaný.
Najdôležitejší bol parameter lokálneho pôvodu – aby boli
obaja partneri z Veňarca. Príchody a odchody partnerov
z/do iných obcí boli menej časté. Individuálne vyznávanie
viery sa deje takmer výlučne v maďarčine, informátori už
nevlastnia ani slovenské spevníky či Tranoscius. Slovenský
jazyk v kostole počuť vo vianočnom období, kedy do Veňarca prichádzajú hostia z Veľkého Krtíša a v kostole sa
prezentujú kultúrnym programom.
Ďalšiu veľkú skupinu akulturačných faktorov tvoria
kontexty zamestnania. Ak je kultúra dolnozemských
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Slovákov prevažne agrárna, platí to aj pre obyvateľov Veňarca. Gazdovanie tvorilo hlavný zdroj obživy až do II. svetovej vojny. Kolektivizácia prebiehala aj vo Veňarci, najskôr
prostredníctvom gazdovských združení, neskôr založením
poľnohospodárskeho družstva. V rámci činnosti družstva
sme sa stretli so zaujímavou informáciou, že viacerí Veňarčania boli viackrát pracovať v období žatvy na Slovensku
(v okolí Veľkého Krtíša). Prítomnosť zalesneného územia
dáva predpoklad zamestnania v rámci lesných profesií.
S obdobím po II. svetovej vojne, ale najmä od 60. – 70.
rokov 20. storočia, súvisí industrializácia. Výstavba a činnosť veľkých fabrík v Budapešti a okolí ponúkala mnoho
pracovných príležitostí aj pre obyvateľov Veňarca. Denne
za prácou dochádzali najmä muži, cestovanie často zabralo
aj niekoľko hodín. Do vzdialenejších lokalít chodili na celý
týždeň, počas ktorého prechodne bývali v robotníckych
ubytovniach. Komunikačným jazykom v novom prostredí
bola výlučne maďarčina, zriedkakedy sa na jednom pracovisku stretli viacerí Slováci. Obdobie budovania demokracie
bolo poznačené zánikom viacerých družstiev aj mestských
fabrík. Mnohí Veňarčania prišli o prácu vo veku po päťdesiatke, čo pre nich znamenalo obrovský problém opätovne
sa zamestnať. Nezamestnanosť v dedine je veľká a z tohto
pohľadu badať na domácich značnú apatiu. Pracovné
príležitosti chýbajú a nenahradili ich ani obecné sociálne
projekty zamerané na rozvoj poľnohospodárstva a domáceho hospodárenia. Istý čas bolo obľúbeným pestovanie
malín či ríbezlí. Ich produkcia bola vítaným navýšením
rodinných rozpočtov. Nepriaznivé výkupné ceny ovocia
však tieto aktivity zastavili. Určitú nádej na zamestnanie
dávajú Veňarčanom podnikatelia v okolitých obciach, kde
zakladajú rôzne zamerané malé výrobné podniky, často aj
so zahraničnou účasťou.
Osobitnou skupinou asimilačných faktorov je vzdelávanie. Slovenčina sa do II. svetovej vojny používala najmä
v rodinnom prostredí a v bežnej komunikácii medzi obyvateľmi. Výučba slovenského jazyka v školskom prostredí
chýbala. Po vojne sa začala pozvoľna vytrácať aj z rodinného života. Materinský jazyk používala/používa aktívne
len staršia generácia Veňarčanov. Spôsobil to veľký počet
zmiešaných manželstiev, práca v meste a absencia výučby
jazyka v škole. Situácia sa zmenila až v posledných desaťročiach, kedy sa do obce vydala učiteľka Ruženka Komjáthyová (v roku 1983), aktívna podporovateľka výučby
slovenčiny a kontaktov so Slovenskom. To, že sa materinský jazyk v dedine do tohto obdobia nevyučoval, bolo spôsobené nielen asimilačnou politikou štátnych orgánov, ale
aj nedostatkom kvalifikovaných kádrov. Miestnu základnú
školu v súčasnosti navštevuje viac ako 130 detí, ktoré majú
možnosť fakultatívne navštevovať hodiny slovenského jazyka (výučby sa zúčastňuje približne 17-20 žiakov). Učia
sa ho ako cudzí jazyk, čo je pre dnešnú jazykovú situáciu
v Maďarsku pochopiteľné. Praktickému využitiu jazyka pomáhajú aj družobné kontakty Veňarčanov s Veľkokrtíšanmi či obyvateľmi Dolnej Strehovej, do ktorých sa zapájajú
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aj deti. Národnostná štruktúra a portfólio stredných škôl
v okolitých mestách nepredstavuje dobré predpoklady pre
potenciálnych záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku.
Hlavné mesto ponúka mnoho možností stredoškolského a najmä vysokoškolského štúdia, vo Veňarci sme sa
nestretli so žiadnym absolventom či študentom, ktorý by
svoje vzdelanie dosiahol na Slovensku. Domnievame sa, že
práve blízkosť hlavného mesta stojí za nezáujmom mládeže
o štúdium v Slovenskej republike.
Tradičná minoritná kultúra, jej využitie v súčasnosti
a manifestácia na kultúrnych podujatiach patria medzi dôležité atribúty pôsobiace protiakulturačne. Z hľadiska špecifík
v tradičnej kultúre môžeme zdôrazniť unikátne štíty domov
(ČUKAN – KURPAŠ 2014:12-16), v ktorých však nevidíme
spojitosť s etnicitou. Zaujímavosťou je aj spoločné bývanie
v jednom dvore, ku ktorému obyvatelia pristupovali z dôvodu nedostatku stavebných parciel v obci. V jednom dvore
bývalo často aj päť rodín, ktoré zväčša ani neboli v príbuzenskom vzťahu. Vo Veňarci do 70. rokov 20. storočia prakticky
neexistovala ochotnícka a spolková činnosť. Do tohto obdobia kultúrne aktivity (tance, divadlá) zabezpečovali krčmy
a školské prostredie (takmer výlučne v maďarčine). Až v roku
1973 bol založený Folklórny súbor Rozmarín (spočiatku ako
Páví krúžok), ktorý sa venuje prezentácii domácich tradícií
a folklóru Slovákov v Maďarsku. Členovia používajú originálne veňarské kroje. Folkloristom umožňuje sebarealizáciu,
cestovanie, nadväzovanie priateľských kontaktov. Práci v súbore sa venuje najmä staršia generácia. Domáci menujú aj
problémy s dorastom, ktorý sa kultúrnych aktivít zúčastňuje
sporadicky (z dôvodu nezáujmu aj dochádzania do stredných škôl). Členom folklórneho súboru dlhoročne pomáha
choreograf Juraj Matyáš zo slovenských Príbeliec (nacvičil
viacero programov, napríklad Priadky, Vynášanie kyselice,
Fašiangy, Regrútska rozlúčka, Vianoce, Nedeľa v dedine).
Od roku 1993 aktívne pracujú aj školské deti v rámci folklórneho súboru Guzsalyas (LENOVSKÝ 2014:10). Vo Veňarci
funguje slovenská samospráva, ktorá sa zameriava na otázky
používania slovenského jazyka v základnej škole a škôlke,
právne postavenie slovenskej minority v dedine a organizáciu kultúrnych podujatí. Významne aktivizuje obyvateľstvo
slovenského pôvodu. Samospráva spoluorganizuje Festival
halušiek, ktorý je už 12 rokov autochtónnym veňarským
kultúrnym podujatím. Každoročne sa koná v druhú septembrovú sobotu. Okrem toho sa v obci nachádza Oblastný dom
(prezentuje materiálnu kultúru dediny) a Múzeum bábik.
Do akulturačných faktorov zaraďujeme aj mediálnu sféru. Vo Veňarci nie je takmer žiadna informovanosť o situácii
na Slovensku. V súčasných slovenských dolnozemských komunitách (najmä v Srbsku a Rumunsku) je bežné, že káblová
televízia ponúka aj slovenské televízne stanice. Slovenské
rozhlasové vysielanie nie je možné vo Veňarci zachytiť, jediný
kontakt so slovenským vysielaním Veňarčanom sprostredkúva relácia maďarskej televízie Domovina. K miestnym
obyvateľom sa dokonca nedostanú ani Ľudové noviny, ktoré
vydáva Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a sú
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distribuované zdarma. Niektoré domácnosti odoberajú Evanjelický hlas. Vzhľadom na vzdialenosť Veňarca od slovenskej
hranice sú mediálne kontakty miestnej slovenskej komunity so Slovenskom či médiami v slovenčine mimoriadne
chudobné.
Dôležitou súčasťou života minority je aj široká škála
najrôznejších medzilokálnych aj vzdialenejších kontaktov.
Vo Veňarci sa stretávame s rodinnými kontaktmi v rámci
regiónu, zriedkavo aj cezhranične s rodinami reemigrantov. Domáci sa sťahovali a sťahujú za prácou do miest, čím
dávajú predpoklad vzniku nových druhov kontaktov. Okolité dediny, niektoré aj so slovenským obyvateľstvom, boli
najčastejšie cieľom obchodných aktivít (jarmoky, trhy).
Ide najmä o Nižu, Gutu, Peťany, Sirák a Jaču. Kultúrne
kontakty sú paradoxne živšie s dolnozemskými lokalitami
(ako Slovenský Komlóš či Békešská Čaba), než s okolitými
obcami (často však išlo o jednosmerné kontakty smerom
do Veňarca). V rámci kontaktov so Slovenskom môžeme
vyzdvihnúť družbu s Hrušovom, Veľkým Krtíšom, Dolnou
Strehovou a Dobrou Nivou. Širokú škálu miest navštívili
členovia FS Rozmarín (Humenné, Zvolen, Detva, Veľký
Krtíš, Martin, Lučenec či Krupina). Spomenieme aj športové kontakty – Veňarčania na rôznych vekových úrovniach
hrávali futbal s Veľkou nad Ipľom a stále hrávajú s Dolnou
Strehovou.
Záver. Prítomná analýza akulturačných faktorov dokazuje, že proces akulturácie/asimilácie vo Veňarci je nezvratným procesom. Zjavná je postupná strata osobných aj
kolektívnych identít viazaných na slovenskosť, najmä smerom k mladším generáciám. Na druhej strane, stimulujúcim
faktorom je činnosť politických a kultúrnych inštitúcií.
Organizované podujatia sa javia ako vhodné manifestačné
fórum pre slovenskú minoritnú kultúru aj pre sebarealizáciu
domáceho obyvateľstva. Družobné kontakty, do ktorých sa
zapája aj mládež, a výučba slovenčiny na základnej škole,
dávajú predpoklad dlhšieho prežitia Slovákov vo Veňarci.
V jeho neprospech hovorí zlá ekonomická situácia, vysoká
nezamestnanosť a celkovo nie veľmi pozitívna sociálno-ekonomická prognóza vývoja v bližšej aj vzdialenejšej
budúcnosti.
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Rozptýlené sídla v kontexte sociálnoekonomických zmien
Michal Čukan
Kľúčové slová: rozptýlené sídla, terénny výskum, Lazy pod
Makytou, funkčné zmeny, klasifikácia, kultúrna ekológia
Abstract: The contribution deals with the widespread cultural
phenomena in scattered settlements in Slovakia. It discusses
different contexts of neighbouring relations, mutual help and
cultural ecology as well as functional changes in recent decades
with regard to political and economic situation. It presents the
classification of scattered settlements.
Úvod. Rozptýlené sídla na území Slovenska poskytujú aj
na začiatku 3. tisícročia nové historické a kultúrne súvislosti, zaujímavé témy k výskumu a výzvy pre všetkých,
ktorých táto problematika oslovuje. V 2. polovici 20.
storočia vznikli o rozptýlených sídlach knižné publikácie
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a štúdie zásadného významu. Ján Mjartan, Soňa Švecová,
Ján Botík a ďalší etnografi a historici riešili otázky vzniku
kopaníc/lazov, vzťahov medzi ich obyvateľmi a dedinčanmi, modernizácie v súvislosti s budovaním socializmu,
respektíve postupného zániku. Mapovanie/kompletizácia
a tradičné geograficko-priestorové členenie rozptýlených
sídel nie je dodnes ukončené. V starších prameňoch nemáme o nich zmienky napríklad na Horehroní, v Malých
Karpatoch a na Žitnom ostrove (podľa Z. Beňuškovej v regióne Podunajsko), len sporadické z Gemera. Je to snáď
aj preto, že starší etnografi brali do úvahy predovšetkým
tradičné a už známe oblasti s rozptýlenými sídlami, ktoré
boli všeobecne známe svojou archaickou kultúrou. Postupne si uvedomujeme, že nevznikali len s kolonizáciou
na valaskom práve, s kopaničiarskou kolonizáciou, ale aj
s príchodom nemeckých hostí na Horehronie, drevorubačov do Malých Karpát, či s budovaním mlynov a majerov
na juhozápadnom Slovensku. Práve Podunajsko je z tohto
hľadiska perspektívnym regiónom – poskytuje nové témy
k výskumu regionálnej kultúry a v rámci nej aj špecifického rozptýleného osídlenia, ktoré vznikalo, v porovnaní
so starším, v odlišných historických súvislostiach a z pohľadu výskumu a štúdia prináša nové otázky.
Cieľom príspevku je upozorniť na všeobecne rozšírené
kultúrne javy v rozptýlených sídlach; zamyslieť sa nad existenciou a fungovaním rozptýlených sídel v posledných desaťročiach a funkčné posuny hodnotiť v súvislosti s politickými
a spoločensko-ekonomickými zmenami v najrôznejších
súvislostiach. Ambíciou je i klasifikácia rozptýlených sídel
z hľadiska ich fyzického stavu a funkčného využitia.
K metodike. Poznatky čerpám najmä z terénneho výskumu v Lazoch pod Makytou z roku 2014, príležitostným
cestovaním a prieskumami po lazových oblastiach na Slovensku v posledných dvoch rokoch a komparáciou s predchádzajúcimi informáciami a skúsenosťami z terénnych
výskumov. Kvôli porovnávaniu a príkladom využívam niektoré seminárne práce, ktoré vypracovali študenti KMKaT
FF UKF v Nitre v roku 2015.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že fungovanie rozptýlených sídel sa bezprostredne spája s okolnosťami ich vzniku.
Na Spiši, Orave alebo na Kysuciach súvisia s kolonizáciou
na valaskom práve a s osídľovaním dovtedy nevyužívaných
horských kotlín; dolnozemské tane/sálaše, myjavské kopanice alebo viaceré lazy v Krupinskej planine a v Strážovských
vrchoch vznikli v snahe efektívnejšie využívať pôdu v odľahlých častiach chotára; genéza čiernovážskych a nízkotatranských samôt sa odvíja od horární, ubytovní drevorubačov
a lesných robotníkov; trvalé obydlia v Honte, na Kysuciach
alebo na Liptove majú pôvod v šopách, cholvarkoch a lúčnych maštaliach. Isto by bolo možné vymenovať aj viaceré
ďalšie príčiny, časové a priestorové súvislosti. Na konkrétnych príkladoch predovšetkým z Lazov pod Makytou však
poukážem na také funkčné posuny, ktoré priamo súvisia
s politickými zmenami.
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1. Všeobecne platné javy1, ktoré sa vyskytovali v rozptýlených sídlach2 sú v príspevku prítomné ako opis, otázka
do diskusie, pokus o zovšeobecnenie a zároveň aj ako záver
bez snahy o hierarchizáciu.
Formy recipročnej vzájomnej pomoci, najmä v nešťastí (ak si krava zlomila nohu, všetky rodiny si zo solidarity
prišli kúpiť mäso, aby mohol gazda zhromaždiť finančné
prostriedky na kúpu druhej), ale napríklad aj pri žatve,
prevážaní mláťačky (ťažké mláťačky prevážali dva aj tri páry
kráv), pri spriahaní, páraní peria, príležitostne pri donáške
niektorých tovarov z obchodu. Chlapi sa svojpomocne strihali. V osade Krivé strihal napríklad Martin Michňa (1908),
ktorý bol skúsený zo sezónnych prác na majeroch, bol tesár
a opravoval hodiny. Prichádzali k nemu všetci muži a chlapci z osady. Hlavne v letných mesiacoch sedávali v nedeľu popoludní po príchode z kostola vo dvore pod hruškou a strihanie znamenalo významnú spoločenskú a rozprávačskú
príležitosť. Znamenala medzigeneračnú výmenu skúseností
a „taktickú“ prípravu individuálnych aj kolektívnych prác
na najbližšie obdobie. Všetci si boli vedomí, že sú predovšetkým na seba a na vzájomnú pomoc odkázaní. Kým boli lazy
obývané, všetci gazdovia sa v záujme všetkých starali, aby
boli prejazdné aspoň kravskému alebo konskému záprahu.
Dnes po niektorých neprejde ani traktor. Ak žili na lazoch
rodiny rôzneho vierovyznania, čím myslíme v podstate len
evanjelikov a. v. a rímskokatolíkov, v niektorých prípadoch
sa vzájomne doberali, vyzdvihovali hlavne svoju vieru, ale
v nedeľu išli všetci spolu do dediny do kostola (každý do svojho) a po skončení bohoslužieb chlapi svorne do krčmy, kde
počkali manželky, ktoré spolu nakupovali v obchode, ktorý
bol otvorený napríklad v Lazoch pod Makytou kvôli kopaničiarkam aj v nedeľu. Do svojej osady kráčali všetci spoločne.
Na každom laze bola iná situácia, iné kultúrne vzory a normy. (V prípade zmiešaného manželstva v osade Krivé boli
všetci stotožnení s tým, že ak nebol sobáš a krst v evanjelickom kostole, rodičia svojho syna alebo dcéru zavrhli – podľa toho sa rodiny, vstupujúce do príbuzenstva, zariadili).
V prípade úmrtia bolo modlenie/spievanie záležitosťou celej
osady bez rozdielu vierovyznania, ale prichádzali aj príbuzní
a známi z iných osád aj z dediny. Vypomáhali si aj pri odvoze
rakvy na cintorín v dedine – rakvu ťahali kone, ktoré zniesli
veľký počet ľudí, spev a nebáli sa mŕtveho. Kontakt kopaníc
1

2

Aj označenie všeobecne platné je treba chápať relatívne. Ak mala Valaská
Belá viac ako 90 lazov a Lazy pod Makytou sa pôvodne skladali zo 70
osád, (ešte v roku 1950 mali Lazy pod Makytou 56 osád, v súčasnosti
ich je 33), všade bolo možné nájsť rovnaké, podobné aj celkom odlišné
vzory, lebo na formovaní kultúry sa vždy podieľalo prírodné prostredie,
vnútornými aj akulturačnými vplyvmi formované lokálne spoločenstvo
aj jednotlivci s neopakovateľnou mentalitou a psychickým uspôsobením.
Zanikli napríklad lazy Vodárovec, Minárovec, Slovákovec, Ivíkovec,
Pytlovec, Bučovec, Pasiečka, v osade Šulíkovec je len jedna chata,
do Skaličieho chodievajú dve autá, Pánička- posledná rodina z nej
odišla okolo roku 1990, kedy gazdu Jána Jurisu zabil vlastný býk.
Na klenovských lazoch sa pôvodne nachádzalo približne 250 usadlostí,
v súčasnosti ich je menej ako 60.
V Lazoch pod Makytou rozoznávajú osady, kde je viac usadlostí,
synonymom je kopanica; samotu tvorí len jeden osamelý dom mimo
centra.

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2015
s dedinou zabezpečovali aj koledníci – farár, zvonár, hrobár,
kantor a učiteľ. Nevynechali žiadny dom a ani jednu osadu.
Nosili si vrecia na zosyp obilia.
Silné susedské väzby sa prejavovali v identite obyvateľov.
V Bratislave sa obyvatelia Olšovej identifikujú: som od Púchova; v Púchove: som Lazovan; v dedine: my sme z Olšovej;
v Olšovej: ja som od Jančinov, od Baluchov, od Miklušovcov,
od Pacholíkov. Na rozdiel od dedinčanov nechýbala obyvateľom kopaníc súdržnosť ani v cudzom svete, prihlásili sa
k sebe. Kopaničiari sa v meste k sebe prihlásili vždy. Všetci
bývalí obyvatelia osady Krivé v dedine si zachovali svoju
identitu: my Krivani.
Zlá kvalita susedských vzťahov v každodennom živote
(„ak o nič nešlo“) – hádky. Zaujímavým protipólom veľkej
spolupatričnosti a súdržnosti boli takmer každodenné susedské zvady. Príčinou bolo najčastejšie zájdenie husí alebo
dobytka na susedovu lúku alebo pole, odoranie z poľa, odkosenie trávy, vyhodenie skaly na susedov pozemok, sliepky
na susedovom dvore, dym pri pálení suchej zeliny alebo
pri údení, zamútenie vody v studni, alebo len zodvihnutie
jablka alebo slivky spod susedovho stromu. Bola to súčasť
každodennej kultúry niektorých žien, ktoré boli svojou
zádrapčivou povahou známe.3 Dôvod sa vždy našiel aj v prípade, ak sa reálne nestalo vôbec nič. Po príchode chatárov/
chalupárov približne od 80. rokov 20. storočia boli do tejto
praxe skôr či neskôr zapojení aj oni.
Členitý terén a v porovnaní s nižšie položenou dedinou horšie podmienky k poľnohospodárstvu si vynútili
pravidelné odchody na sezónne poľnohospodárske práce.
V medzivojnovom období, ale ešte aj koncom 40. rokov
20. storočia slobodné dcéry, no neraz aj celé rodiny s malými deťmi odchádzali na veľkostatky v českom pohraničí,
na repnú kampaň napríklad do cukrovaru v Trenčianskej
Teplej, oberanie jabĺk, alebo hrozna do malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Zo kšinských lazov mali roľníci známych gazdov v južnejších okresoch, najmä v Ostraticiach
a Livine, ktorým pred vlastnou žatvou odchádzali kosiť
a mlátiť, neskôr na zber cukrovej repy. Pred odchodom
nachystali za voz dreva, prípadne sena a domov si priniesli
pšenicu na chlieb, na jeseň rezky z cukrovej repy. Rozšírený
bol predaj čerstvého (hlavne čerešne) aj sušeného ovocia
(jablká, hrušky a slivky) až do okolia Liptovského Mikuláša
a južne až po Nové Zámky a Komárno. Pestovali špeciálne
druhy jabĺk a hrušiek, vhodných na sušenie. Sušené ovocie
zvykli meniť, podľa možnosti, za obilie. V osadách Lazov
pod Makytou zvykli využívať sušené ovocie, hlavne hrušky
aj na pálenie pálenky a menili ho za potrebný tovar v židovských obchodoch.
3

Podobne ako dedinské spoločenstvá aj lazy boli známe niektorými
všeobecne platnými kultúrnymi črtami – bitkári, skromní, mierni,
zaostalí. Jednotlivci aj rodiny sa vyznačovali špecifickými vlastnosťami,
dispozíciami a charakteristikami (Tichomír je známy svojím zvučným
hlasom, Cigánke nikdy nemožno veriť, Britva mala ostrý jazyk, Decák
pije pálenku z decového pohára, Anjel má miernu povahu a v kostole
hrá na organe, Sellák bol posledným gazdom na laze Hajšoviari...), ktoré
záviseli od ich psychických a telesných dispozícií.

Odľahlá poloha a nekvalitné cesty znamenali namáhavú
dochádzku do školy, do kostola, do zamestnania a nutnosť
prezúvať aj prezliekať sa na kraji dediny (podľa možnosti
u príbuzných), no aj pod mostom alebo pri autobusovej
zastávke kvôli zablatenému, mokrému odevu v daždivom
počasí a pri snežení. 4 Ak bolo veľa snehu, rodičia alebo
starší súrodenci prešľapávali menším žiakom chodník.
Napríklad cestu z Čertova do Lazov pod Makytou prehŕňal
konský dvojzáprah s dreveným pluhom. Dochádzajúci žiaci
a robotníci sa po rannej niekoľkokilometrovej ceste z lazov
zovňajškom ani výkonmi v škole alebo na pracovisku nemohli vyrovnať tým, ktorým trvala cesta do školy alebo k autobusu niekoľko minút po pevnej ceste.5 Z osady Lieskovec
v Lazoch pod Makytou žil napríklad chlapec u príbuzných
na laze Makytka, odkiaľ mal bližšie do školy na Panštinu. Ak
bola mrazivá zima a snežilo, žiaci z odľahlých osád zostávali
aj niekoľko dní u príbuzných alebo známych v dedine.6 Bol
to spravidla jeden z najpodstatnejších dôvodov odchodu
mladej generácie z lazov po vzniku pracovných príležitostí
v priemysle po znárodnení, respektíve po kolektivizácii
poľnohospodárstva a vynútenom zániku súkromného hospodárenia a dôležitý faktor postupného zániku trvalého
osídlenia lazových sídel.7 Pre obyvateľov lazov v Závade
pod Čiernym vrchom a zo Kšinnej sa vyskytli pracovné
príležitosti v Banovciach nad Bebravou (Tatra a Zornica) aj
v Dubnici, z Lazov pod Makytou v Dubnici a Púchove (muži
sa zamestnávali v Gumárňach 1. mája, ženy v Makyte).
Počas veľkonočných sviatkov bola mládež na lazoch odlúčená od dedinského prostredia a napríklad mládenci oblievali dievčatá len v rámci svojej kopanice. Nebolo to však
všade pravidlom, lebo ak mládež začala odchádzať do škôl,
na Veľkú noc prišli oblievať dievčatá spolužiaci z iných dedín, lebo prísť na lazy bola pre mnohých atrakcia. Na Filov
laz v Závade pod Čiernym vrchom prichádzali na Veľkonočný pondelok pravidelne mládenci z dediny, na kšinskom
laze Novina oblievali začiatkom 60. rokov spolužiačku mládenci z Nitrianskeho Rudna. (Masív Čierneho vrchu možno
považovať za porovnateľnú prekážku s hrebeňom Nízkych
Tatier medzi Liptovskou Tepličkou a Pohorelou). Sociálna
odlúčenosť obyvateľov lazov sa prejavovala napríklad v neúčasti na aktívnom športovom živote aj na nedeľných futbalových zápasoch, zapájaní sa do spolkového života hasičov,
ochotníckeho divadla. Ak v dedine po kolektivizácii prestali
4

