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Editorial

Arabská filozofia a islam

Aktuálne číslo časopisu tentoraz prináša mozaiku príspevkov pestrú nielen tematicky, ale aj historicky a geograficky.
Zámerom je poukázať na mimoriadnu diverzitu kultúry,
dynamiku jej vývoja, rozmanité možnosti výskumu a interpretácie jeho výsledkov. Cieľom je tiež poskytnúť priestor
mladým kolegom a doktorandom na predstavenie svojho
výskumu a formuláciu jeho, i keď niekedy parciálnych,
výsledkov. Tieto príspevky dopĺňajú štúdie o využívaní
rôznych častí kultúrneho dedičstva v súčasnosti prostredníctvom kultúrneho turizmu.
Linda Pospíšilová približuje vznik a genézu vzťahov
arabskej filozofie a islamu, pričom poukazuje na kultúrno-geografické (blízkovýchodné-európske) aj interkonfesionálne (islamské-kresťanské) kontexty. Jaroslav Čukan
a Linda Pospíšilová prostredníctvom stanu interpretujú
nielen materiálno-technologické, ale aj sociálne, kultúrne,
ekonomické a ekologické aspekty súčasnej existencie beduínov v Sýrskej púšti. Ikonostas predstavuje Martin Pavúk ako
čitateľný a ustálený komplex znakov a symbolov kresťanskej
histórie a vierouky východného rítu. Dvojica príspevkov
Anny a Márie Šimončičových pojednáva o Folklórnom
festivale Východná ako o významnom kalendárnom sviatku v obci, ktorý sa stal tradičným; a o význame sociálnych
kontaktov ľudovo-umeleckých výrobcov (participujúcich
na podujatiach ÚĽUV-u) pre zachovávanie kultúrneho dedičstva. Boris Michalík a Jaroslav Čukan približujú riadenie
vedecko-výskumného projektu Realita kultúry dolnozemských Slovákov, ktorého súčasťou bol aj výskum hlinenej architektúry, prezentovaný v práci Michala Kurpaša. Priebeh
vzniku a transformácie baníckych sídiel na strediská cestovného ruchu objasňuje Barbora Predanocyová na príklade
komparácie lokalít Banská Štiavnica a Hodruša-Hámre.
Súčasťou prvého čísla v roku 2016 sú recenzie na publikácie. Akulturačné procesy v prostredí dolnozemských
Slovákov (B. Michalík) predstavuje Jaroslav Čukan, Public
Relations (D. Hejlová) Jana Sikhartová a Kultúrne dedičstvo
a kultúrny cestovný ruch (M. Dubská) Marián Žabenský.
Správy informujú o výskume vo Valaskej Belej, prezentácii
nových publikácií o dolnozemských Slovákoch z dielne
pracovníkov katedry a o aktuálnych projektoch UGA doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov katedry.