5

6

7

Terézia Bosmanová vo svojej seminárnej práci Rozptýlené sídla
v okolí obce Jastrabá (KMKaT, 2015) píše, že obyvatelia osady Žiarce
v Kremnických vrchoch boli vždy dobre rozpoznateľní podľa svojho
odevu, ktorý bol znečistený z cesty do dediny.
Obyvatelia lazov v kvalite života za dedinčanmi zaostávali, ale napríklad
vo viacerých osadách Lazov pod Makytou boli lepší gazdovia ako
v dedine a kopaničiari často pri ceste do dediny prinášali chudobným
rodinám s deťmi syr, vajcia, ovocie. Bezplatne, „z lásky“. Ak niekto
z existenčných dôvodov odišiel pracovať napríklad na Ostravsko, nebol
menejcenný z dôvodu nevlastnenia pôdy. Zarábal peniaze a mal vyšší
status ako vlastníci pôdy.
Všetci nemali také šťastie ako napríklad deti z osady Skorušina, ktorá
patrí ku Klenovcu. V 60. rokoch 20. storočia tu bola zriadená škola.
Viaceré klenovské lazy zanikli v dôsledku budovania Klenovskej
priehrady v 70. rokoch 20. storočia.
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individuálne chovať dobytok, na lazoch mala rodina aspoň
jednu kravu, prípadne kozy a ovce kým žili príslušníci najstaršej generácie, pre ktorých bol dobytok neodmysliteľnou
súčasťou života.
Vzhľadom na nemožnosť každodenného dochádzania
do škôl a do zamestnania zostávali na lazoch často starí a nevládni ľudia, ktorí sa o seba nedokázali postarať, prinášať si
vodu, alebo napríklad potraviny z dedinského obchodu.
Nedostatok vody a vzdialená studňa si vyžadovali
prinášanie vody pre dobytok (napríklad ak snežilo alebo
mrzlo, gazda nedovolil, aby šli kravy k studni, lebo sa
mohli šmyknúť a ublížiť si), na bežné používanie v kuchyni, pri praní, zabíjačke, kúpaní často zo vzdialenosti
niekoľko sto metrov. Vodu prinášali na váhach – kľukách
s retiazkami vo vedrách. Starší ľudia boli v tomto smere
odkázaní na mladších. Znamenalo to enormnú fyzickú
námahu najmä pre deti a mládež, ktorá videla východisko
v odchode do mesta.8 Bol to tiež jeden z dôvodov, prečo
sa príslušníci najstaršej generácie sťahovali k svojim deťom
do dediny, do miest, neraz aj do vzdialenosti desiatok kilometrov od miesta, kde v prírodnom prostredí prežili celý
dovtedajší život. Na lazoch nechávali celý nehnuteľný majetok. Cenné hodnoty kultúrneho dedičstva ako výsledok
niekoľko storočného vývoja, sa zničili. Z rodného domu
v Lieskovci sme si do Potoka zobrali len kolovrátok, krosná
a psíka. Dom, nábytok, náradie – všetko zostalo tam a teraz
už nie je nič. (žena 1935) Odchody, no aj príležitostné príchody na opustené hospodárstva pre nich znamenali ľútosť,
neprekonateľné psychické zaťaženie, ktoré vždy nedokázali
prekonať a neraz sa končilo smrťou. Dôležitým rozmerom
ničenia kultúrneho dedičstva je aj kultúrna krajina. Na pozemkoch, o ktoré majitelia prišli v rámci kolektivizácie
poľnohospodárstva, družstevníci v prvej fáze zlikvidovali
vzácne ovocné stromy. Polia na úbočiach so skladmi, kde
boli pestované obilniny, repa a zemiaky, lúky aj pasienky sú
zarastené náletom krovín a drevín. V mnohých prípadoch
sú nepriechodné a divý porast zakrýva aj ťažko kultivovanú
kultúrnu krajinu.
Oneskorená elektrifikácia odľahlých lazov v porovnaní
s dedinou. Ak bola do dedín privedená elektrina koncom
40., alebo začiatkom 50. rokov, osadníci si kopali prípojky
svojpomocne a niektoré osady ju nemajú dodnes. Ručne
bolo treba píliť drevo, (lebo sa kúri osem mesiacov v roku
a kvôli vareniu celý rok), rezať sečku, v porovnaní s dedinou
boli deti ochudobnené o rozhlasové a televízne vysielanie.
Keď zapojili elektrické vedenie na laz Novina v roku 1960,
chorá babka vstala z postele, chodila okolo rádia a čudovala sa, kde sa môžu muzikanti a spevák do takej malej
„kysničky“ zmestiť. Ak aj elektrinu zaviedli, rodičia deťom
televízor pozerať nedovolili, lebo bolo treba ísť s kravou,
na drevo, po vodu, znášať seno z lúk, hrabať a v batohoch
prinášať z hory suché lístie na podstielanie. Obyvatelia lazov

si privyrábali napríklad aj rezaním lieskových palíc, ktoré
žiaci z Rakovca predávali v paličkárni v Kšinnej, v Tisovom, v Makytke a v Potoku v Lazoch pod Makytou palice
spracovávali špecializovaní výrobcovia a vyrábali aj lieskové
obruče. V Mladoňove plietol a predával koše Fero Fujerík.
Na učenie nezostával čas ani vôľa, čo sa muselo prejaviť
v školských výsledkoch. V porovnaní s dedinskými deťmi sa
v škole zákonite cítili menejcenné.
Horšia dostupnosť ku vzdelaniu pre deti a mládež
z lazov. Súvisí to s dochádzkou do školy, ale aj s možnosťami pripravovať sa na vyučovanie, čo sa zákonite prejavilo
v dosiahnutých výsledkoch v základnej škole.9 Najskôr
bolo treba porobiť všetky práce okolo hospodárstva, potom
zostal čas na učenie, oddych a zábavu. Deti z osád chodili
do školy väčšinou len v období mimo poľnohospodárskych
prác. Ešte v 70. rokoch prišiel otec za učiteľom so slovami:
Syna doma potrebujem. Čo mi zaňho dáte ak príde do školy,
pán učiteľ? Ak bola mládež chápaná ako pracovná sila,
do stredných škôl a odborných učilíšť sa dostávala zriedka.
Situácia sa zmenila po 2. svetovej vojne. V Lazoch pod
Makytou, ale napríklad aj v Oravskom Podzámku vznikli
učilištia, kde sa žiaci po skončení základnej školy učili modernejším metódam hospodárenia, dievčatá sa zdokonaľovali v domácich prácach. Pre mnohých bol odchod z domu
odrazom pre ďalší život. Chlapci z lazov v blízkosti moravského pohraničia odchádzali učiť sa remeslu do Čiech.
Mnohí tam zostávali, alebo sa do Čiech odsťahovali aj
s rodinami. Najskôr sezónni poľnohospodárski robotníci,
od 50. rokov študenti a robotníci prinášali na lazy šijacie
stroje, nové recepty a poľnohospodárske mechanizmy,
o akých sa dovtedy nikomu ani nesnívalo.10 Lazy sa v tomto zmysle modernizovali a dokonca v mnohých prípadoch
dosahovali vyššiu úroveň ako dedina. Prinesenými novými
kultúrnymi vzormi obohacovali dedinu. (Ak napríklad
v Čechách/na Morave kúpili usadlosti po Nemcoch,
prinášali zariadenie interiérov aj poľnohospodárske mechanizmy, vrátane traktorov a predávali do dediny). Ako
remeselníci a robotníci si vo fabrikách opravovali alebo vyrábali rôzne pracovné náradie, ktoré potrebovali na lazoch.
V Lazoch pod Makytou sme zaznamenali názor, že kontingenty vývoj pribrzdili – v snahe splniť všetky predpísané
dodávky zostávali muži na lazoch a všetku energiu vložili
do extenzívneho hospodárenia, aby neprišli o majetky
a paradoxne – o ťažkú prácu.
Obyvatelia lazov doplatili na komasáciu po 1. svetovej
vojne. Kopaničiarska pôda bola dedením a delením majetkov
rozdrobená. Úradníci vycítili úprimnosť, dobrosrdečnosť
9

10
8
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S podobnou situáciou som sa stretol napríklad na Filovom laze v Závade
pod Čiernym Vrchom alebo v osade Vlčí vrch, ktorá je súčasťou Hornej
Súče.

V niektorých osadách vznikli v 50. rokoch školy, v Lazoch pod Makytou
napríklad v osadách Panština, Rieka aj v Čertove. Dnes je z nedostatku
detí len jedna škola v obci. V zimných mesiacoch sú upravované
len hlavné cesty, autobus nepremáva a napríklad žiaci z Tisového
dochádzajú do školy dodnes len pešo. V roku 2014 mala len 94 žiakov
a uvažuje sa o jej zatvorení.
Kopaniciam v Lazoch pod Makytou výrazne pomohlo vybudovanie
železničnej trate z Lysej pod Makytou do Ceskej republiky. Ľahko
dostupné sa stali najmä trhy vo Vsetíne, ktoré umožňovali pravidelný
predaj hospodárskych nadproduktov aj nákup potrebných komodít.
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a naivnosť mnohých vlastníkov pôdy. Administrátor pozemkov grófa Zaya v Uhrovci vystavil vlastníkom pôdy kúpnopredajné zmluvy, zinkasoval peniaze, ale zmeny na katastri
nezaznamenal. Majiteľom sa stal Slovenský pozemkový fond
a majitelia vlastných pozemkov sa dodnes márne snažia
získať listy vlastníctva. V Lazoch pod Makytou sa komasácia
začala tým, že úradník zozbieral od majiteľov pozemkov
listy vlastníctva, majetky nie sú dodnes vysporiadané. Ak
sa niektorým podarilo získať dedovizeň po roku 1989 späť,
nie sú úspešní, lebo sa prerušila kontinuita v znalostiach
technológií, zručnostiach a chýba aj tradičné hospodárske
náradie. Často neprekonateľné problémy vznikajú pri predaji pozemkom cudzím záujemcom, mnohé kopaničiarske
usadlosti schátrali len kvôli nevysporiadaným pozemkom.
Opustené usadlosti a pozemky na lazoch sú často revitalizované. Potomkovia obyvateľov lazov domy renovujú,
alebo si na miestach asanovaných zrúcanín budujú nové
objekty na rekreačné účely.11 Podmienkou trvalého bývania
na lazoch je vlastnenie automobilu, ktorý zvládne neraz pre
osobné auto nezjazdnú cestu, najmä v zime a v daždivom
počasí. Nie len kvôli dochádzke do zamestnania, respektíve
pre nákupy, ale hlavne kvôli doprave školopovinných detí
do dediny alebo k autobusu. Ak u svojich starých rodičov
alebo iných príbuzných prežili časť svojho života, k miestu
majú citový vzťah.12 Čistia zarastené pozemky, kultivujú
pôdu, ohrádzajú ju pred premnoženou zverou a vysádzajú
ovocné stromy. Snažia sa štepiť tradičné odrody. Ak bývajú napríklad po odchode do dôchodku na lazoch trvalo,
pestujú aj zemiaky, zeleninu, chovajú hydinu, zajace, kozy,
ovce. Ku krajine majú vypestovaný žičlivý vzťah. Usadlosti
sa snažia renovovať tak, aby aspoň čiastočne zachovávali
tradičné kultúrne vzory. Nie kvôli forme, ale funkčnosti
priestorov a pretrvávajúcej tradícii. Dôležitým stimulom
k takémuto správaniu je aj vzťah k svojim predkom. Obytné
domy, poľnohospodárske objekty a pôda sú prostriedkom
medzigeneračných väzieb a príbuzenských pút. Potomkovia
zohľadňujú názory svojich predkov – berú do úvahy ich stanovisko – čo by asi povedali, ako by postupovali, čo by urobili. Nepália plastové fľaše, odpad odvážajú do kontajnerov
pri cestnej komunikácii. Treba však brať do úvahy, že všetci
miestni obyvatelia a ich potomkovia, ale ani noví majitelia,
nie sú rovnakí. Kopaničiari uprednostňovali v prvom rade
prosperitu hospodárstiev a menší dôraz kládli na vybavenie
obytných domov, na hygienu a úpravu dvorov. Príchodom
chatárov/chalupárov a ich starostlivosťou o vybavenie
príbytkov a vzhľad dvorov, no aj pravidelnými kontaktmi
s mestom sa infraštruktúra lazov a vo všeobecnosti kvalita
života, v mnohom zlepšila. V osade Šulíkovec si rodina z Jičína kúpila a zrekonštruovala hospodársku usadlosť, dodnes
nemajú elektrinu.
11

12

Dobrým príkladom tradičnej a renovovanej, respektíve novej
architektúry je napríklad rala Biela v Zázrivej, Rakovec v Kšinnej.
Dnešní osemdesiatnici si napríklad spomínajú, že ako malí chlapci
dostávali od otca na narodeniny ovocný strom: Miško, máš desať rokov,
zasaď si čerešňu.

Ak sa na lazy dostávajú cudzí majitelia, usadlosti a pôdu
využívajú na rôzne účely. Prichádzajú kvôli oddychu a rekreácii, vkladajú peniaze do budovania nákladných chát so zimnými záhradami, saunami a bazénmi. Pri prieskume v osade
Ráztoky napríklad J. Čukan zaregistroval budovanie chaty,
ktorú stavali majstri z Nového Targu z materiálov, ktoré si privážali z Poľska a podľa vlastných vkusových noriem. Honosné
a s krajinou často nekompatibilné objekty a pozemky ohrádzajú ohradami, ktoré svojou formou nerešpektujú tradičné
normy. Pri ohrádzaní skúpených pozemkov nehľadia na zaužívané formy spolužitia a nenechávajú priestor pre spoločné
cesty a chodníky, čím znemožňujú pôvodným majiteľom
a vlastníkom vstup na vlastné pozemky. Cieľom je neraz investovať peniaze. Majú schopnosť vybaviť si na úradoch všetky
formality, aby boli v súlade s oficiálnymi právnymi normami.
S takýmto postupom som sa stretol napríklad v osade Mladoňov. Na lazoch sú vypestované určité stereotypy hodnotenia
chatárov. V Lazoch pod Makytou hodnotia ináč Zlínčanov,
Púchovčanov, najhoršie Bratislavčanov.
Zaujímavým rozmerom prítomnosti cudzích chatárov, v samotách Lazov pod Makytou, napríklad zo Zlína
a iných moravských miest, sú rôzne formy kooperácie
so susedmi.13 Chatár – lekár prináša susedom na laz lieky,
príležitostne prinesie nákup, alebo vezme terénnym autom
lazanov na nákup do dediny alebo aj do mesta. Pri odchode
nechávajú susedom kľúče, aby im dozreli na chatu v čase
ich neprítomnosti, vyvetrali interiér, poliali kvety, pokosili
trávnik v záhrade, prerezali krovie okolo ohrady a podobne.
Niektorí príležitostní chalupári si dávajú pásť svojim susedom ovce. Vo dvoroch v dedine si nechávajú terénne autá,
domácim za to prinášajú salámu, klobásu, kávu, bonboniéru. V snahe vytvoriť si potrebný štandard budujú majetnejší
chalupári vodovodné prípojky, neraz aj zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Ak dovolia používať vodovod aj svojim
susedom, majú ich zaviazaných a dlhodobo rôznymi spôsobmi využívajú ich vďačnosť. Susedia nemajú inú možnosť
ako tolerovať ich hlučné zábavy v nočných hodinách, hluk
terénnych motocyklov a štvorkoliek. K privádzaniu vody
je dostatočný aj vonkajší impulz – poznanie, že vybudovať
vodovod, prípadne navŕtať niekoľko desiatok metrov hlbokú
studňu nie je utópia, nereálna predstava, v akej existovali
predchádzajúce generácie kopaničiarov.14
13

14

Nie je to ojedinelý jav ak si uvedomíme, že len Lazy pod Makytou
majú v dnešnom období približne 400 rekreačných objektov. Využívajú
ich vlastníci chát, objekty sú prenajímané len zriedka. Registrujeme
priateľské prepožičanie rekreačnej chaty svojim príbuzným alebo
známym. Staršie usadlosti sa na kopaniciach neprenajímajú. Spravidla
k nim nevedie primeraná cestná komunikácia a nemajú požadované
zariadenie a infraštruktúru – chýbajú štandardné WC, vodovodná
prípojka, prípadne aj elektrina.
Podľa vyjadrenia starostu Lazov pod Makytou má obec 430 obývaných
domov a 670 chát, ktoré sú obývané príležitostne. Približne polovica
chatárov je zo Zlína. Niektorí chatári obci pomáhajú – zariadia
vybudovanie asfaltovej cesty, pomôžu so zaobstaraním nádob na zber
komunálneho odpadu. Kvôli ich kultúrnemu vyžitu poriada obecný
úrad každoročne akciu „gulášmajster“ (v roku 2015 6. ročník),
na ktorej majú svoje súťažné družstvá aj chatári. Chaty sú v porovnaní
so známymi chatovými oblasťami (napríklad Nižná Boca) vykrádané
minimálne – priemerne 10 chát za 4 roky.
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2. Klasifikácia z hľadiska fyzického stavu rozptýlených
sídel:
• Tradičné/pôvodné obytné a hospodárske objekty bez
evidentných stavebných zásahov a úprav dvorovej časti;
• Tradičné/pôvodné obytné a hospodárske objekty
zjavne renovované, no pri zachovaní predchádzajúcich architektonických prvkov a priestorového
členenia objektov aj dvora;
• Prestavané objekty s použitím nekompatibilných
materiálov, stavebných prvkov a so zmenami pôvodných priestorových dispozícií;
• Nové objekty so snahou o zachovanie tradičných
predlôh (pôdorysné členenie, výtvarno-priestorové
členenie);
• Novostavby nekorešpondujúce s pôvodnou
architektúrou.
3. Funkčná klasifikácia rozptýlených sídel od 70. rokov
20. storočia:
Na základe štúdia odbornej literatúry a doterajších poznatkov a skúseností je nasledovné funkčné využitie usadlostí v rozptýlených sídlach:
A/ Trvalo obývané pôvodné, respektíve v rôznej miere
adaptované obytné časti usadlostí a v rôznej miere využívané hospodárske objekty a technické zariadenia (napríklad
súkromný gáter slúžiaci pre potrebu majiteľa bez komerčného využitia; sídlo firmy na výrobu šidľov, firma Čierna
hora – pôvodne objekty poľnohospodárskeho družstva,
orientuje sa na chov dobytka a oviec). Obyvateľmi sú pôvodní
majitelia, ich potomkovia/dediči, alebo noví majitelia bez
príbuzenských väzieb s pôvodnými obyvateľmi. Približne/
vo všeobecnosti do 70. rokov chovali aj kravy, prípadne kozy
a ovce, v súčasnosti hydinu, drobné hospodárske zvieratá
(zajac domáci, koza) a obrábajú/využívajú pôdu minimálne
v rozsahu záhrady na pestovanie zeleniny, zemiakov, ovocných stromov a viniča.
B/1 Pravidelne týždenne a v období dovoleniek a školských prázdnin aj intenzívnejšie využívané pôvodné,
respektíve v rôznej miere adaptované domy či novostavby
a v rôznej miere využívané hospodárske objekty a technické
zariadenia (napríklad súkromný gáter slúžiaci pre potrebu
majiteľa bez komerčného využitia). Obyvateľmi sú pôvodní
majitelia, ich potomkovia/dediči, alebo noví majitelia bez
príbuzenských väzieb s pôvodnými obyvateľmi. Ak žijú
vo dvore/v susedstve príbuzní/susedia s trvalým pobytom,
v neprítomnosti majiteľov kŕmia v priebehu týždňa drobné
hospodárske zvieratá (domáce zajace, prípadne sliepky).
Obrábajú pôdu minimálne v rozsahu záhrady na pestovanie
zeleniny, zemiakov, ovocných stromov a viniča.
B/2 Pravidelne týždenne využívané pôvodné, respektíve v rôznej miere adaptované domy či novostavby a v rôznej miere využívané hospodárske objekty a technické
zariadenia (napríklad súkromný gáter, slúžiaci pre potrebu
majiteľa bez komerčného využitia). Obyvateľmi sú pôvodní
majitelia, ich potomkovia/dediči, alebo noví majitelia bez
príbuzenských väzieb s pôvodnými obyvateľmi. Vzhľadom
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na trvalú neprítomnosť nechovajú žiadnu hydinu ani hospodárske zvieratá. Obrábajú pôdu minimálne v rozsahu
záhrady na pestovanie zeleniny, zemiakov, ovocných stromov a viniča.
C/ Pravidelne týždenne využívané pôvodné, respektíve
v rôznej miere adaptované domy či novostavby a v rôznej
miere využívané hospodárske objekty a technické zariadenia
(napríklad súkromný gáter, slúžiaci pre potrebu majiteľa bez
komerčného využitia). Obyvateľmi sú pôvodní majitelia, ich
potomkovia/dediči, alebo noví majitelia bez príbuzenských
väzieb s pôvodnými obyvateľmi. Vzhľadom na trvalú neprítomnosť nechovajú žiadnu hydinu ani hospodárske zvieratá.
Obrábajú pôdu minimálne v rozsahu záhrady na pestovanie
zeleniny, zemiakov, ovocných stromov a viniča. Slobodní
mládenci tu raz – dvakrát do roka poriadajú narodeninovú
oslavu, na ktorú si pozývajú spolužiakov/priateľov. Jednu – dve noci prespia. Niekoľkokrát ročne v období dovoleniek, prázdnin alebo počas víkendov prenajímajú obytné
objekty na komerčné účely známym z dediny, respektíve
iným záujemcom o rekreáciu v tichom horskom prostredí.
D/ V priebehu sviatkov, dovoleniek či školských prázdnin, sporadicky aj počas víkendov nepravidelne využívané
usadlosti. Obyvateľmi sú pôvodní majitelia, ich potomkovia/
dediči, alebo noví majitelia bez príbuzenských väzieb s pôvodnými obyvateľmi. Vzhľadom na trvalú neprítomnosť
nechovajú žiadnu hydinu ani hospodárske zvieratá. Neobrábajú pôdu ani v minimálnom rozsahu, na dvore okolo domu
majú maximálne kvety. Slobodní mládenci tu raz – dvakrát
do roka poriadajú narodeninovú oslavu, na ktorú si pozývajú spolužiakov/priateľov. Jednu – dve noci prespia.
E/ Príležitostne – maximálne 1-2 razy do roka navštívené
usadlosti. Vlastníkmi sú pôvodní majitelia, respektíve ich
potomkovia – dediči, ktorí z rôznych dôvodov usadlosť neudržiavajú. Slobodní mládenci tu raz – dvakrát do roka poriadajú
narodeninovú oslavu, na ktorú si pozývajú spolužiakov/priateľov. Jednu – dve noci prespia. Táto príležitosť je dôvodom
na vyvetranie obytných priestorov a pokosenie trávy vo dvore.
F/ Opustené, chátrajúce alebo aj zdevastované a v súčasnom stave nepoužiteľné obytné a hospodárske objekty, ktoré
pôvodní majitelia, respektíve ich potomkovia môžu navštíviť
sporadicky, príležitostne raz za niekoľko rokov.
Záver. Štúdium rôznych súvislostí existencie rozptýlených sídel na Slovensku a ich klasifikácia, prináša aj
na začiatku 21. storočia nové impulzy. Zamerali sme sa len
na všeobecne rozšírené kultúrne javy, ktoré sa často odvíjajú od prírodného prostredia a vyžadujú si riešenie otázok
a aplikovanie metodológie kultúrnej ekológie.
Literatúra a pramene:
KOLEKTÍV: Lysá pod Makytou 1471 – 2001. Lysá pod
Makytou 2001.
MICHŇOVÁ, J.: Krivé – osada moja rodná. Lazy pod
Makytou 2013.
ŠIPULOVÁ, E.: Dedinôčka moja rodná. Dohňany – Zbora
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Informátori:
Jurčiová Božena, 1935, osada Lieskovec, Lazy pod Makytou
Ježovica František, 1941, Lazy pod Makytou
Michňová Júlia, 1943, osady Krivé a Panština , Lazy pod
Makytou
Mičic Ján, starosta obce Lazy pod Makytou
Panáček Anton, 1946, osada Olšová, Lazy pod Makytou
Žbánek Miroslav, 1951, Minarovec, Lazy pod Makytou

slovenských múzeách.1 Po celú dobu Osmanská ríša politickými alebo vojenskými prostriedkami zasahovala do historického vývoja Európy.
Múzeum pri Moháči
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Fiľakovský hrad – kamenný svedok
protitureckých bojov
Oľga Zemanová
Kľúčové slová: Osmanská ríša, obrana, pevnosť, okupácia,
Fiľakovo, turecký vplyv, islam
Abstract: The Otoman Empire, one of the largest world empires, flourished in the 16th century. After the battle of Moháč
in the year 1526 the Turkish border spread out to southern
regions of Slovakia. During the second half of the 16th century, nearly the whole Novohrad domain was conquered by the
Turks. The fortified castles and towns became a part of the defense line. The castle of Fiľakovo played an importance place in
the southern Slovakia. After the conquest by the Turks, there
was nothing to obstruct them in progressing to Gemer and
the whole central Slovakia. During the Turkish occupation in
1554, Fiľakovo became the centre of the northernmost sanjak
of the Ottoman Empire for 39 years.
Úvod. 16. storočie sa nieslo na území Uhorska v znamení
uhorsko-tureckých bojov. Po porážke pri Moháči v roku
1526 sa Osmanskej ríši otvorila cesta do strednej Európy.
Nezastaviteľný postup osmanskej armády otriasol celým
kresťanským svetom. Slovensko ako súčasť Uhorska sa ocitlo
v bezprostrednej blízkosti nového suseda s odlišnou kultúrou i náboženstvom. Primárnou záležitosťou uhorského
kráľa Ferdinanda I. Habsburského bolo vybudovať obrannú
pohraničnú sieť, ktorej súčasťou sa stal systém opevnených
hradov a miest. Kľúčovú úlohu medzi nimi zaujímal Fiľakovský hrad. Po jeho dobytí Turkami v roku 1554 sa stal
sídlom Fiľakovského sandžaku. (KOVÁČ 1998:61) Osmani
okupovali územie Uhorska 150 rokov, z toho Fiľakovo 39
rokov. Z tohto obdobia sa zachovalo množstvo artefaktov
a fragmentov, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v niektorých

Zdroj: fotoarchív autora (2012)

Cieľom príspevku je na príklade Fiľakovského hradu
zdôrazniť dôležitosť pohraničných pevností v období protitureckých bojov, poukázať na priamy kontakt Fiľakova s Osmanskou ríšou a upriamiť pozornosť na stopy, ktoré zanechalo toto obdobie vo vývoji Fiľakovského hradu. Príspevok
sa zaoberá aktivitami Osmanov na obsadených územiach
a odrazom okupácie v spoločenskom i kultúrnom živote
domáceho obyvateľstva. Ambíciou je zodpovedať otázky:
Akú úlohu zastával Fiľakovský hrad v obrannom systéme?
Aké artefakty sa našli vo Fiľakove? Je odkaz, ktorý zanechali
Turci na Slovensku, iba negatívny? K základným prameňom
o skúmanej problematike patria diela Kopčana, Horvátha,
Ostřanského, Križana, Hattsteina, Bizubovej a i. Okrem toho
aj zbierky múzeí a pamätníky bojov. Množstvo poznatkov
pochádza z archeologických výskumov a medirytín.
Pamätník pri Moháči

Zdroj: fotoarchív autora (2012)
1

SNM: Archeologické múzeum Bratislava, Múzeum Betliar,
Múzeum Červený Kameň, Častá, Historické múzeum Bratislava;
Balneologické múzeum Piešťany; Gemersko-malohontské múzeum
Rimavská Sobota; Západoslovenské múzeum Trnava; MV SR:
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Rimavská Sobota.
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Hrad Fiľakovo sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska na slovensko-maďarskom pomedzí. Patrí do okresu
Lučenec v Banskobystrickom kraji. Z geomorfologického
hľadiska leží v provincii Západné Karpaty, subprovincii
Vnútorné Západné Karpaty, v matransko-slanskej oblasti
v celku Cerovej vrchoviny a podcelku Fiľakovská brázda.
Je vybudovaný na skalnej vyvýšenine, bývalého sopečného
krátera, v nadmorskej výške 245 m o rozmeroch 60m x 75m
x 80m.2 Pod ním leží rovnomenné mesto, cez ktoré preteká
potok Belina3. V minulosti patril hrad do Novohradskej stolice.4 Vďaka strategickej polohe sa viackrát ocitol vo víre protitureckých bojov alebo stavovských povstaní. Predpokladá
sa, že vznikol v prvej tretine 13. storočia, pred tatárskym
vpádom. (Turci vo Fiľakove 2014)
Mešita Balibeje v Siklósi

Imrich spojil s Osmanskou ríšou, spojené turecko-kurucké
vojská pevnosť dobyli, vyplienili a 16. septembra 1682 zničili. (NEŠPOR 2006:47) Mesto bolo tiež takmer celé zničené.
Križan (2011:24) uvádza 10. september. V roku 1682 pod
dobytým hradom budínsky paša odovzdal Thökölymu sultánovu zmluvu, označujúcu ho za kráľa Stredného Uhorska.
(ADAM 2006:75) Cisár Leopold I. Habsburský neskôr daroval Fiľakovský hrad za verné služby Štefanovi Kohárymu II.
Vo vlastníctve rodiny Koháryovcov zostal až do roku 1945.
V roku 1944 uskutočnili pracovníci Maďarského národného
múzea historicko-archeologický výskum pod vedením Dr.
Jánosa Kalmára. Nálezy boli po II. svetovej vojne odovzdané
Slovenskému národnému múzeu v Bratislave. V roku 1993
bol hrad sprístupnený verejnosti a 15. augusta 2008 v obnovenej Bebekovej bašte sa otvorilo Hradné múzeum. (Viac
o histórii hradu Hurajt 2011 a Nešpor 2006.)
Mešita Balibeje v Siklósi

Zdroj: fotoarchív autora (2012)

Hurajt (2011:87) jeho vznik datuje na rozhranie 12. – 13.
storočia. Hrad dal zrejme postaviť Šimon Kacsis na strategickej križovatke obchodných ciest. Pôvodný horný hrad
tvorila štvorboká veža nepravidelného pôdorysu na severozápadnej strane, obvodový múr s románskym palácom
so sedlovou strechou na juhozápadnej strane a pravdepodobne aj val s palisádami. Polkruhové nádvorie na severovýchodnej strane ohraničovala strmá skalná stena. Hrad
vystriedal viacerých majiteľov (Matúša Čáka Trenčianskeho,
Perényovcov, Raškaiovcov, Bebekovcov, Koháryovcov),
i hradných kastelánov (ktorými boli napríklad Pavol Jánossy, Tomáš Bošňák, František Wešeléni i Štefan Koháry II.).
V rokoch 1554 – 1593 ovládali Fiľakovo turecké vojská. Späť
ho získalo vojsko Ferdinanda II. Habsburského. (PISOŇ
1983:138-140) V roku 1678 sa hrad ubránil povstaleckým
vojskám Imricha Thökölyho. O štyri roky neskôr, keď sa
2

3

4
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Sopka tu existovala na prelome treťohôr a štvrtohôr. (BIZUBOVÁ
2008:61)
Potok Belina sa vlieva do rieky Suchá, patriacej do povodia Ipľa,
ľavostranného prítoku Dunaja.
Novohradský kráľovský komitát patrí medzi najstaršie v Uhorsku.
V 13. storočí sa zmenil na šľachtickú stolicu. V roku 1918 sa severná
časť Novohradu stala súčasťou Československa a južná časť pripadla
Maďarsku. V čase obsadenia Fiľakovského hradu stolica existovala
bez župana a nemala svoje správne centrum. (LACIKA 2009:10)

Zdroj: fotoarchív autora (2012)

Turecká okupácia v 16. storočí zasiahla do hospodársko-spoločenského i kultúrneho života na Slovensku. Osmanská
ríša vtedy prežívala svoj „zlatý vek“ pod charizmatickým
sultánom Süleymanom Nádherným (1520-1566). (HATTSTEIN-DELIUS 2006:537) Siahala cez tri kontinenty a bola
neporaziteľná na súši aj na mori. V zahraničnej politike využívala nejednotnosť a mocenské ambície uhorskej šľachty.
Územie Slovenska sa prvýkrát stretlo s tureckou inváziou
v roku 1530 v okolí Hlohovca, Nitry, Levíc, Zlatých Moraviec
a Trnavy. (BADA 2005:28) Osmanské vojská sa postupne
zmocňovali miest a dôležitých oporných bodov. Na dobytom
území vytvorili v rokoch 1543-1544 Ostrihomský sandžak.
S formovaním Novohradského a Sečianskeho sandžaku
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(1552-1553) (HORVÁTH – KOPČAN 1971:108-109) padla
takmer celá obranná línia južného slovenského pohraničia.
Stredobodom záujmu Veľkej porty5 sa stali bohaté banské
mestá, vďaka čomu sa z pôvodne radového šľachtického hradu Fiľakovo stala jedna z kľúčových pevností pohraničnej
obrannej línie. Na hrade sa preto používali najmodernejšie
opevňovacie techniky a systémy. Vtedajší majiteľ František
Bebek venoval stavebným úpravám mimoriadnu pozornosť.
Hrad zmodernizoval, rozšíril a prestaval na mohutnú citadelu, pravdepodobne podľa plánov talianskeho fortifikačného
staviteľa Alessandra da Vedana, kladúceho veľký dôraz
na obranu proti delostreleckým útokom. (Hradné múzeum
2014) Horný hrad, v ktorom sa nachádzal celý zbrojný arzenál, mala chrániť z južnej strany polkruhová bašta. Celý areál
chránili aj dva zdvíhacie mosty. Na nádvorí pribudli hospodárske budovy – pekáreň, obilnica, mlyn a iné. Stredný hrad
bol zabezpečený hrubým múrom, tromi delostreleckými pozíciami a šiestimi výklenkami pre hákovnice. Bebek opravil
aj juhovýchodnú Perényiho vežu a na západe postavil novú
pentagonálnu baštu, dominantu hradu, nesúcu jeho meno.6
Chrániac hlavnú bránu sa v nej delá, podľa vzoru zaalpských
krajín, využívali na viacerých podlažiach. Vedľa bašty sa nachádzala hradná kaplnka. František nechal pristavať aj dolný
hrad, ktorý však už neexistuje, lebo jeho nadzákladovú
architektúru absorbovala mestská zástavba. Podľa dobových
kresieb a plánov bol dolný hrad rozlohovo najväčší, chránený vysokým hradným múrom a tromi renesančnými polygonálnymi baštami s dvomi bránami, vybavenými padacími
mostmi a 10 m hlbokou priekopou. Zwinger, priestor pred
južnou hradbou predhradia, uzatvárala Delová a Husárska
bašta. Na východnej strane dolného nádvoria bola vysekaná
do skaly malá miestnosť na vyťahovanie potrebného materiálu do hradu. Na obdobie stredoveku moderne vybavený
hrad disponoval sofistikovaným vodovodom i kanalizačnou
sieťou. Súčasťou prestavby bolo aj vybudovanie mestských
hradieb. Nápis s dátumom ukončenia prestavby (1551) visel
nad bránou stredného hradu. (KRIŽAN 2011:26) Na hrade
sa nachádzali obytné priestory pre kapitána a jeho rodinu,
palác, domy krčmára, správcu, kľučiara, šafára, pekáreň,
kuchyňa s pivnicou, zbrojnica, sýpky, vodná nádrž a väzenie.
Hrad sa však Turkom podarilo pod vedením sečianskeho
bega Kara Hamzu získať takmer bez boja, keď posádka kapitulovala 16. júna 1554. (HURAJT 2011:88) Nešpor (2006:47)
i Kopčan (1986:52) uvádzajú dátum obsadenia hradu 21.
september. Nešpor za príčinu dobytia pevnosti označuje
nezhody veliteľov Františka Bebeka, zvolenského župana
Jána Palašu a košického kapitána Gabriela Perényiho, ktorí
nezasiahli do bojov. Križan (2011:21) uvádza za rozhodujúci
dátum pádu Fiľakova 4. september. Podľa neho František
Bebek kolaboroval s Turkami – s Kara Hamzom a pričinil sa
aj o samotné dobytie hradu. Potvrdzujú to aj Horváth s Kopčanom (1971:72), keď nemecké žoldnierske vojská zaútočili
5
6

Oficiálny názov vtedajšej tureckej vlády.
V 19. storočí slúžila ako obilnica. Je vysoká 23 m, široká 7 m.
Pomenovanie dostala na prelome 19.a 20.stor.

na Bebekovu Krásnu Hôrku7, prišli mu na pomoc práve fiľakovskí Turci. O dôležitosti Fiľakovského hradu svedčia rokovania v Istanbule (HORVÁTH – KOPČAN 1971:70), keď
sa ho Uhorsko pokúšalo získať späť. Pre Turkov znamenal
významný oporný bod, z ktorého ohrozovali banské mestá
a ich okolie. Kara Hamza zanechal na hrade posádku.8 Celá
oblasť sa pripojila k Osmanskej ríši a vo Fiľakove bolo zriadené sídlo tureckého sandžaku9, zaradeného k Budínskemu
pašalíku – vijáletu. V 16. st. boli zriadené v Uhorsku štyri
takéto vijálety: budínsky, temešvársky, kanižský a jágerský.
Fiľakovský sandžak bol jediným sandžakom so sídlom
na území dnešného Slovenska a najsevernejším centrom
sandžaku na okupovanom území. Skladal sa z 10 – 12 náhijí,
menších územných celkov. Na juhozápade susedil so Sečianskym sandžakom. Na hrade sídlila hlavná správa. Počas 39
rokov sa v ňom vystriedalo viac ako desať begov tureckého
i perzského pôvodu (KRIŽAN 2011:21-23). Po znovudobytí
hradu cisárskym vojskom 27. septembra 1593 odišlo z Fiľakova spolu s posádkou asi 2 400 Turkov. Dobrovoľne zostalo v meste 300 tureckých obyvateľov. (HURAJT 2011:88)
V roku 1665 (DRENKO 2008:6) navštívil Fiľakovo slávny
turecký cestovateľ v diplomatických službách samotného
sultána Evlijá Čelebi. Svoje cesty popísal v desaťzväzkovom
diele Kniha cestovania.
Osmani vo Fiľakove na dobytom území vytvorili systém
vlády, spočívajúci na stálej armáde, daňovom systéme a administratívnej byrokracii. Najvyššou správnou jednotkou
bol pašalík (ejálet alebo vijálet) na čele s pašom (berlegbegom alebo begom begov), ktorému podliehali sandžakbejovia, správcovia sandžakov. Po dobytí Fiľakova bol na jeho
území vytvorený Fiľakovský sandžak. Skladal sa z náhíjí.
Lénna kniha Fiľakovského sandžaku uvádza desať náhíjí
v roku 1583-1584 (ako i súpis dane z hlavy 1578-79): Divín,
Fiľakovo, Muráň, Plešivec, Putnok, Rimavská Seč, Rimavská
Sobota, Sobotka, Štítnik a Szendrö. (HORVÁTH – KOPČAN 1971:114) Rozdelenie správy možno prirovnať k stoliciam, slúžnovským okresom a obvodom/okrskom. Každá
provincia mala vlastnú finančnú správu, okrsok sudcu. Sultán Süleyman sa aktívne podieľal na vytváraní daňového
systému, platného v Uhorsku. Osmani viedli podrobnú evidenciu príjmov a produkcie obyvateľstva. Podľa súpisov vyberali od daňových poplatníkov tribúty. Na všetko bola vyrubená presná taxa – daň z porty (ispendže), hlavy (džizje),
obilnín, vína, oviec, drobných zvierat, za pasenie mimo
chotára, bitúnok, seno, drevo, používanie kostola, za nevestu. Za výtržníctvo, bitky alebo opilstvo sa vyberala pokuta.
Obyvatelia často uprednostňovali osmanského panovníka
7

8

9

Bebek vystúpil s východoslovenskými magnátmi proti kráľovi
Ferdinandovi a napádali východoslovenské mestá.
V rokoch 1556-57 tvorilo posádku 315 vojakov, z toho 49 janičiarov
(elitná pechota vytvorená z odvedených kresťanských mužov), 177
jazdcov (ulúfedžiovia, patriaci do žoldnierskej jazdy), 89 vojakov
pechoty (azábovia, vyzbrojení lukmi a šabľou). V rokoch 1568-1569
hradnú posádku tvorilo 252 vojakov.
K Fiľakovskému sandžaku patrilo 12 okresov v Gemerskej,
Malohontskej a Novohradskej stolici. Novohrad bol rozdelený na 3
sandžaky: fiľakovský, novohradský a Sečanský. (HURAJT 2011:89)
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práve kvôli pevným (prehľadným) daňovým sadzbám.
Uhorskí zemepáni totiž dane neustále zvyšovali. Poplatky
Turkom platili iba trvalo usídlení obyvatelia s domom, pôdou alebo vinicou a hnuteľným majetkom v hodnote nad 300
akčí (40 akčí = 1 toliar). Ostatní platili menšie dane.
(HORVÁTH – KOPÁČ 1971:117-120) „Obyvatelia Plešivca
platili do Fiľakova každoročne výkupné od pustošenia 350
zlatých, sultánovi 40 zlatých, 35 pínt medu, 35 pínt masla,
za porážanie dobytka 12 zlatých a vojvodovi zo Sobôtky 35
zlatých, za tlmočníctvo 2 zlaté. Spolu s darmi to bolo 591 zlatých.“ (HURAJT 2011:92) Štátna moc musela často zasahovať proti súpiscom daní, ktorí okrádali poddaných aj štát.
Na pohraničnom území (akým bolo aj Fiľakovo), platili
obyvatelia dane obidvom stranám. Velitelia pohraničných
hradov zakazovali poddaným odovzdávať dane tureckej
správe. Osmani zasa vyzývali mestá a dediny k plateniu daní
im. Fiľakovský beg Hamza v roku 1556 píše banským mestám: „Vyzývame Vás, aby ste už raz prišli k rozumu a poddali
sa nám, lebo ináč vojsko Jeho Veličenstva sultána je už na ceste, aby obyvateľov tejto zeme ku poddanstvu prinútilo. Čo
Vám potom pomôžu zátarasy vo Vašich lesoch, strážne veže,
mocné múry Vašich miest? Lebo Turek pristúpi k Vašim zásekom, naši strelci rozprášia Vašu jazdu a prebijú sa k Vám ako
jeleň rovinou.“ (MARÁKY – KOLLÁR – ORŠULOVÁ
2011:136) Ak obyvatelia nezaplatili, svoje vyhrážky aj plnili.
Prepadávali a vypaľovali dediny a ich obyvateľov predávali
do otroctva. Potom žiadali za ich prepustenie zaplatiť oneskorenú daň – výkupné. Odvlečenie 352 obyvateľov a vydrancovanie Fiľakova opísal tamojší evanjelický farár Gašpar
Pilez: „Za svetla fakieľ prehľadali kúty izieb, bez milosti vytrhli
z kolísok deti a nahádzali ich do veľkých tureckých vriec. Ako
sa všetko rabuje a ako nahá manželka a milované deti sa
zmietajú v rukách neľudských barbarov. Po príchode do Fiľakova tretinu koristi podľa tureckých zvyklostí ihneď odovzdali
begovi.“ (Turci vo Fiľakove 2014) Osmanská armáda na čele
so sultánom bola dobre organizovaná. Delila sa na pravidelnú a nepravidelnú. Jadro pravidelného vojska tvorila stála
jazda (sipáhiovia), obdoba európskej rytierskej jazdy.
(HORVÁTH – KOPČAN 1971:127) Vo Fiľakove velili spravidla janičiari.10 Zbor janičiarov je považovaný za prvú stálu
profesionálnu pechotu na svete. Na hrade bola umiestnená
trvalá a zároveň najväčšia posádka z celého sandžaku. V rokoch 1556-1557 sa nachádzalo na hrade 260 vojakov, o dva
roky neskôr 324 (ale v roku 1583 len 129 a v roku 1591 len
119). (MARKUSKOVÁ 2011 online) Turecké Fiľakovo sa
podobalo iným mestám v tureckých sandžakoch. Podľa tureckého historika Burcu Özgüvena (KRIŽAN 2011:23) sa
centrálne mesto delilo na tri časti. V jednej sa nachádzala
citadela so sídlom vojenskej moci a palácom sandžakbega.
Druhú časť tvorila mahalle, kde sa sústredil náboženský život. Okrem mešity a minaretu ju tvorila aj medresa a kúpele.
V tretej časti prebiehal obchodný život, ktorý sa realizoval

v bazáre (tržnici) a hospodárskych objektoch. Ďalej od centra sa nachádzali priestory pre povozy, maštale a remeselnícke dielne. V ich blízkosti bol postavený vojenský stanový
tábor. Na dobovej medirytine Wofganga Meyerpecka,
uschovanej v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, je
možné vidieť, ako Turci bránia hrad Fiľakovo v roku 1593
a po jeho dobytí odchádzajú z mesta. Vidno mešitu s minaretom, turecké kúpele – hammám, kvetinové záhrady, aj karavanseraj a han, v ktorom sa nachádzali dielne a sklady.
V tomto mužskom svete sa okrem tovaru vymieňali aj správy.11 Turci podporovali obchod a do svojich miest privádzali
obchodníkov a remeselníkov. V ľavej časti vodnej priekopy
je rybník a o sto metrov ďalej studňa. Mimo hradu na kopci
stojí turecké mauzóleum a pod ním sa rozprestiera vinohrad.
Potvrdzuje to aj správa katolíckeho farára Kelemena P. Königa z roku1942 v historickom diele „Fülek vára – Fiľakovský
hrad“, kde sa uvádza, že Osmani po dobytí hradu obsadili
v podhradí aj Františkánsky kostol, zriadili si v ňom mešitu
a vedľa nej kúpele. (Hradné múzeum 2014) Z kostola odstránili všetky sochy a fresky, ženám vydelili miesto na chóre.
Vo Fiľakove existovala aj islamská škola nižšieho typu.12 Pod
hradnými vežami stálo, podľa vojenských kronikárov, až 200
domčekov. V 70. rokoch 16. storočia sa mesto stalo sídlom
sudcu – qádího, vykonávajúceho administratívno-súdnu
činnosť medzi moslimskými veriacimi na základe práva šaría, ktoré dopĺňali výnosy sultánov, tzv. qánúny. S náboženskou činnosťou súvisí aj pochovávanie. Podľa islamu leží
zosnulý na pravom boku s tvárou obrátenou k Mekke bez
akejkoľvek pohrebnej výbavy. Neďaleko Fiľakova sa nachádza vrch Vöröskö, kde bol odkrytý turecký hrob (türbe)
jedného z mestských predstaviteľov. Z osmanského pohrebiska za zachovali kamenné pamätníky a náhrobné kamene.
Podľa ikonografického materiálu sa dá usudzovať, že Turci
Fiľakovo zveľadili. Opevnili múry a zdokonalili vodovod
a cisterny. (KRIŽAN 2011:22, 25) V ovládaných územiach
platili ich zákony a znížila sa kriminalita. Nastolili lepšie
pomery ako dovtedy uhorská kresťanská šľachta. Lokálne
zvyky začleňovali do svojho systému. Turci sa vyznačovali
tolerantnosťou ku kresťanom aj Židom. Islamizácia miestneho obyvateľstva bola zriedkavým javom a nebola osmanským zámerom.13 Turecká expanzia spôsobila zmeny v národnostnom i sociálnom zložení obyvateľstva Slovenska
i Fiľakova. Južné oblasti Balkánu sa vyľudňovali. Obyvateľstvo utekalo pred tureckou hrozbou do severnejších, bezpečnejších regiónov horného Uhorska. Na územie Slovenska
tak prišli Maďari, Chorváti i Bulhari. Na Slovensko sa presťahovali všetky dôležité uhorské úrady a Bratislava sa stala
11
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Devširme – odvod kresťanských chlapcov a mládencov
vo veku 8-18 rokov do zboru janičiarov, zrušený v roku 1685.
(HORVÁTH – KOPČAN 1971:127)

Turci boli pragmatickí, do svojich miest privádzali obchodníkov
a remeselníkov. Uvedomovali si, že ekonomický rozvoj a prosperita
mesta prinesie väčší zisk. V období tureckých vojen dochádza
k najväčšiemu rozmachu remeselnej výroby.
V 16.-17. stor. bolo gramotných viac moslimov ako kresťanov.
Celkom opačne sa správali kresťania. Po opätovnom dobytí miest
do základov zničili všetky osmanské mešity, čo dokazuje aj súčasný
stav.
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korunovačným mestom uhorských panovníkov. Súčasne
však bolo odvlečených veľa obyvateľov z územia Slovenska
a prišlo množstvo tureckých rodín. Po dobytí Fiľakovského
hradu zostalo v meste 300 tureckých civilistov, medzi ktorými boli aj ženy a deti. Postupne splynuli so slovenským
obyvateľstvom. Prichádzalo k vzájomným pracovným kontaktom i výmene poznatkov. V roku 1593 mali vo Fiľakove
spoločné dielne dvaja obuvníci a dvaja hrnčiari, v obidvoch
prípadoch bol jeden Slovák a jeden Turek. (KRIŽAN
2011:58) „Propaganda o tureckých zverstvách bola účelovo
šírená hlavne v 16. storočí. Prehnane pestovaný syndróm
ohrozenia pomáhal odvádzať pozornosť nespokojného obyvateľstva od problémov vnútornej politiky .“ (MENDEL – OSTŘANSKÝ – RATAJ 2007:48) V krajine sa pohybovali tlupy zlodejov, ktorých zločiny sa pripisovali Turkom.
V Novohrade to bol napríklad Mikuláš Balaša, prezývaný
Melchior. Viackrát sa tiež ukázalo, že kostoly nevykrádali
Turci, ale banda Františka Bebeka. Z roztavených zvonov si
potom Bebek nechal raziť falošné mince s portrétom kráľa
Ferdinanda. (KRIŽAN 2011:10, 11)
Fiľakovský hrad – Bebekova veža

Zdroj: fotoarchív autora (2014)

V čase tureckých vojen možno sa ľudia sťahovali
do bezpečnejších horských oblastí, kde sa venovali salašníctvu (chovali ovce, vyrábali z mlieka syr, zakladali osady).
Od príchodu Turkov možno datovať aj chov ušľachtilých
koní a spôsob jazdenia. Do Uhorska vo všeobecnosti priniesli kávu, čo možno predpokladať aj vo Fiľakove. Vojaci
so sebou nosili malú kovovú nádobu s rúčkou na jej prípravu – u nás známu pod menom džezva. Turci podnietili
aj pestovanie jedlých gaštanov v Modrom Kameni a stopu
nájdeme aj vo vinohradníctve (napríklad Fiľakovčania nazývajú jeden druh hrozna başa töki – pašove gule). V ľudových
remeslách možno badať zreteľné orientálne stopy, napríklad
vo výšivkárstve na krojoch z Tekova za zachovali turecké
ornamenty. Pribudla turecká výšivka robená krivou ihlou
na ráme. Turecké námety sú zachytené v literárnych, historických i cestopisných dielach slovenských aj zahraničných
autorov. V dialektoch južného Gemera a Novohradu sa zachovalo veľa slov tureckého pôvodu, napr. iboršak (jazvec),

haža (žriebä), balta (sekera), hambar (sýpka), ibrik (kanvica
na kávu). Udomácnili sa aj mená tureckého pôvodu ako
Omar, Fatima, Ali. V architektúre sa objavovali nové opevňovacie systémy, súvislé kamenné hradby, menili sa mestské
brány, stavali sa strážne veže. (Hradné múzeum 2014) Na vidieku sa budovali drevené hradby z kolov, postavených vedľa
seba a spevnených blatom, alebo hlinou. Rodinné domy sa
začali budovať s plochou strechou. V južných častiach stredného Slovenska majú evanjelické kostoly a samostatne stojace zvonice umiestnené na vežiach kovový polmesiac. Ich
prítomnosť súvisí s nariadením aj faktom, že miestni veriaci
poznali posvätnosť symbolu pre Turkov a tak predpokladali,
že keď vojaci vtrhnú do dediny a uvidia ho, dedinu nezničia.
Vo Fiľakovskom sandžaku sa našlo množstvo artefaktov ako
mosadzné podnosy, kanvice, misy, úžitkové predmety, remeselnícke a poľnohospodárske nástroje, potreby v domácnosti, ozdobné predmety a kachlice zdobené geometrickým
a rastlinným motívom. Prevažovali motívy kvetov, tulipánov,
konáre s listami a úponkami. Z jazdeckej výstroje sa našli
strmene, podkovy, zubadlá a ostrohy. Po tureckých vojakoch tu zostali umelecky spracované zbrane ako jatagány,
šable, kuše, kopije, pištole, pušky, šípy, helmy, brnenie, veci
osobnej spotreby, vojenské listiny, množstvo kamenných
a železných delových gúľ s priemerom až 152 cm. Medzi
cenné nálezy patria mince – strieborné akče Selima I. (15121520), zlaté Alty a prstene, aj forma na odlievanie prsteňov
a krátke hlinené fajky. Na fajkách sa našli motívy turbana,
rebier s ozdobnými farebnými prvkami (čierna, žltá, červená a zelená). Na jednej fajke sú znázornené lupene kvetu,
na druhej z čiernej hliny sú vyryté štvorcové turecké motívy.
Hlinené nádoby sú zdobené červenou maľbou a viacfarebnou polevou, na niektorých sú arabské nápisy. Artefakty sú
umiestnené v Hradnom múzeu vo Fiľakove a v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. V štátnych
archívoch sa nachádzajú listiny z Fiľakova z čias tureckej
okupácie. Diplomatické listiny písali Osmani v arabčine,
maďarčine alebo nemčine. Ďalej sú to rôzne potvrdenia o zaplatení dane, rozsudky alebo obchodné dokumenty. Listiny
sultána obsahovali v záhlaví monogram (tugra), dokumenty
Fiľakovský hrad – polkruhová bašta

Zdroj: fotoarchív autora (2014)
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hodnostárov mali podpisy (penče) v pravom hornom rohu,
listiny sudcov boli písané šikmo z pravého dolného do ľavého horného rohu. Iné dokumenty sa týkajú najrôznejšej
evidencie – pokladničné účty alebo výplaty žoldov. (Križan
2011:39)
Záver. Osmanská ríša, jedna z najväčších a najmocnejších administratívno-politických formácií stredoveku a najväčších multikultúrnych spoločností, výrazne zasahovala
v 16.-17. storočí do európskych dejín a ovplyvnila aj dejiny
územia Slovenska. Boli to storočia stretu dvoch odlišných
kultúr. Fiľakovský hrad zohral historickú úlohu na obidvoch
stranách. 39 rokov jeho vývoj sprevádzala migrácia obyvateľstva a stavebný ruch. Turci ovplyvnili kultúru i umenie
Slovenska. Hoci sa jedná o obdobie neustálych vojen, objavuje sa aj kultúrne obohatenie a hospodárska prosperita.
Zavádzali sa nové zavodňovacie techniky, pestovali sa nové
plodiny (tekvica, melóny alebo rozmarín), nastal rozvoj remeselnej výroby. Zmeny vo fortifikačných systémoch sa stali
výrazným elementom v dejinách architektúry na Slovensku.
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Kulinárna kultúra ako súčasť gastroturizmu
Katarína Kompasová
Kľúčové slová: tradičná strava, kulinárna kultúra, národná
gastronómia, Slow food, gastroturizmus
Abstract: Slovak cuisine belongs to the cultural riches that Slovakia has. The problem is that it can´t use this fact in all ways.
In many countries gastronomy is one of the most important
tools of promotion. Culinary culture is part of the traditional
values and local culture. It´s part of interest and travel experiences of tourist. This fact leads to expansion of gastronomic
tourism.
Úvod. Súčasťou kultúry každého etnika je tradičná strava – charakteristické jedlá a nápoje. Je podmienená a formovaná rozmanitými faktormi. Na tradičnú stravu Slovenska
vplývali predovšetkým prírodné pomery, v rámci nich
najmä klimatické, pedologické a hydrologické podmienky.
Tradičná gastronómia Slovenska je rozmanitá v podobe
rastlinných a živočíšnych pokrmov a tradičných nápojov. Je
jadrom kulinárnej kultúry Slovenska a súčasťou jeho kultúrneho dedičstva.
Kulinárna kultúra je súbor špecificky organizovaných
a kolektívom uplatňovaných vedomostí, symbolov, kultúrnych kódov a pravidiel, ktoré si človek osvojil ako člen
určitej spoločnosti. Najmä výsledky kultúrnej a sociálnej
antropológie potvrdzujú, že jedlo a spôsoby jedenia patria
k najvýraznejším identifikačným kódom ľudských spoločenstiev (STOLIČNÁ 2012:1). Slovenská kuchyňa bezpochyby
patrí medzi kultúrne a kulinárne bohatstvo Slovenska, no je
nedostatočne využívaná. Poskytuje nástroje na vytvorenie
jedinečnej ponuky gastronomických zariadení na Slovensku,
možnosť odlíšiť sa od ostatných a tým získať konkurenčnú
výhodu. V mnohých krajinách je gastronómia jedným z najdôležitejších nástrojov propagácie, čo podmieňuje rozmach
kulinárneho turizmu/gastroturizmu.
Vývoj kulinárnej kultúry na Slovensku. Stravu možno charakterizovať ako jedlá a nápoje, ktoré uspokojujú
základnú biologickú potrebu človeka. Je ovplyvňovaná
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mnohými faktormi (prírodnými, historickými, sociálnymi, či ekonomickými). Spolu so spôsobmi stravovania
tvorí súčasť kultúry každého spoločenstva. Jej primárne
zdroje vždy súviseli s obklopujúcim prírodným prostredím, formami zberného a koristného hospodárstva,
poľnohospodárstvom a chovom dobytka, a obchodom
(BOTÍK – SLAVKOVSKÝ 1995:200–201). Človek si počas
celej svojej histórie musel stravu obstarávať, resp. učiť sa ju
pripravovať tak, aby bola vhodná na konzumáciu. Jej zdroje a príprava boli podmieňované možnosťami, ktoré mal
k dispozícií, a stupňom jeho spoločensko-ekonomického
vývinu. Tieto faktory sa odrazili aj v stravovacom systéme
obyvateľov Slovensku. Tradičnú stravu na Slovensku počas
dlhého obdobia podmieňovali predovšetkým prírodné
a hospodárske podmienky, cyklickosť poľnohospodárskej
produkcie a možnosti nákupu potravinových článkov. To
spôsobilo istú jednostrannosť v stravovaní a konzumný
minimalizmus.
Ako uvádza Etnografický atlas Slovenska (1990:38-39),
základná časť stravy bola zväčša rastlinného charakteru.
Primárnymi surovinami boli obilniny, strukoviny, zemiaky
a niektoré druhy zeleniny. V horských oblastiach sa dopĺňala
predovšetkým mliečnou stravou, v nížinných mäsitou. Príprava jedál sa postupne vyvinula od archaických spôsobov
(napríklad pečenie a varenie na otvorenom ohnisku, pečenie
na ražni, na kameňoch, popole) k náročnejším postupom.
Súvisela aj s vývojom ohniska, resp. postupnou premenou
otvoreného ohniska na pec a neskôr sporák) a zmenou
kuchynského riadu a náradia. Najpoužívanejším spôsobom
prípravy každodennej stravy bolo varenie – kaše, polievky,
prívarky, cestoviny. Pečenie sa využívalo v menšom rozsahu,
zvyčajne v týždenných intervaloch – placky, chlieb, koláče.
Podľa charakteru tradičných surovín ľudovej stravy (ale aj
mnohých iných kultúrnych fenoménov) na Slovensku rozlišujeme dve základné oblasti – horskú a nížinnú.
Horská oblasť zahŕňa produkty horského poľnohospodárstva – z obilnín ovos, jačmeň, proso a pohánku, ďalej to
boli strukoviny, kapusta a od 19. stor. zemiaky. Vo veľkej
miere sa používalo mlieko a mliečne výrobky. Z mäsa sa
konzumovala predovšetkým baranina a jahňacina, z tukov
ovčí a hovädzí loj a ovčie maslo. Do začiatku 20. stor. sa
v stravovaní uchovali mnohé archaické jedlá, ako napríklad
kaše z obilnín, strukovín a ovocia, viaceré druhy placiek
z nekysnutého cesta, kyslá polievka z nakysnutej múky,
chlieb z ovsenej a jačmennej múky s vysokým podielom
zemiakov v ceste. V horskej oblasti bola rozšírená aj výroba
a používanie ovčích syrov na prípravu jedál. Suchá a teplá
klíma nížinnej oblasti umožňovala pestovať teplomilné
aj na bonitu pôdy náročné plodiny, ako pšenica, kukurica,
olejnaté rastliny, vinič, z ovocia broskyne a marhule. V zložení stravy sa často využívala pšeničná múka, zaužívaná
bola častá konzumácia kukuričných jedál. Zo zvierat tu
bol, okrem hovädzieho dobytka rozšírený aj chov ošípaných. Tým sa dosahovala aj pomerne vysoká spotreba
bravčového mäsa a tuku.

Tradičnú stravu Slovenska charakterizuje konzumný minimalizmus, spôsobený uvedenými limitujúcimi podmienkami. Súčasne však stravu formovali dlhodobé vonkajšie
vplyvy, ktoré na územie Slovenska prenikali a udomácňovali
sa, čo významne zvýšilo jej pestrosť a rozmanitosť.
Slovanské obyvateľstvo na území Slovenska sa počas
dejín dostávalo do kontaktu s rôznymi kultúrami (napríklad
avarskými alebo staromaďarskými kmeňmi). Maďarské
vplyvy z konca 9. stor. do stravy územia Slovenska predstavujú zmeny v strave spôsobené používaním červenej
sušenej mletej papriky. Základnými surovinami sa postupne
stali ryby, divina, bravčové mäso, smotana, či korenie (RÁCZOVÁ 1989:4–8). Z typických maďarských jedál, ktoré sa
presadili v slovenskej kuchyni, sú to predovšetkým guláš,
perkelt, alebo smotanový paprikáš. Ich základ tvorí na masti
opražená cibuľa s červenou paprikou, na ktorom sa varí,
alebo dusí mäso.
Ďalší vplyv je evidentný vo valašskej kolonizácii v priebehu 14. – 17. stor., vďaka ktorej sa na územie Slovenska rozšíril horský chov oviec, spracovanie ovčieho mlieka a výroba
mliečnych produktov (MINTALOVÁ 2007:9). V dedinských
spoločenstvách sa vytvorila skupina špecialistov, ktorí viedli
chovy a ovládali spracovanie syra, základného produktu
salašného chovu oviec. Výsledkom sú dnes tradičné výrobky – bryndza, parenice a oštiepky (BOTÍK – SLAVKOVSKÝ
1995:285). Ovčie syry sa na území Slovenska udomácnili
do takej miery, že sú považované za súčasť slovenských
národných tradícií, pričom patria do pôvodnej lexiky valašských kolonistov.
Stoličná – Mikolajová (2007:17) poukazuje na vplyv,
ktorý spôsobil aj príchod Chorvátov v 16. storočí
na juhozápad územia Slovenska. Ich kulinárne tradície
preukazujú preferovanie širokej škály zeleninových jedál, ktoré od nich prebrali aj Slováci. Kedík (2003:134)
ako príklad uvádza kapustný list plnený mletým mäsom – sarma, alebo lečo. Vplyvom osmanskej okupácie
Balkánu a Uhorska sa do predovšetkým južných regiónov
dnešného Slovenska dostali orientálne koreniny, káva
a ryža. Stoličná – Mikolajová (1978:471-478) poukazuje
na „americké“ potraviny, ktoré sa presadili i na Slovensku, pričom v súčasnosti sú súčasťou slovenskej národnej
kuchyne. Predovšetkým sú to zemiaky, fazuľa, kukurica,
paradajky, paprika a tekvica. Práve zemiaky sa stali popri
obilninách, strukovinách a mliečnej strave dôležitým pilierom slovenskej kuchyne.
Významný vplyv na slovenskú kuchyňu mala i česká
kuchyňa. Je dôsledkom dlhodobých úzkych kontaktov
slovenského obyvateľstva s českým, predovšetkým však
od vzniku Československej republiky v r. 1918. Typickým
príkladom českého jedla udomácneného v slovenskej
kuchyni sú kysnutá knedľa ako príloha k mäsitým jedlám
a parené buchty. K ďalším príkladom patrí pečenie mäsa
a hydiny vo vlastnej šťave a príprava hustejších omáčok
(kôprovej, paradajkovej, uhorkovej, či sviečkovej), ktoré sa
podávajú s knedľou a mäsom.
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Tradičná strava a stravovanie na Slovensku sa počas
historického vývinu prispôsobovalo ročným obdobiam,
podriaďovalo striedaniu pracovných a sviatočných dní, i náboženským regulám. Tradičná kuchyňa bola veľmi jednoduchá a časovo nenáročná. Od jari do neskorej jesene bolo
potrebné pracovať od skorého rána do večera. Práve v čase
najdôležitejších poľnohospodárskych prác (kosba, žatva, vykopávanie zemiakov, oberačka a pod.) bolo nevyhnutné prijímať kvalitnejšiu a výdatnejšiu stravu. Taká sa pripravovala
aj počas rodinných a kalendárnych sviatkov – krst, svadba,
Vianoce, Veľká noc, hody a pod. (STOLIČNÁ – MIKOLAJOVÁ 2004:9).
Národná gastronómia v podmienkach globalizácie.
Trend globalizácie a integrácie národných ekonomík je čoraz
zjavnejší i v oblasti gastronómie. Slovensko sa stáva súčasťou
týchto globalizačno–integračných procesov aj vplyvom
členstva v Európskej únii. Nové spôsoby stravovania prenikli
a stali sa dôležitou zložkou každodenného spôsobu života.
Globalizácia v cestovnom ruchu sa prejavuje ponukou
nových produktov, vznikom nadnárodných spoločností,
sprístupňovaním nových a vzdialených cieľových miest,
ponukou priemyselne spracovaných, štandardizovaných
a unifikovaných produktov. Gúčik a kol. (2006:56) tvrdí, že
tieto zmeny umožňujú zníženie nákladov, a tak vytláčajú
z trhu malé a stredné podniky, znižujú orientáciu podnikov na hodnoty, ktoré preferujú zákazníci, i starostlivosť
o miestnu kultúru, kultúrne a prírodné dedičstvo ako nenahraditeľný primárny zdroj rozvoja a konkurenčnú výhodu.
Dôsledkom globalizácie je prenikanie cudzích kultúrnych prvkov do národných kultúr. Takýmto spôsobom
dochádza k nivelizácii národných kultúr, ktoré sú pre každú
krajinu typické a charakteristické. Spolu s globalizáciou
ekonomiky prichádza do jednotlivých krajín aj globalizácia
kultúry, ktorá výrazne vplýva na formovanie politického,
ekonomického a spoločenského – kultúrneho prostredia
v domácich aj hostiteľských krajinách. Vo všetkých krajinách
ovplyvnených globalizáciou vystupujú do popredia rovnaké
trendy a postupne zanikajú odlišnosti. Ubrežiová (2005:3435) píše o vytváraní globálnej kultúry, ktorá sa prejavuje ako
kultúra konzumnej spoločnosti. Vo väčšine štátov zanikajú
tradičné hodnoty a postupne vzniká nový, univerzálny, medzinárodný štýl, ktorý zasahuje správanie, módu, jazyk a i.
V dôsledku globalizácie v gastronómii sa prevládajúcou formou stravovania stávajú siete rýchloobslužných
reštaurácií. Rýchloobslužné reštaurácie, tzv. „fast food“
ponúkajú jedlá, ktoré chutia všetkým na celom svete rovnako a unifikujú chuť. V dôsledku toho sa zabúda na mnohé
krajové pochutiny a prísady do jedál, aj na zaujímavé jedlá
národnej gastronómie (GÁLIKOVÁ 2005:45–46). Podiel
na rozširovaní rýchloobslužných reštaurácií majú národné
gastronomické spoločnosti, ktoré pracujú na báze predaja
licencie (značky, technológie, know-how). Na Slovensku sa
začali udomácňovať po roku 1989 ako symbol demokracie
a slobody podnikania. Likvidujú však konvenčné reštaurácie
a nahrádzajú ich globálnymi štandardizovanými produktmi,
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ktoré zavádzajú novú kultúru do stravovania. Tu sa otvára
priestor antiglobalistom, ktorí pokladajú zariadenia systémovej gastronómie za symbol zla, uvádzajú ho ako príklad
fádnej a nechutnej stravy, ktorá likviduje národnú gastronómiu (GÚČIK – ŠÍPKOVÁ 2004:81-82).
Slow food – jedlo v súlade s prírodou a tradíciami.
Nástrojom zachovania miestnej, regionálnej, či dokonca
národnej gastronómie je medzinárodné hnutie Slow food,
ktoré bojuje proti účinkom rýchleho stravovania. Jeho
cieľom je zabrániť tomu, aby zo sveta vymizla široká paleta chutí, pričom prednosť dostávajú regionálne kuchyne
podporujúce lokálne dodávateľské trhy. Hnutie Slow Food
v súčasnosti funguje ako nezisková organizácia so sídlom
v Bra na severe Talianska. Má viac ako 100 tisíc členov v 153
štátoch. Motto hnutia „Chutné, čisté a spravodlivé jedlo“
vyjadruje myšlienku, že jedlo by malo príjemne chutiť a byť
vyprodukované takým spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie, nespôsobuje utrpenie zvieratám a neškodí
zdraviu. Slow food sa stáva nástrojom zachovania miestnej
a národnej gastronómie.1
Na zdravé stravovanie, ktoré rešpektuje miestne tradície,
by sa malo pamätať predovšetkým pri tvorbe produktu gastronomických zariadení. Len tak je možné zvýšiť povedomie
o význame domácich potravín, zdôrazniť ich výživovú hodnotu, funkciu pri ovplyvňovaní zdravia, rozvoji národnej
gastronómie, cestovného ruchu, zhodnotiť domáce potraviny, stimulovať regionálny rozvoj a výrobu potravín ako faktor udržateľného rozvoja (GÚČIK – ŠÍPKOVÁ 2004:81–82).
Kulinárna kultúra je tradičná hodnota a súčasť miestnej
kultúry. Ako národná gastronómia je predmetom záujmu
turistov a súčasťou cestovateľského zážitku. Podnecuje rozvoj gastroturizmu.2
Faktory rozvoja gastroturizmu. Tradičná strava má široké uplatnenie v prevádzkach gastronomických zariadení
i v cestovnom ruchu. Národné jedlá sú často primárnym
motívom návštevníkov krajiny. Ponuka tradičných jedál
podľa pôvodných receptúr a možnosť vidieť ich prípravu
v autentických objektoch môže byť atraktívnym obohatením
pobytu zahraničných turistov. Synonymom pojmu gastroturizmus je i gastronomický cestovný ruch alebo tiež gurmánsky cestovný ruch. Ide o formu cestovného ruchu, pri ktorej
sú účastníci motivovaní priamo pôžitkom z konzumácie,
testovaním a poznávaním vybraných pokrmov, alebo konzumáciou nápojov. Zahŕňa tiež kultúru stolovania, do ktorej patrí atmosféra, vybavenie a zariadenie stravovacieho
zariadenia. Takýto produkt ponúkaný s využitím atmosféry
genia loci je v cestovnom ruchu označovaný ako zážitková
gastronómia (PÁSKOVÁ – ZELENKA 2002:69).
Medzinárodná asociácia kulinárskeho cestovného ruchu (ICTA – International Culinary Tourism Asociation)
považuje gastroturizmus za súčasť kultúrneho turizmu, pretože „kuchyňa je súčasťou každej kultúry“. Podľa asociácie
1

2

K problematike Slow Food bližšie pozri KOMPASOVÁ – BENDELOVÁ
2012: 203 – 205.
K problematike globalizácie v gastronómii bližšie pozri Havranová
2009.
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sa jedná o cestovanie za unikátnymi a pozoruhodnými kulinárskymi skúsenosťami, pričom účastníci gastroturizmu
spoznávajú navštívenú destináciu z gastronomickej stránky.3
Barcelona Field Studies Centre4 definuje päť trendov rozvoja
gastroturizmu:
1. Rozšírenie obchodu. Nárast bohatstva celosvetovej
populácie prehlbuje vplyv na výdavky spotrebiteľov. Tí
utrácajú čoraz väčší podiel svojich príjmov na hotové jedlo,
gurmánske výrobky, jedenie vonku, či jedlo s určitým zdravotným, či etickým prínosom. Utrácajú viac tam, kde sa
stáva produkt túžbou a menej tam, kde je iba potrebou.
2. Zmeny v demografii a domácnostiach. Starnutie
populácie a zmeny v životnom štýle zvýšili dopyt po jedení
vonku a gastroturistických akciách. Pristúpilo sa k rozčleneniu skupín, ktoré sa postarali o nárast účastníkov
v gastroturistike:
• DINKS (Double income no kids = dvojitý príjem,
žiadne deti),
• SINKS (single income no kids = jeden príjem, žiadne
deti), v oboch prípadoch ide o bezdetných prosperujúcich ľudí vo veku 25 – 35 rokov,
• Rodičia s prázdnym hniezdom (45 – 55 rokov, vyššie
vzdelanie a príjmy),
• Členovia generačného boomu (50. roky 20.storočia),
• Rozvedení (hľadajúci nových partnerov a následne
stretávajúci sa s potenciálnymi partnermi na večerách, či romantických víkendoch).
3. Odmietnutie McDonaldizácie. Turisti vo väčšom
počte odmietajú industriálny “fordistický” model nízkonákladovej masovej produkcie jedla. Vyhľadávajú kvalitnejšiu
a čerstvú miestnu kuchyňu, ktorá je pre navštívené miesta
viac autentická. Koniec MacDonaldizácie v stravovacej kultúre zasiahol napríklad Starbucks v Austrálii, kde bola medzinárodná sieť „prevalcovaná“ tisíckami malých miestnych
kaviarní.
4. Multi-kulti. Multikulturalizmus prenikol do každodenného života spotrebiteľov. Je poháňaný globalizáciou,
migráciou, internetom, expanziou špecializovaných televíznych programov a vytrvalým nárastom medzinárodného
turizmu. To, čo bolo kedysi exotickým, sa stalo bežným
a každodenným.
5. Postavenie celebrity šéfkuchárov a médií. Väčší
priestor pre gastronomické relácie, TV kanály, časopisy atď.
znamenal, že sa vytvoril priestor pre zrod gastronomických
celebrít, autorít a mediálnych expertov. Tí dokážu upriamiť
pozornosť na vysoko kvalitné jedlo, autentické, čerstvé
a zdravé potraviny.
Prieskum povedomia o národnej gastronómii. V rámci
výskumu verejného povedomia o národnej gastronómii bol
realizovaný prieskum orientovaný na zisťovanie spotrebiteľského povedomia o tradičných slovenských produktoch,
ich pôvode a kultúrnom význame, aj o informovanosti
3
4

Pozri http://artslexikon.cz/index.php/Gastroturismus
Pozri bližšie http://www.gastroturistika.sk/preco-sa-gastroturistikarozmaha/

o gastronomických zariadeniach zameraných na danú oblasť.
Prieskum bol realizovaný v rokoch 2011-2012 na frekventovaných miestach Nitry a okolia a zaznamenaný do vopred
pripravených dotazníkov. Z výsledkov prieskumu vyplýva,
že takmer všetci respondenti tradičnú slovenskú stravu
poznajú. 44 % respondentov ju určite pozná a 49 % ju skôr
pozná. Žiadny z respondentov sa nevyjadril, že by tradičnú
stravu Slovenska nepoznal. Zisťovaním obľúbenosti typických slovenských jedál sa preukázalo, že takmer polovica
opýtaných (48 %) má v podstate rada tieto jedlá a 31 % ich
veľmi obľubuje. Len 1 % respondentov tieto jedlá neobľubuje
vôbec. Celkové vyjadrenie stupňa obľúbenosti slovenských
jedál znázorňuje graf 1.
Graf 1 Stupeň obľúbenosti slovenských jedál

Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, apríl – september 2012

Ďalej sme zisťovali, či existuje závislosť medzi stupňom
obľúbenosti typických slovenských jedál a identifikačnými
znakmi stav, vzdelanie, príjem rodiny a vek respondenta. Stupeň obľúbenosti jedál národnej gastronómie sa nepreukázal
ako závislý od spomínaných kritérií, závislosť sa nepreukázala ani vzhľadom na vek respondenta. Zaujímavým zistením bola existencia závislosti od vzdelania (Graf 2).
Graf 2 Závislosť obľúbenosti typických slovenských jedál
od vzdelania

Zdroj: Vlastný prieskum a výpočty, január 2012

Pod typickými slovenskými jedlami si takmer každý
respondent predstavoval bryndzové halušky, ale i iné formy
halušiek, napríklad kapustové. Objavujú sa aj zemiakové
placky, haruľa, pirohy, zabíjačkové jedlá, demikát, kysnuté
jedlá, ovsené, pšeničné a zemiakové kaše, fánky, bryndzové
pirohy, slivkové gule, pupáčky s makom, šošovicová, fazuľová, hrachová, cesnaková polievka, ovčí syr, parenica, syrové
korbáčiky a iné. Respondenti nemali s touto otázkou problém a každý vymenoval minimálne jedno slovenské jedlo.
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Našli sa však aj jedlá, ktoré nepatria do tradičnej stravy.
Objavili sa jedlá ako segedínsky guláš, paprikáš a iné guláše,
ktorých pôvod je v maďarskej kuchyni. Medzi názormi sa
objavila sviečková na smotane, pečené mäso s kapustou
a knedľou, či parené buchty, ktoré patria k českej kuchyni.
Ani vyprážaný rezeň nie je pôvodné jedlo Slovákov. Zo všetkých opýtaných 14 respondentov neuviedlo žiadny názor a 1
respondent na túto otázku nevedel odpovedať.
Marketingový prieskum u respondentov zisťoval frekvenciu konzumácie týchto jedál. Každý deň ich konzumuje
1 % opýtaných (2 respondenti). 22 % opýtaných spomínané
jedlá konzumuje niekoľkokrát mesačne, 17 % respondentov
niekoľkokrát ročne a 16 % raz mesačne. 2 % opýtaných spomínané jedlá nekonzumuje vôbec.
47 % respondentov konzumuje typické slovenské jedlá
doma. Druhým miestom je závodná jedáleň, kde tieto jedlá
konzumuje 20 % respondentov. Výlučne v reštaurácii sa
takto stravuje 12 % opýtaných a 18 % respondentov využíva
takéto stravovanie doma aj v reštaurácii. Školská jedáleň
poskytuje takúto stravu 2 % respondentov a 1 % ju nekonzumuje vôbec.
Aj tu sme zisťovali, či existuje závislosť medzi preferenciou
miesta konzumácie typických slovenských jedál a kritériom
rodinný stav, vzdelanie, príjem rodiny a vek respondenta.
Preferencia konzumácie typických slovenských jedál sa
nepreukázala závislá od spomínaných kritérií, závislosť sa
nepreukázala ani vzhľadom na vek respondenta. Z výpočtov
boli zistené dve závislosti – od vzdelania a priemerného mesačného príjmu domácnosti.
Graf 3 Závislosť preferencie miesta konzumácie typických
slovenských jedál od vzdelania

Zdroj: Vlastný prieskum a výpočty, január 2012
Graf 4 Závislosť preferencie miesta konzumácie typických
slovenských jedál od priemerného mesačného príjmu

Prieskum bol zameraný aj na to, či respondenti navštevujú reštaurácie orientované výlučne na tradičnú slovenskú
kuchyňu v štýle koliby, či salaša. 71 % respondentov tento typ
reštaurácie navštevuje a 29 % respondentov ho nenavštevuje.
Ako dôvod najčastejšie uvádzali nedostatok času, zlú lokalitu, kalorické jedlá, stravovanie výlučne doma, neobľúbenosť
týchto jedál, či finančné dôvody.
V nasledujúcej otázke mali tí respondenti, ktorí sa
v predchádzajúcej vyjadrili kladne, určiť frekvenciu návštev
týchto zariadení. 32 % respondentov sa v týchto zariadeniach stravuje niekoľkokrát ročne a 27 % respondentov
menej často. Každý deň takúto reštauráciu navštevuje 1 %
opýtaných. Celkový výsledok frekvencie návštevnosti týchto
zariadení znázorňuje graf 5.
Graf 5 Frekvencia návštevy typickej slovenskej reštaurácie (koliba,
salaš)

Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, apríl – september 2012

Graf 6 poukazuje na to, v ktorej oblasti Slovenska respondenti tieto reštaurácie najčastejšie navštevujú. Fakt, že
prieskum bol realizovaný v Nitre a okolitých obciach sa
preukázal aj vo výsledku, keďže najviac respondentov (34 %)
uviedlo práve tuto lokalitu. Na druhom mieste je severné
Slovensko (18 %) a za ním stredné Slovensko (16 %). Najmenšie zastúpenie s 1 % malo juhovýchodné Slovensko.
Ďalšou úlohou bolo zistiť, či sa respondenti stretli s podobným typom reštaurácie, resp. s ponukou typických slovenských jedál, aj v zahraničí. 85 % opýtaných sa s takýmto
zariadením v zahraničí nestretlo. Najväčšie zastúpenie takýchto zariadení mala Česká republika (Praha), za ňou Írsko
(Dublin), USA (Chicago, New York), Anglicko (Londýn),
Bulharsko, Chorvátsko, Rakúsko, Austrália, Švajčiarsko,
Nemecko a nakoniec Maďarsko a Rusko.
Graf 6 Oblasť s najčastejšou návštevnosťou

Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, apríl – september 2012
Zdroj: Vlastný prieskum a výpočty, január 2012
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Pri vyjadrení celkovej spokojnosti respondentov s propagáciou slovenskej kuchyne v zahraničí dominuje značná
neistota, keďže takmer polovica (44 % respondentov) sa nevedela vyjadriť. Z prieskumu nie je možné určiť jednoznačný názor, keďže 20 % opýtaných je čiastočne spokojných,
13 % je čiastočne nespokojných. Spokojných respondentov
s propagáciou slovenskej gastronómie je len 7 % a 16 % je
nespokojných (graf 7).
Graf 7 Spokojnosť s propagáciou slovenskej kuchyne v zahraničí

Zdroj: Vlastný prieskum a spracovanie, apríl – september 2012

Záver. Z prieskumu národného povedomia o tradičnej
slovenskej strave vyplýva, že respondenti slovenskú gastronómiu poznajú a v podstate aj obľubujú. Jej konzumácia
je však vytláčaná univerzálnou stravou medzinárodnej kuchyne, ktorú respondenti považujú za zdravšiu. Slovenské
jedlá najviac pretrvávajú pri stravovaní doma, respektíve
v závodných jedálňach, kde sú ešte stále obľúbené. Vo svete
je celosvetovým trendom návrat k domácim, národným
jedlám a regionálnym surovinám. Napriek vplyvu globalizácie a rastúcej konkurencie sa celosvetová populácia stáva
uvedomelejšou a nacionálnejšou. Preto kulinárna kultúra
získava popredné miesto v propagácii krajín a tradičná
strava nachádza široké uplatnenie nielen v prevádzkach
tradičných gastronomických zariadení, ale i v cestovnom
ruchu. Stáva sa primárnym motívom cestovania. Krajiny
ako Francúzsko, Taliansko, Španielsko, či Maďarsko sú
obľúbeným cieľom gastronomických zájazdov. Slow food
ako nástroj zachovania miestnej a národnej gastronómie
otvára priestor na zvyšovanie konkurencieschopnosti pohostinských podnikov. Nemožno preto zabúdať na miestne
a regionálne poľnohospodárske družstvá, ovocinárov, vinárov a potravinárov, ktorých zapojenie do podnikateľského
reťazca prispeje k miestnemu a regionálnemu rozvoju.
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Regionálne turistické informačné systémy
(s akcentom na analýzu ich súčasného stavu
v mikroregióne Uhrovská dolina)
Barbora Predanocyová
Kľúčové slová: regionálny turistický informačný systém,
destinačný marketing, distribučný systém, Uhrovská dolina.
Abstract: The paper is dedicated to the issue of regional tourist information system as one of the distribution channels of
destinations. In this connection, it aims at the use of modern
information and communication technologies that are applied
in direct sales of products and services to the final consumers.
The first part focuses on the theoretical definition of marketing
with an emphasis on marketing mix of tourist destination. The
practical part is oriented on analysis of the current physical
and print elements of the regional information system and
Internet portals of villages in Uhrovská dolina.
Úvod. Regionálny rozvoj v slovenských podmienkach výrazne súvisí so spájaním obcí do mikroregionálnych združení, ktoré na seba v niektorých prípadoch preberajú funkcie
organizácií destinačného manažmentu. Jednou z ich úloh
je aj zabezpečenie spoločnej propagácie, pri ktorej sa uplatňuje koncept distribučného mixu. V súčasnosti je výrazne
ovplyvnený rozvojom informačných a komunikačných
technológií. Do popredia sa dostávajú priame distribučné
kanály a väčší dôraz sa kladie na používanie regionálnych
turistických informačných systémov.
Teoretické vymedzenie regionálneho/destinačného
marketingu. Marketing má v odvetví cestovného ruchu nezastupiteľnú úlohu a stáva sa významným faktorom úspechu organizácií rôzneho zamerania (BOROVSKÝ, SMOLKOVÁ, ŇIŇAJOVÁ 2008:104). Philip Kotler (2007:39)
definuje marketing ako spoločenský a manažérsky proces,
prostredníctvom ktorého uspokojujú jednotlivci a skupiny
svoje potreby v procese výroby a výmeny produktov a hodnôt. Marketingová subkoncepcia regionálneho a mestského marketingu sa v súčasnom období neustále vyvíja, čoho
dôkazom je aj nejednoznačnosť používanej terminológie.
V odbornej literatúre i v praxi sa súbežne používajú rôzne
termíny, napr. marketing miesta, mesta, marketing regiónu, marketing územia, komunálny marketing, marketing
krajiny či destinačný marketing. Marketing miesta je súbor
činností, cielených na vytvorenie, udržanie alebo zmenu
postojov k určitým lokalitám. Strategické ciele marketingu
miesta sú formulované s akcentom na rozvoj a skvalitnenie
služieb, vytváranie pozitívneho obrazu, zvyšovanie atraktivity, prilákanie nových obyvateľov, turistov, investorov
a zlepšovanie celkovej pozície medzi konkurujúcimi regiónmi (VIESTOVÁ 2010:39-44). Úlohou regionálneho
marketingu je disponovať vedomosťami o všetkých aspektoch regiónu, ktoré môžu figurovať ako produkt. Marketing
analyzuje aj možnosti a bariéry rozvoja regiónu, definuje
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jeho silné a slabé stránky. Regionálny marketing prináša
do regiónu inovácie, koordinuje a zodpovedá za úspešnosť
vytýčených regionálnych cieľov a opatrení prostredníctvom spojenia síl regiónu do inštitucionálnej formy. Nositeľmi marketingu regiónu sú miestna samospráva, vyšší
územný celok, štátna správa, verejná alebo súkromná firma
so zameraním na rozvoj územia a mimovládne organizácie
(PAULIČKOVÁ 2005:21 a n.).
Región alebo miesto je v kontexte cestovného ruchu
vnímané ako destinácia a z tohto dôvodu sa pre potreby
cestovného ruchu zaužíval pojem destinačný marketing
(marketing destinácie) (PALATKOVÁ 2011:11). Destinácia
je z pohľadu turistu vnímaná ako produkt, zložený z čiastkových produktov a služieb, ktoré na seba nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú. Marketing destinácie označuje kooperáciu
subjektov, pôsobiacich v cestovnom ruchu a v nadväzných
odvetviach, ktoré spolupracujú s organizáciou destinačného
manažmentu s cieľom realizovať stanovený marketingový
plán (PALATKOVÁ 2006:25 a n.).
Marketingový mix destinácie. Prvú koncepciu marketingového mixu vytvoril v 60. rokoch 20. storočia Jerome
McCarthy a zahŕňala štyri základné zložky – produkt (product), cenu (price), miesto (place) a propagáciu (promotion). Vývoj v nasledujúcich rokoch si vyžiadal vytvorenie
novej koncepcie, na ktorej sa podieľali Kotler a Morrison.
Klasický marketingový mix bol rozšírený o politiku (politics), verejnú mienku (public opinion), programovanie
(programming), tvorbu balíkov (packaging), ľudí (people)
a partnerstvo (partnership) (PALATKOVÁ 2011:133). Jednou z najvýznamnejších konkurenčných výhod destinácie
je voľba distribučných ciest. Termínom distribučné cesty
sa označujú predajné kanály, ktorými sa produkt dostáva
k zákazníkovi a sú úzko späté s propagačným mixom destinácie. V cestovnom ruchu existujú dva typy distribučných
ciest, a to priama (od poskytovateľa produktu k zákazníkovi) a nepriama (cez sprostredkovateľa ku konečnému
zákazníkovi). Distribučné cesty je možné diferencovať
na vonkajšiu distribučnú sieť, ktorú tvorí kombinácia zahraničnej reprezentácie, národnej turistickej organizácie,
touroperátorov a agentov a vnútornú distribučná sieť,
ktorej súčasťou sú turistické informačné centrá, regionálne
turistické organizácie, poskytovatelia služieb a domáci touroperátori, ktorí distribuujú svoje produkty prostredníctvom regionálnych rezervačných systémov/ internetových
stránok (GÚČIK 2011:107-109).
Vplyvom rozvoja informačných a komunikačných technológií dochádza k zmenám v koncepcii distribučného mixu.
Tradičné spôsoby distribúcie sa modifikujú, uprednostňujú
sa priame distribučné kanály pred nepriamymi, čo znižuje
dopyt po sprostredkovateľských službách. Destinácia nadobúda postavenie distribútora, disponuje databankami služieb, informačnými, rezervačnými a predajnými systémami,
ktoré sú prepojené na vertikálne vyššie destinačné systémy.
Strategickým cieľom regionálnych informačných systémov
je neustále zvyšovanie kvality a aktuálnosti poskytovaných
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informácií a vzájomné prepojenie jednotlivých systémov,
vrátane možnosti priameho nákupu konkrétneho produktu
(NEJDL 2011:154 a n.).
Informačné systémy. Informačné a komunikačné technológie umožnili vznik databáz na spracovanie informácií
pre návštevníkov, ktoré prispievajú k úspore času a nákladov
poskytovateľov služieb (GÚČIK 2010:121 a n.). Významným
zdrojom informácií sú informačno-rezervačné systémy, ktorých úlohou je organizačné a dátové prepojenie subjektov
cestovného ruchu (ŠROT, KŘÍŽ 2006). Z aspektu plošného
pokrytia sa informačné systémy diferencujú na lokálne,
regionálne, celoštátne informačno-rezervačné systémy,
na medzinárodnej úrovni centrálne rezervačné systémy
a globálne distribučné systémy. Lokálne rezervačné systémy
pracujú najmä na lokálnej počítačovej sieti (intranet) a sú
prístupné iba individuálnym subjektom cestovného ruchu
(cestovné kancelárie, hotely, turistické informačné centrá),
umožňujú rezerváciu a predaj vstupeniek a voucherov.
Centrálne rezervačné systémy sa uplatňujú najmä vo sfére
leteckej prepravy. Z počítačových rezervačných systémov sa
vyvinuli globálne distribučné systémy, ktoré rozšírili a skvalitnili ponuku služieb zákazníkom, napr. Amadeus, Galileo,
Sabre a Worldspan (ŠROT, KŘÍŽ 2006).
Celoštátny informačný systém je systém s otvorenou
štruktúrou, v ktorej je zahrnuté všetko, čo vytvára obraz
o atraktivitách a službách cestovného ruchu na území štátu
a zároveň podporuje poskytovanie služieb cestovného ruchu. Medzi jeho základné funkcie patrí prezentácia územia
štátu, regiónov, miest a významnejších projektov cestovného
ruchu; poskytovanie základných a kontaktných informácií
pre domáce a zahraničné subjekty a návštevníkov; prezentácia významných atraktivít. Celoštátny informačný systém
umožňuje vyhľadávanie základných služieb cestovného
ruchu a zabezpečuje dostatočne hustú sieť pre získavanie
informácií a orientáciu v teréne (ZELENKA, KYSELA
2013:160 a n.). Hlavným cieľom Národného portálu cestovného ruchu Slovenskej republiky – www.slovakia.travel je
poskytovanie komplexných informácií o cestovnom ruchu
a propagácia Slovenska ako cieľovej destinácie cestovného
ruchu. Informácie sú dostupné v šiestich jazykových mutáciách a zahŕňajú údaje o podujatiach, praktické informácie,
články o turistických atraktivitách, novinkách. Stránka
umožňuje filtrovanie informácií na základe viacerých kritérií a je napojená na sociálne siete (SACR inovovala portál
www.slovakia.travel 2014).
Regionálne informačné systémy. Vysoká miera pozornosti je venovaná informačným systémom destinácií. Uvedené systémy sa diferencujú na fyzické systémy
(orientačné tabule, mapy, smerovky, turistické informačné
centrá) a informačné systémy s podporou informačných
technológií a v cestovnom ruchu sú spájané dohromady
(PALATKOVÁ 2006:167-178). Neoddeliteľnou súčasťou
centrálneho informačného systému je kvalitná a vzájomne
prepojená sieť regionálnych informačných systémov. Regionálny informačný systém môže byť využitý organizáciou

destinačného manažmentu, podnikateľskými subjektmi,
verejnou správou alebo samosprávou (ZELENKA, KYSELA
2013:201). Optimálna štruktúra regionálneho turistického
informačného systému je jedinečná pre každý región a je
reflexiou jeho špecifických potrieb. Regionálny turistický informačný systém je často nesprávne interpretovaný iba ako
sieť turistických informačných centier, fungujúca zväčša bez
plánovitého a koordinovaného rozvoja jeho ďalších prvkov.
Webové stránky umožňujú spracovanie tematickej ponuky
podľa špecifických potrieb turistov, vyhľadávanie informácií
a považujú sa za najvhodnejší prostriedok pre komplexnú
prezentáciu destinácie. Medzi najvýznamnejšie prvky
regionálneho turistického informačného systému patria
automatizované informačné systémy (infoboxy); značenie
trás (vrátane dopravného a turistického značenia, cyklotrás,
bežecké trasy, náučné chodníky); smerové a informačné
tabule; označenie objektov; orientačné mapy a informácie
v printovej podobe – publikácie, propagačné a informačné
brožúry (ZELENKA 2000).
Vytvorenie a kontinuálne skvalitňovanie regionálneho
informačného systému má priaznivý efekt na rozvoj regiónu. Informačný systém využívajú turisti pred príchodom
do vybranej destinácie, umožňuje im navigáciu a orientáciu
pri príjazde do regiónu a v mieste pobytu ponúka atraktivity
a služby. Ponuka regiónu je prostredníctvom regionálneho
turistického informačného systému prepojená s okolitými
regiónmi, čo smeruje aj k vyšším výdavkom turistov za poskytované služby. Prepojenie regionálnych informačných
systémov s centrálnym informačným systémom zvyšuje
kvalitu manažmentu regiónu. Výhodou regionálneho turistického informačného systému je zefektívnenie spolupráce
subjektov v regióne, vytváranie spoľahlivého informačného
základu pre propagáciu v rôznych médiách a jeho aplikácia
vedie k lepšiemu využívaniu služieb v obciach, mestách a regiónoch. Význam regionálnych turistických informačných
systémov v súčasnosti narastá. Problémom je však dlhodobá
fáza realizácie, relatívna finančná náročnosť a časová náročnosť jeho vybudovania. Kvalitne fungujúci regionálny turistický informačný systém je výhodnou investíciou s krátkodobou návratnosťou investovaných prostriedkov a po jeho
komplexnom dobudovaní umožňuje zvýšenie príjazdového
cestovného ruchu do regiónu (ZELENKA 2000).
Analýza aktuálnych prvkov informačného systému
na území mikroregiónu Uhrovská dolina Uhrovská dolina, lokalizovaná v okrese Bánovce nad Bebravou, zahŕňa
katastrálne územia 7 obcí: Miezgovce, Horné Naštice, Uhrovec, Žitná – Radiša, Omastiná, Uhrovské Podhradie a Kšinná. Územie disponuje prírodným a kultúrno-historickým
potenciálom s dostatočným počtom rekreačných zariadení.
Mikroregión v súčasnosti disponuje niekoľkými prvkami
informačného systému, ktoré je možné diferencovať na fyzické a elektronické. Fyzický informačný systém v teréne
pozostáva z dopravného značenia, regionálneho značenia
turistických cieľov (turistické informačné tabule so smerovníkmi) a pásového turistického značenia, nachádzajúceho sa
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na kmeňoch stromov. Ďalšou časťou sú elektronické prvky
informačného systému, pozostávajúce z webových stránok
obcí mikroregiónu Uhrovská dolina a stránok ubytovacích
zariadení.
Fyzické prvky informačného systému. Najvýznamnejšou súčasťou turistického informačného systému je
turistické informačné centrum, ktoré je alokované v centrálnej časti obce Uhrovec. Turistické informačné centrum
svoju činnosť vykonáva na druhom podlaží Uhrovského
múzea, kde prezentuje atraktivity daného územia a výsledky cezhraničnej spolupráce obce Uhrovec s obcami
Modrá a Slavičín. Územie mikroregiónu Uhrovská dolina
a jej atraktivity sú prezentované prostredníctvom viacerých printových materiálov. Obsahovo najrozsiahlejšie sú
monografie vybraných obcí – monografia obce Uhrovec
z roku 2007, monografia Žitnej – Radiše publikovaná
v roku 2011 a monografia obce Horné Naštice. Publikácie
venované jednotlivým obciam dopĺňajú materiály, ktoré
vydal Obecný úrad Uhrovec (propagačné materiály vydané
ako výstupy úspešných projektov cezhraničnej spolupráce
s obcou Modrá v Českej republike), turistická brožúrka
Žitná – Radiša, súbor pohľadníc a iné propagačné materiály a predmety dostupné na Uhrovskom hrade.
Významnou zložkou fyzického informačného systému
je dopravné značenie, ktoré navedie návštevníka na územie
Uhrovskej doliny. Prostredníctvom terénneho výskumu
bola zisťovaná úroveň cestného dopravného značenia. Značenie je dostatočné, na medzinárodnom hlavnom cestnom
ťahu medzi Trenčínom a Prievidzou (E572) sa nachádzajú
smerové dopravné značky, ktoré informujú návštevníka
o dostupnosti obce Uhrovec. Pozorovaný bol však aj jeden
významný nedostatok, a to absencia hnedých informačných
tabúľ na hlavnom cestnom ťahu, ktoré upozorňujú na turistické ciele v Uhrovskej doline. Hnedé informačné tabule sú
umiestnené iba v smere z časti Látkovce na Jankov vŕšok.
Umiestnenie tabúl je nevyhovujúce, pretože sa nachádzajú
mimo hlavných cestných ťahov, čo spôsobuje nedostatočné
využívanie potenciálu pri informovaní návštevníkov o turistických atraktivitách.
Doplnkové regionálne značenie v obci Žitná- Radiša

Zdroj: fotoarchív autora (2014)
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Regionálne značenie turistických cieľov a ubytovacích
zariadení je adekvátne a dostatočné počtom aj umiestnením. Každé z ubytovacích zariadení disponuje minimálne
jednou tabuľou. Najčastejšie sa vyskytujú tabule, ktoré
upozorňujú na lokalitu Jankov vŕšok s hotelom Partizán
a Uhrovský hrad. Výrazné kvalitatívne rozdiely boli zaznamenané v pásovom turistickom značení a v umiestení
turistických rázcestníkov. Najfrekventovanejšie turistické
trasy, ktoré vedú k najnavštevovanejším turistickým cieľom
(Uhrovský hrad, Jankov vŕšok, Rokoš), disponujú novým
značením. Modernizácia turistického značenia v niektorých prípadoch prebiehala v dôsledku zrušenia časti
pôvodnej turistickej trasy po prechode lesných pozemkov
do súkromného vlastníctva. Turistické značenia nízkej
kvality, ktoré sú vzhľadom na obdobie inštalácie ťažko
čitateľné, sa nachádzajú predovšetkým v severnej časti
mikroregiónu.
Informačná tabuľa v obci Omastiná

Zdroj: fotoarchív autora (2014)

Najdôležitejším prvkom fyzického informačného systému v predmetnom území sú novovybudované turistické
informačné tabule a smerovníky, ktoré oboznamujú návštevníkov s najvýznamnejšími atraktivitami. Realizácia
projektu je výsledkom úspešnej cezhraničnej spolupráce
partnerských mikroregiónov Uhrovská dolina a Buchlov,
ktorých cieľom bolo zviditeľniť prírodné a kultúrne dedičstvo. Obojstranné informačné tabule sú lokalizované
v centrálnych častiach obcí a majú tak možnosť zaujať
majoritnú časť návštevníkov. Informačné tabule dopĺňajú
smerové tabule, ktoré upozorňujú na dominanty mikroregiónov Uhrovská dolina a Buchlov. Uhrovská dolina
je zastúpená Rodným domom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, Uhrovským múzeom, Jankovým vŕškom,
Kostolom svätého Kozmu a Damiána a Uhrovským
hradom (uvedené atraktivity sú zaznamenané na každej
informačnej tabuli). Mikroregión Buchlov predstavuje
na informačných tabuliach Archeoskanzen v obci Modrá,
Baziliku vo Velehrade, Zámok Buchlovice, hrad Buchlov
a horu svätého Klimenta. Pravá spodná časť informačnej
tabule je vyhradená pre prezentáciu turistických atraktivít
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jednotlivých obcí. Druhá strana informačnej tabule, ktorá
je v každej obci rovnaká, je venovaná partnerskému mikroregiónu Buchlov. Na informačnej tabuli sú zobrazené
najvýznamnejšie atraktivity, mapa s vyznačením oboch
partnerských mikroregiónov, názvy obcí združených
v mikroregióne Buchlov s turistickými zaujímavosťami
a adresami internetových stránok obcí.
Obec Uhrovec prezentuje na informačnej tabuli náučný
chodník pri základnej škole a materskej škole, obecný úrad
a dom kultúry, rekreačnú oblasť Striebornica s ubytovacím
zariadením, prírodný areál Jankov vŕšok s hotelom Partizán a rekreačnú oblasť v miestnej časti Látkovce s kaštieľom. Informačná tabuľa v obci Žitná – Radiša, umiestnená
pred obecným úradom, návštevníkom predstavuje miestnu
časť Karolintál s Privátom Hôrky, viacúčelovú budovu
obecného úradu a kultúrneho domu, pamätník Slovenského národného povstania, dom Revolučného národného
výboru počas Slovenského národného povstania, obecnú
zvonicu, barokový zvon a obec z vtáčej perspektívy. Tabuľa
v obci Omastiná upozorňuje na centrum obce s ubytovacím
zariadením Penzión pri Studničke a tenisovými kurtami,
objekty ľudovej architektúry a pamätník Slovenského národného povstania. Na informačnej tabuli v obci Uhrovské
Podhradie dominuje panoramatický záber na Strážovské
vrchy v popredí s Uhrovským hradom, ďalšie fotografie
zachytávajú centrum obce s pomníkom padlých počas Slovenského národného povstania, objekty ľudovej architektúry a obecný úrad. Informačná tabuľa v Kšinnej zobrazuje
letecký pohľad na obec, obecný úrad s kultúrnym domom,
objekt ľudovej architektúry, Evanjelický kostol augsburského vyznania s pamätníkom padlým vo vojne, rekreačnú
oblasť Závada pod Čiernym vrchom, stredisko evanjelickej
diakonie a domov sociálnych služieb. Obec Horné Naštice
formou informačnej tabule propaguje kultúrno-historické
pamiatky – kaplnku lurdskej Panny Márie, kamenný Trojičný stĺp, ľudovú architektúru a prvky obecnej infraštruktúry, materskú školu a obecný úrad s kultúrnym domom.
Na informačnej tabuli v obci Miezgovce je zobrazená
obecná kaplnka, kríž a zvonička v centre obce, pamätník
s tabuľou padlým v bojoch počas Slovenského národného
povstania, viacúčelové ihrisko a budova obecného úradu
a kultúrneho domu.
Spoločnou črtou informačných tabúl v Uhrovskej doline
je jednotná forma prezentovania. Tento spôsob propagácie
je pozitívnym príkladom marketingového manažmentu
destinácie. Najfrekventovanejším motívom vybraných fotografií sú letecké alebo celkové pohľady na obec, budovy
obecných úradov, ktorý zároveň plní funkciu kultúrneho
domu, pamätníky venované padlým počas Slovenského
národného povstania a sakrálne stavby. Výraznou silnou
stránkou je prezentovanie všetkých ubytovacích zariadení.
Internetové portály obcí mikroregiónu. Mikroregión
Uhrovská dolina nedisponuje spoločným webovým sídlom,
ktorého účelom by bola prezentácia územia a jeho atraktivít.
Uhrovec, Horné Naštice, Miezgovce, Žitná – Radiša a Kšinná

majú vytvorené webové stránky, Omastiná a Uhrovské Podhradie nie.
Internetové stránky obecných samospráv nedisponujú
dostatočným množstvom turistických informácií o regióne.
Webové stránky majú z hľadiska funkčnosti, užívateľskej
prístupnosti a spôsobu poskytovania informácií priemernú
až podpriemernú úroveň. Sú určené prioritne vlastným občanom, nachádzajú sa nich zákonom stanovené informácie,
ale chýbajú podrobnejšie informácie o atraktivitách pre
účastníkov cestovného ruchu. Slabou stránkou webových
sídiel je nedostatok informácií o lokalizácii turistických
zaujímavostí, otváracie hodiny, kontakt na prevádzkovateľa
v prípade turistických cieľov, dopravná/pešia dostupnosť,
fotogaléria/videogaléria/3D prezentácia.
Internetová stránka obce Žitná – Radiša

Zdroj: www.zitna-radisa.sk (2015)

Informácie z oficiálnych internetových stránok obecných samospráv je možné doplniť o turistické údaje, ktorými disponujú vybrané stránky poskytovateľov ubytovacích
služieb. Na území Uhrovskej doliny sa nachádza adekvátny
počet ubytovacích zariadení, ktoré sú propagované na internetových stránkach – Privát Hôrky, nachádzajúci sa v obci
Žitná – Radiša, Hotel Partizán na Jankovom vŕšku, Pema
Farm Látkovce, Penzión pri Studničke v obci Omastiná.
Na internetovom portáli Pema Farm Látkovce a Penziónu
pri Studničke v Omastinej sa nenachádzajú relevantné turistické informácie.
Záver. Informácie o Uhrovskej doline sú relatívne dostatočné a pre návštevníka, ktorý ich cielene vyhľadáva, dostupné. Negatívom je absencia koherentného regionálneho
informačného systému. Jednotlivým prvkom informačného
systému chýba vzájomné prepojenie, stránky obcí neumožňujú presmerovanie na zariadenia poskytujúce ubytovacie
služby a naopak. Vhodnou formou propagácie a chýbajúcim
prvkom regionálneho turistického informačného systému
je webová stránka Uhrovskej doliny, ktorá by mapovala
potenciál pre cestovný ruch a poskytla potenciálnemu
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návštevníkovi všetky potrebné informácie. Webová stránka by mala nadviazať na už existujúci fyzický informačný
systém mikroregiónu s ohľadom na vybrané a v súčasnosti
prezentované atrakcie cestovného ruchu. Problematike
webových sídiel destinácie a možnostiam ich evaluácie je
potrebné venovať dôkladnejšiu pozornosť.
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Kultúrne dedičstvo ako súčasť
kultúrnej edukácie
Viktória Bíziková
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Abstract: Trends in educational policy point to promotion of
cultural knowledge and intercultural understanding through
the cultural education.One of the important tools of cultural education (formal,institutionalized) is the use of cultural
heritage in the development of cultural competences of young
generations. The paper points out the function, importance
and utilization targets of cultural heritage in the context of
school education.
Úvod. Neoddeliteľnou súčasťou vyspelej, prosperujúcej
a vzdelanej spoločnosti je kompaktný systém všeobecných
a špecifických poznatkov, naprieč ktorými prenikajú vedomosti ako zdroj kultúrnej identity, kreativity a humanity človeka ako člena spoločnosti a predstaviteľa súčasnej
civilizácie. Dynamika sociokultúrnych procesov v 21.
storočí nepochybne spôsobuje, že dochádza k neustálym
premenám požiadaviek na kultúrnu kompetentnosť človeka.
Adekvátnou odozvou je kultúrna edukácia prostredníctvom
rozvíjania kultúrnych kompetencií počas celej scholarizácie
jednotlivca. Kultúrna edukácia má (musí) byť nielen prítomná v každom aspekte pedagogického pôsobenia, ale aj integrovaná do všeobecného a odborného vzdelávania cestou
edukačných cieľov – kľúčových kompetencií.
Ciele a metodika príspevku. Cieľom je analyzovať teoretické súvislosti kultúrnej edukácie s akcentom na využitie
kultúrneho dedičstva ako jedného z významných nástrojov
jej realizácie v procese školskej výučby. Príspevok načrtáva
rôzne didaktické aspekty vyžívania kultúrneho dedičstva
v edukácii, hlavne funkciu, význam a ciele. Na získanie
a spracovanie poznatkov bola využitá metóda „desk study“
zameraná na štúdium dostupnej odbornej literatúry a metóda praktického pedagogického výskumu „action research“
orientovaná na reflexiu vlastných profesijno-pedagogických
skúsenosti a riešenie odborno-metodických problémov pedagogickej činnosti.
Kultúrna edukácia. Zmeny vo svete poukazujú na tendencie, že spoločnosť sa bude čoraz viac integrovať a globalizovať.
Súčasne sa prejavuje úsilie nájsť mechanizmy umožňujúce zachovanie vlastnej (národnej, kultúrnej) identity. Stretávanie sa
rôznych kultúr je obohacujúce, pokiaľ sú jednotlivci schopní
zachovať si svoju identitu a rešpektovať identitu príslušníkov
iných etnických, kultúrnych, jazykových, náboženských spoločenstiev. Predmetný fenomén generuje a poskytuje priestor
pre kultúrnu edukáciu, ktorej úlohou je vťahovanie človeka
do vlastnej kultúry a zároveň vštepovanie tolerancie a empatie
voči cudzím kultúram. Kľúčovými nástrojmi široko definovanej kultúrnej edukácie sú kultúra a umenie.
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Kultúrna edukácia (cultural education) je v pedagogickej, antropologickej, či kulturologickej literatúre označovaná
prostredníctvom synoným ako kultúrne vzdelávanie, umelecké a kultúrne vzdelávanie, výchova kultúrou, kultúrna
výchova, kultúrna výchova a vzdelávanie. Vo svojej podstate
vyjadrujú to isté, avšak naznačujú rôzne uhly pohľadu.
Kultúrna edukácia obsahuje a zabezpečuje inštitucionalizované enkulturačné procesy realizované v rámci školy
vo všetkých stupňoch a formách vzdelávania. Predstavuje
jednu z nosných tém kultúrnej pedagogiky1, ktorá vystupuje
v každom pedagogickom pôsobení ako prierezová pedagogika prechádzajúca všetkými čiastkovými pedagogikami,
dokonca splývajúca so všeobecnou pedagogikou. Zároveň
je potrebné chápať ju v užšej rovine ako prípravu profesionálov v jednotlivých druhoch umenia, prípadne pedagógov
v umeleckom školstve. Na zastrešenie oboch týchto aspektov
kultúrnej pedagogiky je kultúrna edukácia transformovaná
do pedagogickej dokumentácie ako súčasť projektu (plánu)
vzdelávania – kurikulum (curriculum).
Jednou z inovácií v didaktike, ako dôsledok globalizácie aj v oblasti edukácie, európskej dimenzie vzdelávania
a mnohých ďalších trendov, je orientácia vzdelávania
na získanie kompetencií (competence-based education)
a určovanie cieľov výučby v podobe kompetencií (competence-based curriculum). Pedagogický slovník vysvetľuje
výraz kompetencia (competence) ako „schopnosť, zručnosť,
spôsobilosť úspešne realizovať nejaké činnosti, riešiť určité
úlohy napr. v pracovných a iných životných situáciách.“
(PRŮCHA 2013:129)
Z rozsiahlej množiny kompetencií sa prostredníctvom
školskej edukácie vymedzujú a rozvíjajú kľúčové kompetencie2, ktoré sú využiteľné vo väčšine povolaní a umožnia
jedincovi úspešne sa vyrovnať s rýchlymi zmenami v pracovnom, osobnom a spoločenskom živote. S kultúrnou
edukáciou úzko súvisia edukačné ciele obsiahnuté v spoločenských a občianskych kompetenciách (latentná súvislosť)
a v kompetencii kultúrne povedomie a vyjadrovanie tzv.
kultúrnej kompetencii (zjavná súvislosť).

1

2

Kultúrna pedagogika sa vymedzuje ako špecifická oblasť pedagogiky,
ktorej cieľom je adekvátnymi, špecifickými prostriedkami zabezpečiť
proces kultúrnej edukácie, vzdelávania v oblasti kultúry a kultúrnej
výchovy detí, mládeže a dospelej populácie v rámci celoživotného
vzdelávania. Realizuje sa vo význame ako: 1. Praktická oblasť
s pôsobnosťou ľudí veľmi rôznorodých profesií s relatívne odlišným
odstupňovaním profesionálnej činnosti. 2. Parciálna disciplína
pedagogiky s adekvátnou pedagogickou infraštruktúrou, výskum,
teória príprava odborníkov a zároveň oblasť vzdelávacích aktivít v rámci
školského systému. 3. Oblasť školského a mimoškolského vzdelávania,
činnosti kultúrnych inštitúcií, ktorých poslaním je okrem iného
i rozvíjanie kultúrnych potencií publika. (GAŽOVÁ 2003:202-203)
Do zoznamu kľúčových kompetencií podľa Odporúčania EP a Rady z 18.
decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelanie
patria: 1. komunikácia v materinskom jazyku, 2. komunikácia v cudzích
jazykoch, 3. matematická kompetencia a základné kompetencie
v oblasti vedy a techniky, 4. digitálna kompetencia, 5. naučiť sa učiť sa, 6.
spoločenské a občianske kompetencie, 7. iniciatívnosť a podnikavosť, 8.
kultúrne povedomie a vyjadrovanie. (TUREK 2014:208-214)

Kultúrna kompetencia predstavuje uvedomenie si dôležitosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností
a emócií prostredníctvom médií vrátane hudby, scénických
umení, literatúry a výtvarných umení. Základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s touto kompetenciou
sú o kultúre, obsahujúce informovanosť o miestnom,
národnom, európskom kultúrnom dedičstve a ich mieste
vo svete. Patria sem základné vedomosti o významných
kultúrnych dielach vrátane ľudovej kultúry. Kompetencia
podporuje chápanie jazykovej a kultúrnej rozmanitosti
v Európe a v iných oblastiach sveta, významu estetických
hodnôt v každodennom živote. Kultúrne zručnosti súvisia
s uvedomovaním si a vyjadrovaním ocenenia a zážitku z umeleckých diel. Zároveň zahŕňajú rozvoj kreativity,
umeleckého vyjadrovania, chápania hospodárskeho a spoločenského významu kultúrnych aktivít. Kultúrne vyjadrovanie je základom kreatívnych zručností, ktoré možno
previesť do profesionálnych zručností. Podporuje poznanie vlastnej identity a kultúry ako základu otvoreného
postoja vo vzťahu k rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania
a jeho rešpektovania. Pozitívny postoj zahŕňa tiež kreativitu a snahu o kultiváciu estetických schopností formou
umeleckého vyjadrovania vlastných pocitov a myšlienok
a prostredníctvom zapájania sa do kultúrneho života.
Spoločenská kompetencia je prepojená s chápaním
medziľudských a spoločenských vzťahov prostredníctvom
kódov správania sa a spôsobov všeobecne prijateľných v príslušnej spoločnosti. Zdôrazňuje porozumieť viackultúrnym
a socioekonomickým rozmerom európskych spoločností
a spôsobu, akým je národná kultúrna identita prepojená
s európskou identitou. Podporuje vedomosť o rôznych konceptoch kultúry, medzikultúrnej komunikácii, tolerancii,
asertívnosti. Je založená na poznaní rozmanitosti hodnôt.
Nadväzujúca občianska kompetencia je založená na vedomostiach o konceptoch demokracie, občianstva a občianskych práv EÚ, o medzinárodných deklaráciách a ich
uplatnení v inštitúciách na miestnej, regionálnej, národnej,
európskej a svetovej úrovni. Akcentuje informovanosť
o kultúrnych hodnotách a identitách Európy až po vlastnú. (TUREK 2014:212-214) Tieto kľúčové kompetencie
súvisiace s kultúrnou edukáciou a využívaním kultúrneho
dedičstva majú (môžu) byť v priebehu scholarizácie jednotlivca bez obmedzenia rozvíjané v ľubovoľnom príslušnom
učive – historickom, matematickom, prírodovednom, technickom, spoločenskovednom.
Využívanie kultúrneho dedičstva v edukácii. Jednou
z hlavných úloh formálnej školskej edukácie je spoločensky
žiaducim spôsobom formovať osobnosť žiaka, umožniť mu
vrastať do vlastnej kultúry v procese enkulturácie a komplexne ho pripraviť na plnohodnotný pracovný, osobný
a verejný život s adekvátnou kultúrnou vybavenosťou, ako
kultúrne gramotného člena spoločnosti.
Kultúrne dedičstvo je dôležitá a nenahraditeľná súčasť
kultúrnej edukácie. K využívaniu kultúrneho dedičstva v národnom vzdelávacom systéme zaväzujú Slovenskú republiku
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princípy zakotvené nielen v národných legislatívnych
a programových podmienkach, ale aj v medzinárodných
zmluvách, dohovoroch a odporúčaniach medzinárodných
organizácií na ochranu kultúrneho dedičstva.3 Kultúrne
dedičstvo je zdrojom historického vedomia, dokladom,
pamäťou a výsledkom vývoja vlastného národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov. Ako parciálna prierezová súčasť učebných osnov, tém
a téz plní z hľadiska didaktiky svoj význam, funkcie a cieľ.
Význam využívania kultúrneho dedičstva v edukácii.
Zastúpenie a využívanie kultúrneho dedičstva v edukácii
mladej generácie na každom stupni vzdelania podľa školskej
sústavy v SR má nezastupiteľný význam vyplývajúci z požiadaviek chrániť a zveľaďovať kultúrne hodnoty predchádzajúcich generácií. Týmto požiadavkám však predchádza
poznanie kultúrneho dedičstva, budovanie a prehlbovanie
vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu vlastnej obce, mesta, regiónu a štátu. Tvoria nedeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva
Európy a sveta, čo korešponduje s globálne a proeurópsky
orientovanými dimenziami vzdelávania.
Súbor vedomostí o kultúrnom dedičstve a vzťah k nemu
môže byť v budúcnosti jedným z rozhodujúcich faktorov
garantujúcich pretrvanie národnej a kultúrnej identity
v globalizujúcom, komercializujúcom a informatizujúcom
sa spoločenstve národov sveta. „V období presadzujúcej sa
globalizácie, či dokonca práve počas tohto obdobia, narastá
význam existencie národných kultúr pri uchovávaní a rozvíjaní kultúrneho dedičstva a humanizácie spoločnosti.“ (HAJKO 2005:77)
Kultúrne dedičstvo je perspektívny sektor kultúry nielen s hodnotovým, ale aj ekonomickým potenciálom. „Ak
chceme zvýšiť dopyt obyvateľstva po kultúrnych aktivitách,
musíme začať výchovou a vzdelávaním. Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné vytvoriť nástroje, ktoré by v žiakoch
prebúdzali vedomie kultúrnych potrieb. Kultúrna výchova
a vzdelávanie by mali veľkou mierou prispieť k rastu záujmu
o kultúru v slovenskej spoločnosti.“ (Stratégia rozvoja kultúry
SR na roky 2014 – 2020 2014:14)
Využívanie kultúrneho dedičstva v edukácii je významné
i z hľadiska multikulturalizmu, ktorého reflexiou v edukačnom prostredí je multikultúrna výchova a regionálna
výchova. Prostredníctvom poznania kultúrneho dedičstva
vlastného, „druhých“ a svetového (ako súboru jednotlivých
kultúr) v kontexte kultúrnej pestrosti, rozmanitosti a rozdielnosti (nie ako nerovnosti)4, sa mladá generácia môže
naučiť stotožniť so stretom a koexistenciou mnohých kultúr
vedľa seba ako s nevyhnutnou/prirodzenou skutočnosťou.
Základné funkcie využívania kultúrneho dedičstva
3

4
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Napríklad Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO (1972); Odporúčania EP a RE z 18. decembra
2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie; Národná
stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, Deklarácia NR SR o ochrane
kultúrneho dedičstva (2001), Stratégia rozvoja kultúry SR na roky
2014 – 2020; Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene v doplnení niektorých zákonov.
Bližšie k teoretickým reflexiám multikulturalizmu LENOVSKÝ
2009:153-168.

v edukačnom procese sú: informatívna (vzdelávacia), ktorá
má všeobecnovzdelávaciu a odbornovzdelávaciu dimenziu,
a formatívna (výchovná).
Informatívna funkcia predstavuje osvojovanie si vedomostí, zručností a návykov primeraných podľa veku edukanta a relevantných vo vzťahu k druhu školy a zameraniu
študijného odboru. Časť poznatkov o kultúrnom dedičstve
má univerzálny charakter. Mali by sa s ňou oboznámiť
a poznať ju všetci edukanti v rámci kľúčových kompetencií
a zložky všeobecného vzdelania.
V rámci nej všeobecnovzdelávacia funkcia využívania
kultúrneho dedičstva dopĺňa všestranné vzdelanie tvoriace
nevyhnutný vzdelanostný základ pre všetkých členov spoločnosti a kompletizuje relatívne ucelený obraz o poznaní
sveta v kultúrnom kontexte.
Odbornovzdelávacia funkcia sa od všeobecnovzdelávacej líši šírkou a hĺbkou získavaných vedomostí, zručností
a návykov, aj spôsobom ich využitia. Odborné vzdelávanie
s prehĺbeným a rozšíreným využitím kultúrneho dedičstva
je zamerané na výkon kvalifikovanej práce prevažne v umeleckých, kultúrnych, pedagogických a iných príbuzných
pracovných pozíciách.
Formatívna funkcia využívania kultúrneho dedičstva
v edukácii spočíva vo výchovnom pôsobení na rozvoj a formovanie charakterových, vôľových, poznávacích, rozumových, pracovných, morálnych, estetických, emocionálnych
a iných postojov a vlastností edukantov. Vplýva na utváranie
požadovaných aktivačno-motivačných, vzťahovo-postojových, sebaregulačných a dynamických vlastností. Zámerné
pôsobenie sa riadi konvenčnými pravidlami a svoje ciele
dosahuje rôznymi cestami, prostriedkami a metódami.
Základným východiskom formatívnej funkcie je hodnotová orientácia. Má svoju axiologickú dimenziu, rešpektujúc
skúsenosťami vygenerované overené princípy a postupy,
ktorých uplatnenie napomáha k úspešnému a efektívnejšiemu dosahovaniu výchovných cieľov.5
Množstvo tém v kontexte kultúrneho dedičstva dáva
priestor prostredníctvom pedagogického pôsobenia na výchovu edukantov k pozitívnemu vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu, k estetickému cíteniu, ku kreativite a láske k umeniu,
či k úcte ku kultúrnych hodnotám a k rôznorodosti. Následne
vedie k rešpektovaniu legislatívy v oblasti ochrany kultúrneho
dedičstva, k zodpovednosti, ohľaduplnosti, k multikultúrnej
tolerancii. Funkcie využívania kultúrneho dedičstva v edukácii nemožno realizovať jednotlivo, ale v dialektickej jednote.
Sú prepojené v cieľavedomom a systematickom rozvíjaní
osobnosti edukanta k stálemu sebazdokonaľovaniu a rozvoju
poznávacích schopností vrátane kritického racionálneho a logického myslenia, tvorivých schopností.
5

V edukačných vedách (educology, educational sciences) je prístup
ku kultúre a k jej skúmaniu iný, ako vo väčšine ostatných vied o kultúre.
Na rozdiel od kulturológov či antropológov, pedagógovia nepovažujú
všetky kultúrne produkty za hodnotné (a tým za výchovné) a plniace
kritérium kultúrnej kvality. V tomto vymedzení kultúry je vyjadrený
axiologický prístup, ktorý je najčastejšie preferovaným prístupom
vo vzťahu kultúry a edukácie – orientuje sa na sféru pozitívnych hodnôt.
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Cieľom využívania kultúrneho dedičstva v edukácii je
spoznať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo predkov
vlastnej obce, mesta, regiónu a krajiny. Vytvoriť predpoklady
na pestovanie a rozvíjanie vzťahu ku kultúrnym hodnotám
a začleniť ich do charakterovej štruktúry osobnosti. V edukačnej činnosti s cieľom využívania kultúrneho dedičstva
je potrebné zamerať pozornosť nielen na vlastnú kultúru
ako zdroj kultúrnej identity, ale aj na poznávanie kultúrnej rozmanitosti a pestrosti. Všeobecne formulovaný cieľ
je, samozrejme, z didaktického hľadiska potrebné bližšie
konkretizovať a špecifikovať až na úroveň elementárnej
jednotky – vyučovacej hodiny s definovaním obsahového
a výkonového štandardu.
Záver. Implementovanie kultúrneho dedičstva do edukačného procesu je významné nielen z hľadiska odovzdávania informácií o kultúrnom dedičstve, kultivovania
a zdokonaľovania jednotlivca, ale predovšetkým z hľadiska
formovania kultúrne kompetentnej generácie uvedomujúcej
si svoju kultúrnu identitu, ktorá vykazuje dopyt po kultúrnych produktoch a aktivitách, a je pripravená viesť život
v multikultúrnej spoločnosti.
Obsah vzdelávania o kultúrnom dedičstve je možné
identifikovať vo vzdelávacom programe jednotlivých stupňov a medzistupňov školskej sústavy SR, avšak s rôznou
šírkou a hĺbkou. To, aký má byť jeho optimálny obsah a rozsah v školských kurikulách, sa v pedagogickej teórii dodnes
považuje za rozporuplnú a nevyriešenú otázku.
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Odlišnost kultur a kulturní šok
Marek Merhaut
Klíčová slova. Kulturní šok, cestovní ruch, odlišná kultura,
kultura
Abstract: Culture shock we almost could be called an occupational disease in many people, who were suddenly forced to
undergo "transplant" abroad. The difficulties of the incoming
(consumers) to tourism in another cultural environment will
experience and their subsequent experience with another
culture, are very real. Cultural shock is called feel uprooted,
disorientation and taken aback, that a person is experiencing
at the moment is trying to become familiar with the culture,
values and practices of which are unknown, incomprehensible,
or essentially foreign. Meeting with a different culture makes
us re-evaluate the things that we considered to be a natural,
and perhaps the only possible.
Úvodem. Jedním ze zásadních problémů v cestovním ruchu
je adaptabilita s novým prostředím a zejména snaha udržet
návštěvníky v dané lokalitě déle než jeden den. Toto platí
pro běžné konzumenty cestovního ruchu při objevování
kulturních rozdílů exotických zemí. Předpokladem pro rozšíření poptávky po ubytovacích a gastronomických službách
v exotické zemi, ještě před návštěvou této krajiny, je vnitřní
adaptabilní orientace na kulturní šok, který jednoznačně
nastane. Příspěvek je inspirován pracovním pobytem autora
v Indii a jeho osobními zkušenostmi a reminiscencemi.
Kulturní šok se odkazuje na úzkost a plst pocitů, když lidé
musí operovat uvnitř různých a neznámých kulturních nebo
společenských prostředí. Prožít kulturní šok není předsudek, ale nemoc, která postihuje do určité míry většinu z nás.
Kulturní šok bychom skoro mohli nazvat nemocí z povolání
u mnoha lidí, kteří byli náhle nuceni podstoupit „transplantaci“ v zahraničí. Obtíže, které příchozí do jiného kulturního
prostředí zažijí a jejich následné zkušenosti s jinou kulturou,
jsou velmi reálné. (SZALÓ 2002:45) Kulturním šokem se
nazývá pocit vykořenění, dezorientace a zaskočenosti, které
člověk prožívá v okamžiku, kdy se pokouší sžít s kulturou,
jejíž hodnoty a zvyklosti mu jsou neznámé, nepochopitelné, popřípadě bytostně cizí. Kulturní šok se může projevit
pouhým pocitem zmatení, které po čase, jak se seznamuje
s novým prostředím, ustupuje. Ve své nejtěžší podobě zapříčiňuje těžké deprese a neschopnost adaptovat se, vrcholící
nutností odjezdu ze země. Na kulturní šok se cestující (alespoň podvědomě) připravuje při opuštění země, může ho ale
zaskočit doslova „za humny“. Prožít kulturní šok je užitečné,
protože nám ukazuje nesamozřejmost a (časoprostorovou
i morální) omezenost našich zvyklostí, hodnot a morálních
imperativů. Setkání se s odlišnou kulturou nás nutí přehodnocovat věci, které jsme považovali za přirozené a dost možná i jedině možné. Byť i jen dočasným vytržením z vlastních
kořenů získáváme nadhled nad svou kulturou a stáváme se
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citlivějšími a tolerantnějšími ke způsobům života jiných lidí.
Nestane se to pokaždé a každému.
Multikulturalismus možno definovat jako přesvědčení,
že různé kulturní či etnické skupiny v jedné společnosti
mají právo zůstat odlišné. Opačnou variantou vývoje je
jejich asimilace s normami hlavního proudu společnosti.
Multikulturalismus je možné chápat na vícero různých
úrovní. Od kultury a vzdělání v rámci určité skupiny obyvatelstva až po úroveň kulturních institucí a praktik celých
společností. (HOFSTEDE - HOFSTEDE 2006:39)
20. století charakterizují migrace mnoha lidí z kultury,
jež se vytvářela po generace, a nutnost jejich zapojení se
do života společnosti ve zcela odlišném kulturním prostředí. Vznikají obtíže při osvojování si cizího jazyka a překonávání komunikačních bariér při kontaktech s příslušníky
majoritní společnosti, při získávání nových pracovních
zkušeností, návyků, způsobů chování v běžném životě,
překonávání stereotypů v jídelních zvyklostech atd. Proces
adaptace na novou kulturu klade velké nároky na schopnost vyrovnávat se s počátečními obtížemi. U některých
jedinců to může navodit přechodnou stresovou reakci.
(FRAŇKOVÁ 1990:11–16)
Pokud se jedinci, přicházející do tropické oblasti z mírného evropského klimatu, nedokážou sžít s novým prostředím,
poměrně často trpí střevními poruchami. Podivně vyhlížející potraviny a někdy také, na první pohled, naštvaní lidé
způsobí jedinci kulturní šok. Je pouhou sraženou úzkostí,
která je výsledkem ztráty všech známých značek a symbolů
společenského styku, které Evropan „ztratí“, když se rozhodne poznat Indickou kulturu. Těchto příznaků mohou být tisíce - jak se orientovat v situacích každodenního života: kdy
si podat ruce a co na to říct, kdy a jak dávat spropitné, jak dát
příkazy „služebníkům“, kteří plní naše přání a touhy, jak se
chovat při nákupech, kdy přijmout a kdy odmítnout pozvání
na návštěvu do rodiny, kdy a jak jsou prohlášení vážná před
a při obchodních jednáních a neoficiálních setkáních, a kdy
naopak vážná nejsou…
Když Evropan vstoupí do této, pro něho neobvyklé
a jiné kultury, jsou odstraněny všechny nebo většina známých pocitů. V neobvyklých situacích se cítí jako ryba
na suchu. Bez ohledu na to, jak velkorysá a plná dobré
vůle jsou setkání s místním obyvatelstvem. Po prvopočátečním setkání následuje pocit frustrace a úzkosti. Lidé
reagují na frustrace v podstatě stejným způsobem. Odmítají prostředí, které působí potíže: "hostitelská země je
špatná, protože náš pocit je špatný." (PRŮCHA 2010:29)
Některé příznaky kulturního šoku vznikají z nadměrné
obavy z čistoty a vnitřního pocitu že to, co je nové a divné,
je "špinavé" (ve vztahu k pitné vodě, potravinám, nádobí
a ložním prádlu, strachu z fyzického kontaktu s domorodým obyvatelstvem atd.).
Je zcela běžné, že jsou jedinci, kteří nemohou žít v zahraničí. (CHUDOŽILOV 2000:79) Mají pocit bezmoci,
podráždění přes zpoždění letadla, časový posun a další
drobné frustrace v poměru s jejich příčinami, odmítnutí
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naučit se jazyk hostitelské země, nebo alespoň pár základních slov či vět, nadměrný strach z podvedení, okradení,
nebo zranění, velké obavy z menší bolesti a nakonec ta
strašná touha být doma, v důvěrně známém prostředí, navštívit své příbuzné, mluvit s lidmi z vlastního okolí, kteří
opravdu myslí a jednají srozumitelně. Tito jednotlivci se
značně liší v míře, v níž „zažijí“ kulturní šok, který se jich
osobně týká. Bariér a podnětů, kterými mohou být slova,
gesta, mimika nebo vnitřní normy a hodnoty, je mnoho.
Každý je závislý na svém osobním vnitřním klidu, schopnostech a na stovkách těchto podnětů, z nichž většina je
podvědomě naučená.
Další fáze kulturního šoku je regrese. Domácí prostředí
náhle dostává obrovský význam. To se obvykle projevuje
cestou „domů“, do hotelu, který se stal po dobu pobytu
„známým místem“, které přivádí zpět do známé reality.
Všechny obtíže a problémy jsou zapomenuty a zůstávají
jen dobré věci. Pobyt v hotelech, spojených s občany, kteří
mluví srozumitelným, nebo dokonce stejným jazykem, jsou
zdvořilí a velice laskavý k cizincům nejen proto, že v nich
vidí potenciální příjem financí, upokojuje. Tato fáze může
trvat stejně dlouho jako novomanželské líbánky od několika dnů až týdnů do šesti měsíců v závislosti na okolnostech. Obvykle není dlouhodobá, a pokud i nadále trvá, je
to z důvodu, že se návštěvník, který zůstává dlouhodobě
v cizí zemi, musí vyrovnat s vážně reálnými životními
podmínkami, které ho při jeho pobytu v této zemi čekají.
Během několika prvních týdnů pobytu se většina lidí dokáže nadchnout pro „nové“. Následuje ovšem fáze, která
se vyznačuje často nepřátelským až agresivním postojem
vůči hostitelské zemi a její obyvatelstvu. Toto nepřátelství
zřejmě vyrůstá z pravé vnitřní obtížnosti jiné kultury, která
čeká návštěvníka v procesu úpravy jeho vnitřního přesvědčení, že je vše „špatné“. (PRŮCHA 2010:68)
Cizincům, kteří dlouhodobě pracovně navštíví exotické země je k dispozici služka na úklid domu a praní,
řidič a místní kuchař, kteří se snaží plnit vše co na „očích“
svého dočasného zaměstnavatele vidí. Tito lidé mají doma
stejné problémy jako cizinec. Nejsou schopni pochopit
rozpoložení hosta, neboť ve své víře, že dělají vše co je
potřeba, prostě nechápou, že i přes jejich pomoc je cizinec
znepokojen. Kulturní difuze je v exotických zemích patrná
a místní obyvatelé, kteří prošli během posledních let velkými změnami, kdy se pomalu přizpůsobují „konzumentům“
cestovního ruchu. Další kulturní změny, které musí jasně
následovat na základě expanze západní kulturní civilizace
směrem k západnímu stylu života (MAHLER 2012:35).
Pomůže tento očekávaný a možná toliko obávaný přechod
a přibližování se k západní kultuře zemi s dlouholetou
jinou tradicí něčemu? Jediné, co možná zůstane, bude nadměrná slušnost a pohostinnost místních obyvatel. Musíme
se zamyslet, zdali tato nenásilná forma změny kulturních
tradic spíše neuškodí místnímu obyvatelstvu než, že přinese změny k lepšímu. A v čem tedy budou tyto změny lepší?
Na to, bohužel, není přímá odpověď.
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Stereotypy mohou být mastí na ego osoby s těžkým
případem kulturního šoku, ale rozhodně nevedou k žádné
skutečné znalosti obyvatelstva hostitelské zemi a jejich
kultury. Dokáže-li jedinec překonat druhou fázi kulturního šoku, zůstane, ne-li, může a někdy musí odejít dříve,
než se dostane do fáze nervového zhroucení. Kulturní šok
je zmenšen, když se návštěvníkovi podaří získat znalosti
místního jazyka, či jeho částečného základu a začne cestovat po celé zemi sám, či v doprovodu místního obyvatele.
To je začátek přizpůsobení se novému kulturnímu prostředí. Dokáže-li před auditoriem sta lidí promluvit pár slov
v jejich mateřském jazyce, tak vnitřně postavené a předem
dané obavy a bariéry se zbortí a místní obyvatelstvo si začne získávat na svoji stranu.
Obvykle se v této fázi pomalu ukazuje, že návštěvník
cizí země začíná mít pomalu, ale jistě, rozvíjející se vztah
k místním lidem. Jeho smysl pro humor začne vykonávat
sám to, co nedokázal ve svém předsudku o kulturních rozdílech. V této konečné fázi vlastního vnitřního předsudku
a jeho následných úprav návštěvník cizí země souhlasí
s jejich kulturními zvyky a obyčeji jako dalším způsobem,
jak žít v odlišném kulturním prostředí. Po dlouhé době se
snaží porozumět cizímu. Díky kompletnímu vnitřnímu nastavení může nejen přijímat potraviny, nápoje, akceptovat
zvyky a chování místních lidí, ale začne se mu v cizí zemi
líbit. (GRIFFITHS 1997:42) Individuální nastavení jedince
je změněno. Ví, co je nezbytné udělat pro požívání pitné
vody a jídla tak, aby jeho „já“ mohlo být implementováno
do každodenního života místních obyvatel.
Závěr. Prudký celosvětový rozvoj civilizace přináší
spoustu nových jevů, které se intenzivně prosazují v praxi, ale až následně se dostávají do zájmového pole vědy.
Jedním z těchto fenoménů je interkulturní komunikace,
kde se také projevují kulturní rozdíly nejvíce. Realizuje
se každodenně v nespočetném množství mezinárodních
obchodních, politických, diplomatických, vzdělávacích či
turistických kontaktů. Je pozitivní, vedoucí k užitečným
efektům - jeho prostřednictvím se dorozumívají, vzájemně
poznávají a spolupracují lidé různým zemí, národů, kultur.
Je to také fenomén problematický, až poškozující - důsledky nesprávně vedené a interpretované interkulturní komunikace mohou vést ke konfliktům, někdy až k válečným
střetům. (PRŮCHA 2009:61)
Životní prostředí cizích zemí se pobytem jedince v něm
nezmění. Může se ale změnit postoj jedince k dočasnému
„zahraničnímu“ životu. Ve snaze překonat kulturní šok je
zásadní dozvědět se něco o povaze odlišné kultury. Pochopení lidí žijících v rozdílných kulturách je důležité, ale to
neznamená, že je nutno rezignovat na kulturu vlastní. Interkulturní komunikace nespočívá ve schopnosti nahradit
vlastní kulturu kulturou cizí, ale ve vytvoření dovednosti
užívaní obou na základě vnitřně vytvořených dvou systémů chování.
Schopnost spolupracovat s osobami z odlišných národních kultur, porozumět zvyklostem zahraničních partnerů

či respektovat jejich odlišné přístupy se i v našich podmínkách rychle stává jedním z důležitých "měkkých" pracovních předpokladů. Odpovídající manažerská schopnost již
získala svůj název: bývá označována jako řízení kulturní
rozmanitosti (URBAN 2004).
Nejlepším způsobem, jak se vyhnout nepříjemným
situacím a nedorozuměním, je zjistit si předem něco o kultuře člověka, se kterým budete jednat či uzavírat obchod.
Kontext je zásadní. Nevinný vtípek v naší kultuře může
znamenat smrtelnou urážku pro jiné kultury. Je nutné se
na takové jednání připravit, informovat se o národních
zvyklostech (např. jazykových, jednacích), tradicích
a třeba i takových zjevně jasných věcech, jako jsou uvítací
rituály. Z Evropy jsme zvyklí na podání ruky, což ovšem
neznamená, že to funguje stejně i všude jinde. Porozumění
kulturním rozdílům může přispět k vytvoření dobrého
obchodního či pracovního vztahu. Neporozumění může
naopak zhatit mnoho příležitostí.
Kulturní rozdíly se promítají do jednání jedince. Porozumění kulturnímu prostředí obchodního partnera je
nezbytným předpokladem k navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce. Kulturní rozdíly jsou faktem - lidé se tedy
liší mimo jiné i podle toho, z jaké země pocházejí - a tyto
rozdíly můžou být natolik významné, že je nelze překonat
intuicí nebo přirozeným přístupem.
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Recenzia
VOJNIĆOVÁ-FELDYOVÁ, S. a kol.: Slovenská
evanjelická augsburského vyznania cirkev
v Srbsku v slove a obrazoch. Stará Pazova 2014.
Na každú knižnú publikáciu možno
nazerať a hodnotiť ju z viacerých
hľadísk. V niektorých prípadoch
kritika nachádza dokonca aj také
parametre, s ktorými autor pôvodne nepočítal a nepatrili k prioritám,
dokonca ani k jeho zámerom.
Svetlana Vojnićová-Feldyová mala
ambíciu vyplniť biele miesto v dejinách a historiografii Slovenskej
evanjelickej augsburského vyznania cirkvi v Srbsku a nadviazať na knihu biskupa Adama Vereša Slovenská evanjelická
kresťanská cirkev a.v. v Kráľovstve Juhoslovanskom v slove
a v obrazoch z roku 1930. Túto snahu zvýraznila identickým
názvom novej publikácie, jej koncepciou aj chronologickým
sledom – začína tam, kde prvý pán biskup skončil. Nemohla si
zvoliť lepší metodologický postup ako včleniť do svojej knižky
stále aktuálny Úvod Adama Vereša s vysvetlením počiatkov
existencie evanjelickej a.v. cirkvi od doby dr. Martina Luthera
v 16. storočí, s objasnením okolností odchodu evanjelikov
z hornouhorských stolíc v období protireformácie, ich príchodu do vyľudneného dolnozemského priestoru a o postupnom
formovaní cirkevných zborov a seniorátov v dnešnej Báčke,
Banáte a Srieme až po vznik slovenského dištriktu v roku
1921. Je zrejmé, že Vojnićová-Feldyová sledovala predovšetkým historicko-faktografické, prezentačné a reprezentačné
záujmy a ciele slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi. Ak si však
uvedomíme prevažujúcu evanjelickú konfesionálnu homogenitu Slovákov v Srbsku, publikácia nadobúda ďalší významný
rozmer – etnokultúrny a národnouvedomovací, ktorý je
prevažnou väčšinou slovenských evanjelických cirkevných
zborov a ich predstaviteľov aj deklarovaný.
Pred niekoľkými rokmi sme mali potešenie vziať do rúk už
na prvý pohľad lákavú, hmatom príjemnú a obsahom bohatú
a vzácnu knihu Miliny Sklabinskej a Kataríny Mosnákovej
Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Prítomný autorský a vydavateľský počin je s ňou kompatibilný z viacerých hľadísk.
Podobne ako Matej Bel, Ján Čaplovič a napokon Adam Vereš
aj Vojnićová-Feldyová dokázala dokumentovať a prezentovať
významnú časť slovenského kultúrneho dedičstva vďaka premyslenej metodike, mentálne aj časovo náročnej organizačnej
činnosti a nemenej dôležitej redakčnej práci. Kapitolu Dejiny
slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku od roku 1931
spracoval Ondrej Peťkovský (s. 15 – 31). Pokračujúc vo Verešovom diele z roku 1930 člení nasledovnú históriu na úseky
1931 – 1956, 1957 – 1983 a napokon od r. 1983 po súčasnosť.
Časové obdobia nereflektujú významné udalosti v cirkvi, ale
funkčné pôsobenie biskupov. Preto napríklad nie je jasné,
prečo je uvedené obdobie 1931 – 1956 a nie 1931 – 1957,
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kedy odstúpil Samuel Štarke a biskupom sa stal Juraj Struhárik; z takéhoto pohľadu je dosť nejasné aj členenie obdobia
od roku 1983 po súčasnosť, lebo nezohľadňuje ani funkčné
obdobie biskupa Andreja Berédiho, respektíve Jána Valenta
a Samuela Vrbovského, a ani významné historické udalosti,
ktoré bezprostredne ovplyvnili rôzne oblasti existencie a administratívneho členenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi
v bývalej Juhoslávii. Z obsahu Peťkovského hodnotiaceho
príspevku je potrebné vyzdvihnúť niekoľko skutočností: autor
vymenoval významné osobnosti, ktoré sa doteraz zaoberali
problematikou slovenskej evanjelickej komunity vo vojvodinskom priestore z najrôznejších aspektov; priblížil edičnú činnosť a vydavateľské aktivity v oblasti periodickej tlače aj iných
edičných počinov; zdôraznil silné puto medzi nábožnosťou,
národnosťou a do pozornosti čitateľa dal prieniky viery
a kultúry v každodennom aj vo sviatočnom živote; významné
udalosti v cirkvi podal v súvislosti s dejinným vývojom a aktuálnymi spoločenskými a politickými udalosťami, ktoré sa
v celom sledovanom časovom úseku pomerne výrazne prejavovali aj v činnosti cirkvi; k problémom sa snažil vyjadriť
názor, zaujať stanovisko, čo nie je vždy samozrejmosťou. Táto
kapitola patrí k nosným a napĺňa očakávanie.
Z hľadiska obsahovej náplne možno v určitom zmysle
konštatovať, že na Peťkovského nadväzujú, respektíve dopĺňajú ho nasledujúce dva faktografické príspevky. Najskôr
Igor Feldy pod názvom Partnerské, zahraničné a ekumenické vzťahy Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku
(s. 32) vypočítal partnerské cirkvi z celého sveta a naznačil
smerovanie ekumenickej spolupráce bez ambície o podrobnejšie spracovanie. Na nasledujúcej strane je Prehľad
celocirkevných a seniorálnych stretnutí mládeže. Vladimír
Grňa len stručne a vo všeobecnosti naznačil význam podujatí a vymenoval ich v chronologickom slede od 1. stretnutia
v Starej Pazove v roku 1983 po dosiaľ posledné v roku 2014
v Báčskom Petrovci. Vzhľadom na to, že Ondrej Peťkovský
naznačil v predchádzajúcej kapitole viaceré súvislosti, je aj
Grňov príspevok bez objasňujúcich komentárov a charakteristiky jednotlivých podujatí. Aj pri rešpektovaní zámerov
redakcie bolo možné v obidvoch prípadoch aj vo väčšej
miere zužitkovať ponúkajúce sa pramene, lebo publikácia
podobného charakteru sa nepripravuje každý rok.
Podstatný priestor v obidvoch knižkách je venovaný
opisu konkrétnych slovenských lokálnych spoločenstiev
v Báčke, Banáte a v Srieme s rovnakou obsahovou štruktúrou a s menším alebo s väčším akcentom na históriu,
kultúrne tradície a cirkevný zbor. Podobná je aj grafická
úprava s bohatými farebnými aj čiernobielymi fotografiami.
Ich funkciou je dokumentovať v prvom rade dejiny a aktivity cirkevných zborov, no tematicky obsahujú aj zaujímavý
materiál z oblasti tradičnej architektúry, no najmä odievania
a odevnej kultúry. Jeho cenu zvyšujú popisy, umožňujúce
sledovať proces zmien a porovnávať v čase aj v priestore
na úrovni lokalít aj regiónov. Kapitoly Báčsky seniorát (s.
34 – 122), Banátsky seniorát (s. 125 – 186) a Sriemsky seniorát (s. 187 – 257) najskôr informujú o založení seniorátu
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a nasledujú mapky histórie vzniku cirkevných zborov a fílií
od 18. storočia po súčasnosť. Cirkevné zbory a fílie v rámci
seniorátov sú obsiahnuté v abecednom poradí. Opis obsahuje stručnú históriu dediny/mesta, niektoré zaujímavosti
z oblasti kultúry, stručné dejiny cirkevného zboru a kostola,
v závere sú zhodnotené zborové aktivity, majetkové pomery
a zoznam farárov, ktorí v zbore pôsobili od jeho vzniku.
V prípade Belehradu je situácia špecifická – súčasťou opisu cirkevného zboru je aj text o Nemeckom evanjelickom
cirkevnom zbore, respektíve o Nemeckom senioráte v nemeckom aj v slovenskom jazyku. Všetky texty sú doplnené
fotografiami exteriéru aj interiéru kostola, kňazov a cirkevných funkcionárov, respektíve dokumentov z významných
podujatí. Opisy jednotlivých cirkevných zborov a fílií sú
spracované podľa jednotnej metodiky, nemajú však rovnaký
rozsah ani kvalitu. Obsahové spracovanie, vrátane fotografickej dokumentácie záviselo od administrátorov, ich ochoty,
schopnosti a zodpovednosti. O jednotnosť sa zostavovateľka
pokúsila rovnorodou grafickou úpravou s uvedením vybraných podstatných údajov v srbskom, nemeckom aj v anglickom jazyku na pravej titulnej strane. Aj napriek organizačnej
náročnosti a zdĺhavosti kompletizovania údajov sa možno
pozastaviť pri výsledkoch sčítania obyvateľstva z roku
2002 – údaje mohli byť aktuálnejšie.
V posledných rokoch vyšlo viacero knižných monografií, ktoré spresňujú obdobie príchodu prvých obyvateľov
so slovenskou etnickou identitou do jednotlivých dedín,
kde sú dnes evanjelické a.v. cirkevné zbory alebo fílie.
Napríklad v prípade Boľoviec teraz už známe archívne
údaje posúvajú obdobie príchodu prvých Slovákov o vyše
polstoročia, čo nie je zanedbateľné. Kňazi o týchto publikáciách vedia, no staršie poznatky neaktualizovali. Je to
na škodu dediny, slovenského spoločenstva a cirkevného
zboru, prítomnej publikácie, no aj evanjelickej cirkvi, lebo
zdrojmi nových poznatkov boli práve matriky evanjelickej
a.v. cirkvi. Uvedomujeme si, že príprava knižnej publikácie
bola veľmi náročná a treba za ňu vysloviť vďačnosť. Napriek
tomu si dovoľujeme upozorniť na niektoré nedôslednosti:
o títelskej fílii, napríklad na rozdiel od Ašane, nemáme
samostatný text, vo viacerých prípadoch je zahmlený význam termínov cirkevný zbor, fília a diaspora (napríklad
Ostojićevo). Je sympatické, že v závere kapitoly Sriemsky
seniorát je aspoň malý priestor venovaný cirkevným zborom Ilok a Soľany, ktoré sú v inom štáte, no svojou genézou
sú s Vojvodinou a so seniorátom späté.
V závere publikácie je kapitola Duchovní funkcionári
Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku (s. 259 – 271)
so zoznamom všetkých doterajších biskupov, seniorov aj
kňazov v aktívnej službe aj vo výslužbe. V Doslove (od s.
272) v slovenskom, srbskom, nemeckom aj anglickom jazyku Ondrej Peťkovský zdôrazňuje kultúrnu a vzdelanostnú
úroveň evanjelického spoločenstva, jeho náboženské vedomie, príslušnosť k národu a spolupatričnosť. Nezostáva iné
ako poblahoželať Svetlane Vojnićovej-Feldyovej, celému
autorskému kolektívu aj Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi

v Srbsku, že obohatili knižnicu o Slovákoch na Dolnej zemi
o nové etnokultúrne kontexty. Slovenská inteligencia, no
aj množstvo vojvodinských Slovákov so základným vzdelaním má hlboké náboženské aj etnické cítenie, ktoré sa prelína a pramení z poznania osudov svojich predkov. Všetci
dostávajú príležitosť prehĺbiť si svoje kolektívne vedomie
a posilniť si aj osobnú identitu vo všetkých jej odtieňoch.

Jaroslav Čukan

Recenzia
AMBRUŠ, I. M. – HLÁSNIK, P. – UNC, B.
(Eds.): Historické aspekty života dolnozemských
Slovákov. Zborník z rovnomennej konferencie,
ktorá sa konala v Nadlaku 21. – 22. marca 2014.
Nadlak 2014.
Do rúk odbornej verejnosti sa
dostáva zborník z ďalšieho ročníka
konferencie v Nadlaku, organizovanej Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku a Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou
Ivana Krasku, venujúcej sa rôznym
prvkom života slovenskej minority
na Dolnej zemi. Príspevky možno
rozdeliť do niekoľkých kategórií:
a) Dejiny Slovákov na Dolnej zemi a v Rumunsku
všeobecne
Dagmar Mária ANOCA (História v prácach slovenských
autorov v Rumunsku) k téme pristúpila erudovane a jej príspevok zaujme z troch dôvodov: neobvykle vysokého počtu
dolnozemských amatérskych dejepiscov, širokou paletou tém
(od minulosti Uhorska až po regionálne súvislosti) a prístupov
k nim (od nacionálneho k ľavicovému). Úvodný príspevok
Michala BABIAKA (Historickosť dolnozemských Slovákov)
možno vnímať ako mimoriadne dôležitý. Po stručnom prehľade historiografie a literatúry (od Homéra po Šafárika), pričom
nezabúda ani na dolnozemských autorov (napríklad Jána
Stehla či Juraja Rohoňa), nastoľuje mimoriadne závažné otázky.
Okrem iných, ako vnímame dejiny, či sa z nich možno poučiť,
prípadne či si dokážeme všímať, ako minulosť vnímajú iní
(uvádza konkrétne srbský príklad). Varuje pred zabúdaním, no
priznáva, že aj to ostáva jednou z možností. Ak sa však presadí,
etnikum i jednotlivec zabudnú na to, kto sú a je im zbytočné
vedieť, odkiaľ prichádzajú. Text Clauda BALÁŽA (Malá etuda
k historickým aspektom života Slovákov v Rumunsku) vyzýva
k väčšej tolerancii a úcte medzi Slovákmi vo vlasti a ich krajanmi, žijúcimi na Dolnej zemi. Miriama BOŠELOVÁ (K problematike migračných pohybov a identifikácie bihorsko – salajských
Slovákov v Rumunsku) na príklade Nadlaku vykresľuje, ako
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do Timisu prichádzali vlny presídlencov z menej úrodných oblastí za lepším životom, čo autorka dokladá aj ich výpoveďami.
Konfesionálnu tolerantnosť dosvedčuje aj prijatie betlehemskej hry a hry na sv. Dorotu domácimi evanjelikmi. Ladislav
LENOVSKÝ a Jaroslav ČUKAN (Osídľovanie dolnozemských
enkláv ako metodologický problém) mapujú, ako sa k otázke
„ako sme sem prišli“ vyjadrujú etnológovia, historici či kulturológovia. Apelujú na zachovanie úcty k predkom súčasných
príslušníkov slovenských dolnozemských minorít na poli
bádateľskom a tiež potrebu kritického prístupu k prameňom
a získaným informáciám. Miroslav DEMÁK (Nielen „motyka,
moja gotika,“ ale aj „šabľa a puška, pre chlapa skúška“) popisuje
založenie Starej Pazovy (1769/1770), pričom veľmi zaujímavým
ostáva konštatovanie, že ak muž zomrel skôr, ako dosiahol 61.
rok života, ktorý ho zbavoval povinností na tzv. Vojenskej
hranici, jeho vdova sa podľa dokumentov „omužila“ a nový
manžel prijal jej priezvisko. Prirovnanie gotiky k motyke je
priam symbolické. Nemecký filozof, samouk, Oswald Spengler
považuje uvedený umelecký smer za detstvo európskej kultúry. Ak mala na Dolnú zem prichádzajúca komunita prekonať
útrapy „detstva“ svojej existencie v danej lokalite, motyka
ako poľnohospodársky nástroj musela nájsť uplatnenie, lebo
muselo dôjsť k skultivovaniu spočiatku neúrodnej pôdy. Boris
MICHALÍK a Michal KURPAŠ (Vybrané historické udalosti
ako determinant vývoja Dolnej zeme) sa zaoberajú zlomovými
okamihmi života dolnozemských Slovákov od konca 17. storočia po súčasnosť. Cenné je ich konštatovanie, že po II. svetovej
vojne Slováci prebrali úlohu najvyššej sociálnej vrstvy (najmä
v Rumunsku a bývalej Juhoslávii). Naopak, je možné polemizovať s konštatovaním o vhodnom postoji Josipa Broza Tita. O to
viac, že ústava z roku 1946 priznávala práva len piatim etnikám
z devätnástich: Čiernohorcom, Chorvátom, Macedóncom,
Slovincom a Srbom. Zuzana PAVELCOVÁ (Historické aspekty
dominantnej prosperity a majoritného postavenia Nadlaku v rokoch 1803 – 1918 v porovnaní s ostatnými mestami, obývanými
Slovákmi na území dnešného Rumunska) objasňuje pojem
druhotné sťahovanie. Vysvetľuje, že Nadlak bol vybudovaný
na základe dôkladne premysleného plánu a jeho obyvatelia disponovali finančnými zdrojmi i modernou poľnohospodárskou
technikou, ktoré im umožnili technicky i kultúrne predstihnúť
už prítomných Rumunov. Daniel ZEMANČÍK (Historické
aspekty odchodu Slovákov na Dolnú zem) vyzdvihuje najmä tri
z nich: preľudnenosť, výhodné podmienky, ponúknuté tunajšími šľachticmi a očakávanie, v porovnaní s ich domovinou,
priaznivejších životných podmienok kolonistami. Vymedzuje
tri etapy osídľovania Dolnej zeme: 1690 – 1710, 1710 – 1740
a 1740 – 1790, na niektorých miestach až 1835.
b) Biograficky ladené texty
Miroslav ČIEP (Príspevok k biografii Michala Rapoša,
profesora slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci a ku genealógii rodiny Rapošovej) hodnotí Rapoša ako pokračovateľa národne uvedomelej rodiny, svedomitého pedagóga,
verejného činiteľa, osvetového pracovníka a zberateľa ľudovej
slovesnosti. Ondrej DRUGA (Ján Bulík – vedúca osobnosť
juhoslovanských Slovákov v 30 – tych rokoch 20. storočia) si
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všíma Bulíkovo pôsobenie ako predsedu Matice slovenskej
v Juhoslávii a ako člena Poradného výboru Slovákov Dunajskej bánoviny, aj menej známe skutočnosti, napr. jeho výcvik
dobrovoľníkov na obranu ČSR (1938) či snahu o záchranu
židovských spoluobčanov po vypuknutí II. svetovej vojny. Miroslav DUDOK (Dolnozemský zástoj Juraja Ribaya v utváraní
stredoeurópskej spoločenskokultúrnej a vedeckej paradigmy
v 18. storočí) sa venuje zakladateľskej osobnosti slovenskej
slavistiky a knižnej kultúry. Hodno poukázať na autorom
uvedený sumár fondov o jeho živote a diele, ktorý určite pomôže ďalším bádateľom. Poukazuje na fakt, že Ribay ako prvý
zo slovenských učencov vedecky opísal pluh, dospel k názoru,
že hlaholika je staršia, než cyrilika a mal vlastnú predstavu
o spisovnej slovenčine. Karol HOLLÝ (Z listov Jozefa Gregora
Tajovského z obdobia jeho pôsobenia v Nadlaku) na základe
korešpondencie mapuje účinkovanie popredného slovenského spisovateľa v uvedenom meste. Oceňujem predovšetkým
zvolenie úryvkov, približujúcich čitateľovi Tajovského ako
človeka smutného a váhajúceho, neistého si vlastnou kvalifikovanosťou, ktorý sa nehanbí ani za slzy. Miroslav KMEŤ
(Ľudovít Žigmund Szeberényi, významná osobnosť slovenskej
dolnozemskej komunity v Maďarsku) o ňom hovorí ako
o mimoriadnej osobnosti, snažiacej sa pri uvedomení si slovenského pôvodu o udržanie korektných vzťahov s uhorskou
vrchnosťou, aj srbským národným hnutím. Autor vyzdvihuje
jeho mnohostrannú činnosť, či už v teologickej, politologickej
alebo národohospodárskej oblasti. Nezabúda ani na jeho prekladateľské aktivity (napr. tlmočenie z dánčiny).
c) Dejiny spolkov a organizácií
Samuel JOVNAKOVIČ (Začiatky remeselníctva v Petrovci – pri príležitosti 170. výročia potvrdenia cechového privilégia)
potvrdzuje skutočnosť, známu aj zo slovenského územia, že
v menších sídlach postačovala existencia cechov základných
remesiel. Vo väčších spočiatku tiež, postupne sa však vzmáhali aj „luxusnejšie“ remeslá (napr. hodinári či rukavičkári).
Autor objasňuje aj rozpor v prameňoch o založení prvého
cechu roku 1842. Pavol HUSÁRIK (Z pohrebných zvyklostí
Slovákov v Nadlaku) vykresľuje pôsobenie pohrebného spolku
vo vymedzenom období. Všíma si postupné nahrádzanie biblickej češtiny slovenčinou v stanovách spolku a prehlbujúcu sa
náboženskú tolerantnosť jeho členov. Ľuboš KAČÍREK (Spolková a osvetová činnosť dolnozemských Slovákov na prelome
60. a 70. rokov 19. storočia) sa zaoberá predovšetkým divadelným a spolkovým životom Slovákov v období rokov 1867 až
1875. Poukazuje aj na príbuzenské a priateľské väzby tunajších
národovcov. Magdaléna PARÍKOVÁ („Rodácke stretnutia“
slovenských presídlencov z Maďarska ako forma uchovávania
pamäti v rodine a spoločenstve) sa zaoberá nielen samotnou
repatriáciou krajanov v rokoch 1946 – 1948 a Memorandom
o presídlení (z 9. 7. 1945), ale aj problémami, ktoré stretávanie
Slovákov z Maďarska sprevádzajú a dôvodmi, prečo sa niektorí odmietli presťahovať na Slovensko. Zita ŠKOVIEROVÁ
(Združovanie a dobrovoľnícke aktivity Slovákov v Maďarsku)
poukazuje na fakt, že rôzne formy spolčovania sprevádzajú
človeka ako sociálna opora celým životom.
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d) Školstvo, kultúra a tlač
Samuel BAJANÍK (Antifašistický front Slovanov a tlačový orgán Sloboda v r. 1945 – 1948 vo vzťahu k dolnozemským
reáliám) približuje nezastupiteľnú úlohu novín Slovenská jednota (1939–1944) a Sloboda v obzvlášť náročných vojnových
a povojnových pomeroch Slovákov v Maďarsku a čiastočne
aj v Rumunsku. Približuje ich ako platformu slovanskej vzájomnosti. Natália BLAHOVÁ (Folklórny súbor v krajanskom
prostredí) objasňuje problémy spojené so založením, udržaním
a napredovaním folklórneho súboru, predovšetkým na príklade Folklórnych súborov pri Dome kultúry v Nadlaku Ďatelinka
a Sálašan. Pavol BUJTÁR (K začiatkom predškolskej výchovy
detí slovenských detí v Nadlaku) vysvetľuje, s akými problémami
sa stretávalo vzdelávanie najmenších v skúmanom sídle počas
prvých desiatich rokov jeho existencie (1945 – 1955). Samuel
BOLDOCKÝ (95 rokov slovenského gymnázia v Petrovci) poukazuje nielen na množstvo problémov, s ktorými sa táto inštitúcia musela popasovať, ale aj na húževnatosť jej pedagógov.
Napríklad už 90 rokov tu existujúcemu spolku Sládkovič jeden
z vyučujúcich v čase potreby na dva roky bezplatne poskytol
priestory vo vlastnom byte. Zaujímavé sú aj prítomné informácie o kontaktoch gymnázia s mestom Nitra. Zuzana DRUGOVÁ
(Výskum slovenských ľudových tancov z Banátu, Báčky a Sriemu
v archívoch na Slovensku – vydanie metodického DVD a jeho
možnosti pre návrat k dolnozemským koreňom) predstavuje metodiku, ktorú použila pri nahrávaní DVD a objasňuje rozdiely
medzi choreografiou tancov na Dolnej zemi a na Slovensku.
Gabriela HAMRANOVÁ (Slovenskí študenti v období silnejúcej
maďarizácie – prípad Sarvaš 1907) sa na základe preštudovania dobovej tlače (napr. Dolnozemský Slovák, Ľudové noviny,
Národný hlásnik) zaoberá útokom maďarských kolegov na členov spolku Hurban, ktorý medzi dolnozemskými Slovákmi
rezonoval rovnako intenzívne, ako na území Slovenska udalosti
v Černovej či „kovačický proces“ z rovnakého roka. Jarmila
HODOLIČOVÁ (Národný kalendár (1920 – 1944) – „najčítanejšia kniha“ dolnozemských Slovákov vo Vojvodine) zachytáva
význam tohto periodika pre udržanie národného povedomia
krajanov, podobne ako v prípade Čabianskeho kalendára, vydávaného na území Maďarska. S názorom Samuela Štarkeho,
že často jedinými knihami v domácnosti bývala Biblia a práve
kalendár, možno len súhlasiť. Katarína MELEGOVÁ-MELICHOVÁ (Matica slovenská v Juhoslávii a školská otázka) približuje dôležitú úlohu spomínanej organizácie v príprave učiteľov,
udržaní vzdelávacích inštitúcii a zabezpečení učebníc v období
1932 – 1947. Objasňuje kontakty s politickými predstaviteľmi
daného súštátia a Československa (napr. s T. G. Masarykom či
jeho dcérou Alicou). Zaujmú aj zmienky o organizovaní vzdelávacích kurzov pre dospelých a o snahe vybudovať slovenské
školstvo v Slavónii. Soňa POLÓNYOVÁ (Slovenská história
na stránkach periodika Sloboda) popisuje snahu jeho prispievateľov o priblíženie dôležitých udalostí na Slovensku v minulosti
aj v súčasnosti. I napriek tomu, že podľahli ideologickému tlaku režimu, podarilo sa im vyvrátiť viaceré mýty. Eva TUČNÁ
(Médium – rýchlopis histórie slovenského zahraničného sveta)
poukazuje predovšetkým na štyri okruhy problémov: ako by

sa svet zmenil, keby zmizli médiá, ich súčasnú globalizáciu, ich
úlohu ako garanta národnej kultúry a napokon ako „aktivátora
a dokumentátora slovenského zahraničného sveta.“ Tünde
TUŠKOVÁ (Tematické zameranie príspevkov Čabianskeho kalendára) vyzdvihuje úlohu tejto tlačoviny v uľahčení každodenného života Slovákov v Maďarsku, a predstavuje ju ako element,
podporujúci konfesionálnu toleranciu a udržiavanie kolektívnej
pamäte. Alžbeta UHRINOVÁ (Vydavateľská činnosť Čabianskej organizácie Slovákov a Domu slovenskej kultúry) hodnotí
spoluprácu týchto organizácii s krajanmi, napr. v Chorvátsku,
Maďarsku, Rumunsku či na Slovensku, ako plodnú. Hodnotu
príspevku zvyšuje aj súpis doposiaľ vydaných publikácii.
e) Náboženská problematika
Mária Katarína HRKĽOVÁ (V znamení Lutherovej
ruže) poukazuje na to, že autori Atlasu evanjelickej cirkvi
a. v. na Slovensku pozabudli na vývoj tejto konfesie v slovacikálnom zahraničí. Toto tvrdenie autorka dokladá množstvom informácií z maďarsky písaných diel. Juraj Dušan
VANKO (Dve storočia života slovenských evanjelikov na Butíne) približuje zásluhy duchovných i veriacich Lutherovej
konfesie v rozvoji národnostného školstva, na výstavbe kostola a obohatení fondu miestnej knižnice. Hoci sa súčasná
situácia nejaví ako priaznivá, autor vyjadruje presvedčenie,
že budúcnosť prinesie pozitívne zmeny. Ak spoločenstvo
stratí nádej, nemá silu existovať.
f) Príspevky jazykovedné a literárne
Zuzana ČÍŽIKOVÁ (Jaroslav Supek a literárne dedičstvo)
predstavuje tvorbu postmoderného spisovateľa a neoavantgardného umelca, zasadenú do problematiky kolektívnej pamäti
a nadväzovania na tradície slovenského, slovenského vojvodinského, aj európskeho spoločenstva. Lenka GARANČOVSKÁ
(Niekoľko poznámok k odlišnostiam slovenčiny v Rumunsku)
poukazuje na nedostatky v písanom prejave rumunských krajanov pri skloňovaní podstatných mien a čísloviek, používania
(ne)reflektívnych slovies a príkloniek. Ianko GUBANI (Aspekty
jazykovej a etnickej identity obyvateľstva slovenských obcí v Rumunsku na príklade spisu inv. č. 81 Z 20 ALU SNK v Martine)
skúma dôležitý dokument, v ktorom prof. Václav Vážný kládol
rumunským krajanom 16 otázok, poukazuje na nezastupiteľnú
úlohu jazyka v živote spoločenstva a pestrosť jazykovej identity
vtedy i dnes. Renáta HLAVATÁ (Dolnozemský jazykovo – štylistický kontext a nové pohľady na texty dolnozemského spisovateľa)
približuje vplyv Ondreja Štefanka na vytvorenie dolnozemského literárneho jazyka a uchovávanie dejinného povedomia
a kultúry. Marína HRÍBOVÁ (Dolnozemskí Slováci vo víre času
a význam materinského jazyka pre ich udržanie v inonárodnom
prostredí) po stručnom náčrte dejinných súvislostí zachytáva
súčasnú nepriaznivú situáciu slovenskej minority na Dolnej
zemi. Autorka poukazuje na to, že pred rozpadom habsburskej ríše (1918) sa na Dolnú zem presídlil každý piaty Slovák
či Slovenka a Békešská Čaba sa stala okolo roku 1900 mestom
s najvyšším počtom obyvateľov slovenskej národnosti na svete. Báčsky Petrovec, Nadlak alebo Sarvaš počtom Slovákov
prevyšovali niektoré mestá na dnešnom slovenskom území.
Ako dôvody uvádza predovšetkým asimiláciu, emigráciu,
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existenciu dvojitej etnickej identity, nízku natalitu a uzatváranie
zmiešaných manželstiev. Zuzana KOVÁČOVÁ (Jazyk a výraz/
sebavýraz dolnozemských Slovákov v rozprávkach, zvykoch,
v cestopise a v literárnych textoch O. Štefanka a D. M. Anocovej
z historického aspektu) sa okrem hľadania sebavýrazu krajanov
v zahraničí snaží objasniť viaceré zložito uchopiteľné pojmy
(história, historická próza či historický aspekt). Všíma si tiež
obľúbený termín „vypúšťania rojov“ ako vyjadrenie viacnásobnej komunikácie. Anna MAKIŠOVÁ (Slovenčina na vysokých
školách v Srbsku) objasňuje odlišnosti akademického systému
v Srbsku od slovenského a poukazuje na to, že Oddelenie slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade je najsilnejšie
slovakistické stredisko mimo Slovenska. Katarína MARUZSOVÁ–ŠEBOVÁ (História v zrkadle prózy Slovákov v Maďarsku
na základe dvoch príkladov) porovnáva tvorbu dvoch autorov
žijúcich v Maďarsku a venujúcich sa výmene obyvateľstva medzi
Československom a Maďarskom, Zoltána Bárkányiho Valkána
(*1941) a Pála Závadu (*1954). Čiastočne ich porovnáva s prácami na Slovensku pôsobiaceho literáta Gyulu Dubu. Martina
MATYÁŠOVÁ (Rozprávky dolnozemských Slovákov a slovenské
ľudové rozprávky v komparatívnom nazeraní) poukazuje predovšetkým na odlišné prvky v rozprávkach s akcentom na kompozície, postavy, dej a prostredie. Objavujú sa napríklad v skúšaní hrdinov ich vlastnými rodičmi, hádankách či prezradení
tajomstva bohatierovi vopred. Marta SOUČKOVÁ (K poetike
tvorby Kataríny Hricovej) predstavuje rozporuplne hodnotené
a ťažšie pochopiteľné verše spomenutej vojvodinskej autorky,
obsiahnuté v štyroch básnických zbierkach. Adam SVETLÍK
(Literárna kritika dolnozemských Slovákov v časopise Vojvodinský Slovák) zameriava svoju pozornosť na obdobie od obnovenia vydávania časopisu dodnes. Predstavuje pomerne širokú
paletu tvorcov dolnozemskej literatúry, ktorí sa zároveň k jej
smerovaniu dokázali vyjadriť kriticky. Patrik ŠENKÁR (Podoby
historizmu v básnických zbierkach kacíra nadlackého) na základe početných citácii z diel Ondreja Štefanka (1949 – 2008)
dosvedčuje, že človek nesmie byť len pasívnym objektom dejín,
ale má sa stať ich aktívnym spolutvorcom i napriek všetkým
prekážkam, ktoré mu život postaví do cesty. Stanislava ZAJACOVÁ (Rozumejú dolnozemskí Slováci hovorovej slovenčine?)
konštatuje, že Slováci žijúci na Dolnej zemi niektorým frázam
a spojeniam rozumejú takmer bez problémov, iným veľmi ťažko, čo však predstavuje prirodzený stav.
Dielo uzatvára štatút ceny Ondreja Štefanka a tri laudáciá na laureátov: takmer renesančného človeka, literárneho
vedca a kritika Michala Babiaka, činorodú predsedníčku
Slovenskej ligy v Amerike Ninu Holú a organizátorku kultúrneho života Slovákov v Srbsku Katarínu Melegovú-Melichovú. Jazyk zborníka je na vysokej odbornej úrovni, no
zostáva zrozumiteľný aj širšiemu okruhu čitateľov. Celkovo
možno konštatovať, že zborník prináša množstvo doposiaľ
neznámych poznatkov, prípadne ich začleňuje do širších
súvislostí, čím podnecuje k ďalšiemu výskumu.

Ján Jakubej
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Recenzia
GABAŠOVÁ, K.: Kierkegaard a obraz smrti
vo svetle súčasnosti. Ljubljana 2014.
Neutíchajúci záujem o smrť ako fenomén bytostne a nekompromisne
zasahujúci existenciu druhu homo
sapiens, determinujúci jeho pozemské bytie v presne vymedzenom
časopriestore, neprestáva ľudstvo
fascinovať a desiť zároveň. Je to práve enigmatickosť smrti skrývajúca
v sebe obrovský potenciál tohto najzáhadnejšieho, doposiaľ nevyriešeného rébusu ľudskej existencie, resp.
jeho konca. Je to však najmä absencia religiozity, sebatranscendencie a vytesňovanie vedomia vlastného konca na pozadí
diagnóz súdobej spoločnosti a jej človeka (s prívlastkami
homo consumericus, človek narcistický, hedonistický a egoistický), ktoré sa stali bohatým inšpiračným žriedlom pre kulturologičku Katarínu Gabašovú. Ohnisko jej relevantných úvah
o obrazoch smrti v súčasnej kultúre predstavuje myšlienkový
rámec dánskeho náboženského filozofa, mysliteľa a intelektuála S. Kiekegaarda.
V prvej, východiskovej kapitole dominuje snaha komplexne zmapovať súčasný stav reflexie smrti so širokým
diapazónom tém. Tento úvodný vstup oboznamuje čitateľa
s interdisciplinárnymi súvislosťami a kontextami, pričom
mu otvára nové obzory, a predstavuje tak cenný zdroj jeho
potenciálnych bádateľských inšpirácií.
V ďalšej časti autorka s logickou nadväznosťou upriamuje
pozornosť na myslenie S. Kierkegaarda o smrti s akcentom
na reflexiu strachu a pojem úzkosti. Línia autorkinho uvažovania o smrti v intenciách téz Kierkegaarda v nasledujúcich
kapitolách monografie (O kultúre smrti a Diagnóza doby
vo svetle Kierkegaarda) je tvorivou a kritickou aplikáciou jeho
myšlienok (implicitne či explicitne prítomných v jeho diele),
čím sa dostáva ku kľúčovému bodu svojich úvah o smrti.
Prináša vlastné kritické stanovisko na fascináciu smrťou
v kontexte Kierkegaardovho myslenia a jeho tvorivou implementáciou odkrýva mimoriadne zaujímavý, vo vedeckej obci
v našich geografických podmienkach málo známy a odborne
takmer nezmapovaný fenomén temného turizmu (z angl. dark
tourism) a jeho desenzitivizujúci účinok na človeka. Smrť sa
stala objektom nekromarketingu a masovej zábavy. Ako na to
výstižne poukazuje K. Gabašová vo svojej redefinícii temného
turizmu, ten v sebe „... spája prvky svetského i sakrálneho, je
to novodobý (svetský) rituál hľadania posvätna, charakteristický falošnou vášňou – „túžbou“ po smrti z hľadiska motivácie
thanatoturistu, prostriedok vedúci k sekularizovanému ars
moriendi, jeden z prejavov kultúry smrti a súčasť trendu detabuizácie smrti, spĺňa katarznú funkciu, môže vykazovať edukatívny rozmer, má neinštrumentálny charakter, ponúka silné
emocionálne zážitky a v istom zmysle priestor pre revidovanie
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konceptu autentickosti samotného človeka, jeho existencie pred
tvárou Boha.“ (s. 136)
K. Gabašovej sa podarilo výstižne a dôsledne zdokumentovať súčasné nazeranie na kontroverzný a diskutabilný
temný turizmus, pričom intertextuálne odkazuje na vedecké
autority z Inštitútu temného turizmu (Veľká Británia) a ich
najaktuálnejšie a najkomplexnejšie poznatky k skúmanej
problematike. Nemenej zaujímavé a inšpiratívne sú aj jej
analýzy poukazujúce na možné motivácie thanato-turistov
s neutíchajúcim smädom po nových, atraktívnych, morbídnych, desivých, tajomných zážitkoch a atrakciách temného
turizmu na škále Lux/Obscurus. Čo je však podstatné, v tejto časti nezabúda ani na dôležitý axiologický rámec na pozadí akcentovania morálno-etického kódexu a zachovania
pietneho ducha navštevovaných miest. Okrem nesporných
kvalít celého textu monografie (obsahu i formy) možno vyzdvihnúť práve poslednú stať, keďže pre slovenského čitateľa
podáva prvú ucelenú reflexiu temného turizmu.
Monografia spĺňajúca všetky atribúty kvalitného vedeckého textu má aj ďalšiu pridanú hodnotu. Okrem autorkinej
erudovanosti a príťažlivosti samotnej témy zaujme odbornú
aj laickú verejnosť jej aktuálnosť, pútavosť a dôležité posolstvo, ktoré možno považovať za hlavný motív celej knihy – reflexia smrti cez prizmu hľadania jej zmyslu, odkazujúc zároveň na zmysel života.

Erika Moravčíková

Rozvoj turizmu v Kysáči
Dňa 20. januára 2015 sa v Kysáči stretli zástupcovia domáceho Miestneho spoločenstva s delegáciou z Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre. Hlavným cieľom stretnutia
bolo rokovanie o spolupráci v oblasti rozvoja vidieckeho
turizmu a agroturizmu. Zúčastnil sa ho predseda RMS
v Kysáči Ján Slávik, predseda komunálnej komisie Nedeljko
Lugonja, čestný predseda Matice slovenskej v Srbsku Rastislav Surový a prítomní boli aj predstavitelia kysáčskych
podnikateľov. Zo Slovenska prišli prof. Jaroslav Čukan, doc.
Boris Michalík, doc. Ladislav Lenovský, dr. Michal Kurpaš
a dr. Roman Zima. Jaroslav Čukan a jeho tím sa už podieľali
na vzniku viacerých monografií o dolnozemských Slovákoch (monografie o Pivnici, Boľovciach, Silbaši, Soľanoch
v Chorvátsku, Butíne, Borumlaku a Varzali v Rumunsku).
Majú teda dostatok skúseností s vojvodinským prostredím
a s tradičnou kultúrou zahraničných Slovákov.
Kysáčania v úvode rokovania predstavili svoju dedinu a jej
silné stránky (poľnohospodársky potenciál, gastronómia,
geografická poloha a pod.), pričom objektívne pomenovali
aj negatíva brzdiace rozvoj obce (administratívne začlenenie
k Novému Sadu, nezamestnanosť, zlý stav komunálnych

budov atď). Zástupcovia z nitrianskej univerzity informovali
o svojich skúsenostiach s manažmentom turizmu a o rozvojových projektoch, ktoré doposiaľ realizovali na Slovensku
(mikroregión Biely Kameň pri Leviciach, mikroregión
Tríbečsko pri Zlatých Moravciach, mikroregión Radošinka
pri Nitre, región Šariš).
Turizmus je významným faktorom rozvoja regiónov.
Vytvára pracovné miesta a v lokalitách, kde chýbajú priemyselné podniky je, popri poľnohospodárstve, často jediným
zdrojom rastu regionálnej ekonomiky. Podľa potenciálu,
ktorý sa v nich nachádza, môže ísť o rekreačný, športový,
kultúrny, kúpeľný a obchodný cestovný ruch. Z hľadiska
foriem môže ísť o mestský, prímestský, vidiecky, horský
a prímorský turizmus.
Dedina Kysáč má dobrú polohu pre rozvoj turizmu.
Leží neďaleko najväčšieho mesta Vojvodiny – Nového Sadu,
niekoľko kilometrov od európskeho veľtoku – Dunaja aj
petrovského akvaparku Petroland. Ide pritom o vidiecke
prostredie, ktoré ponúka mnoho možností ako prilákať návštevníkov – turistov. Potenciál naznačuje možnosti rozvoja
rekreačného a kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom prímestského a vidieckeho turizmu a agroturistiky.
Zo vzájomnej spolupráce by mal vzniknúť dokument
Stratégia rozvoja turizmu v Kysáči, ktorý pomenuje možnosti, ktoré dedina má a naznačí cesty, ako tieto možnosti
využívať. Súčasťou projektu bude aj realizácia niekoľkých
odborných prednášok pre domácich obyvateľov o tom, ako
môžu sami využiť potenciál vlastného hospodárstva či domácnosti, prilákať turistov a získať tak finančné prostriedky.
Stratégii bude predchádzať opakovaný výskum turistického
a kultúrneho potenciálu a celý projekt bude trvať od jari
2015 do leta 2016. Špecifikom je, že na realizácii projektu sa
budú podieľať aj študenti Katedry manažmentu kultúry a turizmu z Vojvodiny, ktorí študujú na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre.
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre
totiž vychováva v študijnom programe kulturológia – riadenie kultúry a turizmu manažérov pre strednú a vyššiu
úroveň riadenia turistických organizácií, ubytovacích
zariadení, cestovných kancelárií, kultúrnych ustanovizní
(múzeí, divadiel, galérií, osvetových spolkov a pod.) aj
subjektov štátnej správy a samosprávy. Zaujímavosťou je,
že na katedre študuje aj početná skupina zahraničných Slovákov (z Kovačice, Pivnice, Silbaša, Starej Pazovy, Selenče,
Báčskeho Petrovca, Békešskej Čaby, Bodonoša, Nadlaku
a ďalších lokalít). Štúdium na Slovensku je pre nich výbornou skúsenosťou do života a dôležitou je aj možnosť získať
štipendium z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Široké uplatnenie absolventov je
podložené možnosťami absolvovania študijných pobytov
v zahraničí (najmä v Taliansku, Nemecku, Španielsku
a Turecku) a znalosťou dvoch cudzích jazykov, ktorých
štúdium je povinné. Súčasťou študijného programu sú aj
domáce a zahraničné exkurzie a prax v podnikoch kultúry
a cestovného ruchu.
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Zostáva len dúfať, že spolupráca Kysáčanov a Nitranov
bude pokračovať na vysokej úrovni a výsledky ich zámeru
prinesú osoh nielen samotnej dedine, ale stanú sa inšpiráciou aj pre iné prostredia.

Boris Michalík

ŠVOUČ 2015 na KMKaT
Dňa 15. apríla 2015 sa uskutočnilo katedrové kolo Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na KMKaT FF
UKF v Nitre. S potešením môžeme konštatovať, že záujem
študentov o účasť každoročne rastie. Úroveň prác je vysoká
a študenti majú možnosť prezentovať svoje projekty, ktoré
môžu naďalej rozvíjať v praxi. ŠVOUČ sa zúčastnili študenti
všetkých stupňov štúdia, v prípade študentov doktorandského štúdia to boli študenti v dennej aj v externej forme.
Celkový počet prihlásených prác bol 46, na ich vypracovaní
a prezentácii sa podieľalo 82 študentov.
Súťažilo sa v 3 sekciách: Cestovný ruch a jeho rozvoj,
Kultúra a jej rozvoj a Jazyková sekcia. Komisia č. 1 – Cestovný ruch a jeho rozvoj zasadala v zložení: Doc. PhDr. B.
Michalík, PhD. – predseda komisie, PhDr. M. Kurpaš, PhD.,
PhDr. M. Žabenský, PhD. a Mgr. B. Predanocyová. Komisia
č. 2 – kultúra a jej rozvoj zasadala v zložení: Prof. PhDr. J.
Čukan, CSc. – predseda komisie, Doc. PhDr. L. Lenovský,
PhD., Doc. PhDr. M. Al-Absi, PhD. a PhDr. M. Mudrák,
PhD. Komisia č. 3 – jazyková sekcia zasadala v zložení: Mgr.
J. Hučková, PhD. – predseda komisie, PaedDr. A. Molnárová, PhD. a PaedDr. L. Záhumenská, PhD.
V sekcii cestovného ruchu bolo prezentovaných 22 prác.
Prácu zameranú na pivný turizmus a poznávanie kultúrneho
dedičstva prezentovali Nikola Kováčová, Bianka Ziliziová,
Adriána Matušicová a Igor Kocan. Outdoorovými aktivitami
sa zaoberali Lea Kelemenová, Beáta Országhová a Dáša Náplavová. Vinohradníctvo a vinárstvo v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti a jeho využitie v cestovnom ruchu vo svojej
práci riešili Bianka Frievald, Enikő Szalayová a Žaneta Mesterová. Problematiku vinohradníctva a vinárstva v Nitrianskej vinohradníckej oblasti prezentovali Nikola Harmanová
a Patrícia Vodná. Vínny turizmus predstavila aj práca Anny
Noskovej, Andrei Kaštanovej a Veroniky Línerovej. Tematickú poznávaciu trasu po NSK s akcentom na mladých turistov
navrhli Lenka Pukšová, Lucia Eštoková, Júlia Kupcová. Tematickú poznávaciu trasu po NSK s akcentom na rodiny s deťmi
predstavili Patrik Cibulka, Ľubica Levčíková, Klaudia Osuská
a Lesana Virágová. Primárnu ponuku Komárna analyzovala
Eva Szabová. Plán exkurzie KMKaT do Červeného Kláštora
predstavila Michaela Mrvová. Vplyv festivalu Comics salón
na cestovný ruch v Bratislave riešili Lea Kelemenová a Dáša
Náplavová. Festivalmi ako faktorom rozvoja kultúrneho cestovného ruchu sa zaoberala Ivana Pirschelová. Nové trendy
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v hotelierstve predstavili Veronika Petrovská, Kristína Laceková a Barbora Števková. Pozíciu ruskej klientely na trhu
cestovného ruchu na Slovensku skúmala Nataliya Stepanova.
Kultúrno-historický potenciál Liptova a jeho využitie v cestovnom ruchu hodnotila Dominika Kubinčáková. Využitie
historickej osobnosti Juraja Jánošíka v cestovnom ruchu predstavili Katarína Hučková a Alena Smolková. Slum turizmom
a Temným turizmom ako novými fenoménmi cestovného
ruchu sa zaoberali Marianna Vundačová, Patrícia Halásová,
Jana Nagyová, Lívia Longauerová a Natália Osvaldová. Svadobný cestovný ruch hodnotili Andrea Novosadová, Nikola
Zubáriková a Žaneta Magová. Tvorbou cyklotrás v okrese
Topoľčany sa zaoberala Katarína Petríková. Inováciu služieb
cestovného ruchu v Dudinciach prezentovala Ingrid Márföldiová. Fenomén Tureckých kúpeľov v rámci kúpeľného
cestovného ruchu na Slovensku zhodnotili Paulína Mašeková
a Marianna Nociarová. Prácu zameranú na poľovníctvo v Topoľčiankach predstavila Ivana Gregorová.
V sekcii kultúry bolo prezentovaných 17 prác. Kristína
Kancková skúmala vplyv organizácie AISEC na kultúru. Problematiku kultúrneho dedičstva v Novohrade analyzovala Petra
Líšková. Tradičnú kultúru Dolného Tekova predstavila Ľudmila Rampáčková a Mária Glevaňáková. Kalendárne obyčaje
v Branči prezentovala vo svojej práci Viktória Pénzešová. Tému
zameranú na vysťahovalectvo Slovákov do USA predstavili
Natália Červeniaková, Dominika Kosťová a Andrea Macková.
Vinohradníctvo ako súčasť tradičnej kultúry v Čechynciach
analyzovala Dominika Gyepesová. Problematikou drogy Kát
v Jemene sa zaoberali dve práce. Práca Lejly Al-Kubati a Kornélie Bojtošovej a práca Ivana Hrivnáka. Islamské pamiatky
v Ruskej federácii opísala Natália Koganová. Význam púštnych
hradov Jordánska z Umajjovského obdobia predstavila Lucia
Krajčovicová. Úlohu arabskej kaligrafie v islamskej kultúre
zhodnotil Viktor Ďurakov. Obyčaje životného cyklu na Blízkom Východe vo svojej práci predstavila Linda Pospíšilová.
Význam manželstva v starovekom Egypte analyzovali Daniela
Kovaľáková a Andrea Lempeľová. Na posledných štyroch
prácach sa podieľali študenti doktorandského štúdia v internej
aj externej forme. Kultúrne dedičstvo ako súčasť kultúrnej
edukácie predstavila PhDr. Viktória Bíziková, Fiľakovský hrad
a jeho úlohu v protitureckých bojoch hodnotila PhDr. Oľga
Zemanová, Lazové sídla v okolí Valaskej Belej analyzoval Mgr.
Michal Čukan v spolupráci so Simonou Blahovou a Lenkou
Kocúrovou a Mgr. Barbora Predanocyová zhodnotila spoluprácu UKF v Nitre a mikroregiónu Radošinka.
V jazykovej sekcii bolo predstavených 7 prác. Netypickými hotelmi sa vo svojej práci zaoberali Eszter Ferenceiová, Andrea Szőllősyová a Veronika Szkubanová. Veľkými
austrálskymi mestami sa zaoberali Natália Bosáková a Réka
Farkasová. Postavenie ženy v minulosti hodnotila Krisztina
Szaboová. Najkrajšie zámky v Nemecku opisovala Monika
Medvecká. Hradmi a zámkami v Bavorsku sa zaoberala aj
Lucia Birčáková. Región Andalúzia predstavila Vladimíra
Górná. Posledná bola práca zameraná na najvýznamnejšie
mešity od Patrika Šimeka a Lenky Vančišinovej.
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Víťazné práce (podľa sekcií):
Cestovný ruch a jeho rozvoj
1. miesto – Možnosť rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany s akcentom na tvorbu cyklotrás – Katarína Petríková
RKTN – 2. roč. Mgr. (školiteľ PhDr. Marián Žabenský, PhD.)
2. miesto – Inovácia služieb cestovného ruchu v Dudinciach – Ingrid Márföldiová RKTN -2.roč. Mgr. (školiteľ doc.
PhDr. Boris Michalík, PhD.)
3. miesto (boli udelené dve tretie miesta)
Komárno a jeho primárna ponuka , potenciál prístavu Komárno a jeho význam – Eva Szabová RKTN – 3.roč. – (školiteľ PhDr. Marián Žabenský, PhD.)
Organizovanie exkurzie KMKaT do Červeného KláštoraMichaela Mrvová RKTA – 3. roč. (školiteľ PhDr. Marián
Žabenský, PhD.)
Kultúra a jej rozvoj
1. miesto – Rola Kátu v súčasnom Jemene- Ivan Hrivnák-3.
roč. BsB. (školiteľ doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.)
2. miesto – Vinohradníctvo ako súčasť tradičnej kultúry
v Čechynciach- Dominika Gyepesová RKTN-3.roč. (školiteľ
prof. PhDr. Jaroslav Čukan, PhD.)
3. miesto – Lazové sídla v súčasnosti – Valaská Belá – Michal Čukan – 2.roč. PhD. Simona Blahová RKTA – 1.roč.,
Lenka Kocúrová MU – 1.roč. (školiteľ prof. PhDr. Jaroslav
Čukan, PhD.)
Jazyková sekcia
1. miesto – The weirdest hotels of the world – Eszter Ferenceiová RKTA, Andrea Szőllősyová RKTA, Veronika Szkubanová RKTA – 1.roč. Mgr (školiteľ Mgr. Jana Hučková, PhD.)
2. miesto – Náboženský turizmus – Významné mešity
vo svete – Patrik Šimek BsB, Lenka Vančišinová BsB – 3.roč.
(školiteľ PhDr. Eva Al-Absiová, PhD.)
3 .miesto – Die Stellung der Frau in der Vergangeheit – Krisztina Szaboová RKTN – 2.roč. (školiteľ PaedDr.
Andrea Molnárová, PhD.)
Veríme, že témy prezentované na ŠVOUČ, budú študenti
ďalej rozvíjať v praxi a získané skúsenosti využijú pri budovaní svojej profesijnej kariéry.

Marcel Mudrák

Správa z exkurzie Spiš
V dňoch 11. až 13. mája 2015 sa uskutočnila exkurzia na Spiš,
určená študentom Katedry manažmentu kultúry a turizmu
FF UKF v Nitre. Zúčastnilo sa jej 23 študentov bakalárskeho
aj magisterského stupňa štúdia, spolu s pedagógmi Mgr. J.
Hučkovou, PhD. a PhDr. M. Mudrákom, PhD.. Exkurzia
bola zameraná na poznávanie prírodného a kultúrneho potenciálu špišského regiónu.
V prvý deň sme sa v skorých ranných hodinách vydali
na cestu z Nitry na sever Slovenska. Prvou zastávkou bolo

mesto Stará Ľubovňa, kde sme mali naplánovanú návštevu
hradu a múzea v prírode. Vznik hradu v 14. storočí súvisí
so strážnou funkciou na severnej hranici Uhorska. Počas
360 rokov bol sídlom správcov Poľsku zálohovanej časti
územia Spiša. Výraznými prestavbami v 16. a 17.storočí sa
zmenil na rozsiahlu renesančnú pevnosť. Po prehliadke hradu sme navštívili Ľubovniansky skanzen s ukážkami ľudovej
architektúry Spiša a Šariša, ktorý sa nachádza priamo pod
hradom. Najcennejším exponátom je zrubový gréckokatolícky kostol sv. Michala archanjela z Matysovej z roku 1883.
V podvečerných hodinách sme sa presunuli do obce Červený Kláštor, kde sme boli ubytovaní.
Druhý deň sme absolvovali prehliadku múzea, ktoré je
situované v bývalom kláštornom komplexe na okraji obce
Červený Kláštor. Kláštor pôvodne slúžil reholi kartuziánskych, neskôr kamadulských mníchov. Muzeálna expozícia
tu bola sprístupnená v roku 1993 po celkovej rekonštrukcii objektu. Približuje históriu, život spomínaných rádov
a vzácne umelecko-historické pamiatky. Zaujímavím je príbeh mnícha Cypriána, ktorý bol najznámejším rehoľníkom
pôsobiacim v Červenom Kláštore.
Ďalším bodom programu bolo splavovanie Dunajca
na pltiach. Trasu lemovali strmé bralá. Jedenásťkilometrový
úsek, ktorý začína v obci Červený Kláštor a končí neďaleko
obce Lesnica, je pravdepodobne najkrajšou časťou Pieninského národného parku.
Po obede sme navštívili hradný muzeálny komplex Niedzica, ktorý sa nachádza v Poľsku, iba niekoľko kilometrov
za hranicami. Hrad pochádza zo 14. storočia a slúžil ako
sídlo rôznych uhorských panovníkov. Na hrade bol podľa
legendy istý čas uväznený aj Jánošík. Okrem hradu boli
zaujímavé obklopujúce geomorfologické celky, priehrada
a tiež zrúcanina hradu Czorstyn, ktorá sa nachádza na jej
opačnom brehu.
Posledný deň exkurzie sme venovali pamiatkam mesta
Kežmarok. Navštívili sme drevený evanjelický artikulárny
kostol, ktorý je zapísaný do zoznamu pamiatok svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pochádza z čias
náboženskej neslobody protestantov, ktorí si smeli stavať
kostoly na základe 26. artikuly Šopronského snemu z roku
1681 – mimo mestských hradieb, na presne určenom mieste, výlučne na náklady cirkvi atď. Potom sme sa presunuli
ku Kežmarskému hradu. Tento hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši a v súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, dokumentujúce vývoj Kežmarku
a okolia. Zaujímavou bola expozícia doktora Vojtecha Alexandra – zakladateľa röntgenológie v Uhorsku. Nasledovala
spiatočná cesta do Nitry.
Exkurzia v regióne Spiš študentom katedry umožnila
upevniť si svoje teoretické poznatky získané štúdiom rôznych
predmetov súvisiacich s kultúrou, históriou a cestovným
ruchom a získať informácie o súčasnom stave a využívaní
navštívených pamiatok.

Jana Hučková
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