Linda Pospíšilová

L. Lenovský

Abstract: Cultural traditions of the Middle East, Islam and
Arabic philosophy create a relationship circle; they mutually
influence and determine each other. In the Middle East, although basically in the entire Arab and Muslim world there is
a quantity of conflicts and contradictions, which principally
come out of unequal understanding of Islam and its history,
but also from a current system of government, political system
and its linking on the Great Powers, respectively „countries
of the Western world“. The contribution draws attention to
Arabic philosophy and Islamic faith as a one from the several
sources of contradictions. It elucidates number of facts, terms,
sections of history, personalities and contexts of the Arab and
Islamic world. Understanding of the Islamic law and practicing of faith in everyday life are reflexed in cultural traditions
and in the case of the Bedouins they are even a significant
pillar of their group identity. The study is meant to contribute
to the indication of some mutual and diverse signs and cultural-historical contexts in European/Christian and Muslim
(Arabic, Turkish, Persian) culture and offers connections to
understanding of the current processes.
Kľúčové slová: arabská filozofia, islam, Blízky východ
Úvod. Kultúrne tradície Blízkeho východu, islam a arabská
filozofia tvoria vzťahový kruh; vzájomne sa ovplyvňujú
a podmieňujú. V celom arabskom aj moslimskom svete je
množstvo rozporov a protirečení, ktoré vychádzajú predovšetkým z nerovnakého chápania islamu a jeho histórie, aj
zo súčasného štátneho zriadenia, politického systému a naviazanosti na mocnosti, respektíve krajiny západného sveta.
Arabská filozofia a islamská viera sú jednými z viacerých
zdrojov existujúcich rozporov. Chápanie islamského práva
a praktizovanie viery v každodennom živote sa odrážajú
v kultúrnych tradíciách. V prípade beduínov sú významným
pilierom ich skupinovej identity.
Pod pojmom islamská, respektíve arabská filozofia, rozumieme komplex filozofických učení a smerov, ktoré vznikli
na území islamských štátov začiatkom 9. storočia a vyvíjali sa
do konca 12. storočia. Po tomto období už nevynikala arabská
filozofia ako celok, len niektoré jej osobnosti. Územie, na ktorom sa islamská filozofia rozvíjala, bolo mnohonárodnostné,
k jej predstaviteľom patria Arabi, Turci a Peržania. (MALINA-OLIVERIUS 2009 – 2014: Filozofie, arabská)
Pôvod islamskej filozofie a determinanty jej vzniku
a formovania sú značne odlišné od islamskej teológie. Hlavným rozdielom je, že filozofia má pôvod v nenáboženských
praktických a teoretických vedách. Ďalšou odlišnosťou je, že
filozofia neuznáva žiadne teoretické obmedzenia okrem tých,
ktoré majú prepojenie na ľudské myslenie a predpokladá, že
pravda odhalená rozumom nijako neodporuje pravde islamu
ak jednotlivec pochopí obe správne. (KOLEKTÍV 2010:62)
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O islamskej filozofii je vo všeobecnosti potrebné vedieť,
že vychádza z antických filozofických smerov a z helenizmu.
Je charakteristická snahou prepojiť emanáciu1, čiže novoplatónovskú teóriu s aristotelovskou logikou. Čiastočne
bola ovplyvnená aj súfizmom2. Typickým je úzke prepojenie
medzi stredovekou vedou a arabskou filozofiou. Príznačným
znakom islamskej filozofie je koncepcia sveta prepojeného
s Bohom, ktorý však nesmie zasahovať do prirodzeného
deja. Ďalšou charakteristickou črtou je napätosť (často až
nepriateľstvo) vo vzťahoch s islamskou ortodoxiou. Je potrebné poznamenať, že na rozdiel od kresťanskej scholastiky
nenastala v islamskej filozofii harmónia medzi filozofiou
a teológiou. Islamská filozofia výrazne ovplyvnila európske
myslenie a prostredníctvom nej sa do Európy dostalo množstvo antických filozofických textov.
Islamská filozofia sa delí na východnú a západnú. Východná islamská filozofia je vymedzená územím severnej
Afriky a Ázie. Za islamskú filozofiu západu je považovaná tá,
ktorá má korene v Európe, najmä v bývalom moslimskom
Španielsku – Andalúzii. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov východnej islamskej filozofie patril Al-Kindí3, ktorý
bol jej prvým predstaviteľom. Ďalším významným arabským
filozofom tureckého pôvodu bol Al-Farábí.4 Za najväčšieho
filozofa islamského Východu je však považovaný mysliteľ
iránskeho pôvodu Ibn Síná – Avicenna.5 Po presune centra
arabskej filozofie na Západ, do moslimského Španielska v 12.
storočí, bol dosiahnutý vrchol arabskej filozofie, a to prostredníctvom diela Ibn Rušda, ktorý je známy aj pod menom
Averroes. Jeho dielo obsahuje vlastné lekárske a filozofické
podania aj komentáre k Aristotelovi. Ibn Rušd sa preslávil
svojou teóriou tzv. dvojitej pravdy. Jej myšlienka spočíva
v tom, že náboženstvo a filozofia si neodporujú, ale vzájomne spejú k „pravde“ rozdielnym spôsobom; filozofia je
určená pre učencov a náboženstvo pre široké ľudové vrstvy.
1
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Emanácia je metaforický výraz, prostredníctvom ktorého sa v antickej
teologickej a filozofickej diskusii o vzniku sveta popisoval počiatok
všetkých vecí, ktorý vyplýval alebo vychádzal z určitého základu,
spravidla božskému pôvodu.
Súfizmus je islamský sunnitský mysticizmus, ktorý sa líši od islamských
právnych škôl a hnutí. Líši sa v tom, že nevytvoril žiadnu programovú
politickú filozofiu. Súfijovia nehľadali Boha v každodenných udalostiach
a v chode sveta, ale predovšetkým vo svojom vnútri. Bližšie pozri
napríklad OLIVERIUS 2009-2014: súfismus.
Al- Kindí žil v 9. storočí a volali ho „filozofom Arabom“, keďže pochádzal
z arabského kmeňa. Ako filozof pôsobil v Basre a Bagdade a čo sa týka
jeho filozofie, zameriavala sa na oblasť rozumového poznávania a mala
aristotelovský ráz.
Al-Farábí žil v 10. storočí a je považovaný za najväčšieho filozofa
islamského Východu spolu s filozofom Ibn Sínom. Jeho hlavným
filozofickým zámerom bola túžba prepojenia aristotelizmu
s novoplatonizmom. Prínosom tohto filozofa je utopické dielo Vzorný
štát (Al-madína al-fádila), v ktorom vykreslil obraz dokonalého štátu.
Ibn Síná žil v rokoch 980 až 1037. V jeho dielach prevažuje vplyv
aristotelizmu, ale v niektorých sa prejavil aj vplyv novoplatónskej
mystiky. Jeho prínosom nebolo len pôsobenie na poli filozofie, napísal
aj niekoľko významných lekárskych diel. Čo sa však týka filozofie, jeho
myšlienky vyvolali v islamskej ortodoxii odpor kvôli prezentácii názoru,
že najvyššou pravdou a poznaním je práve filozofia a nie náboženstvo,
ktoré podľa neho podáva pravdu len obrazným spôsobom a to pomocou
symbolov, pričom je určené len pre ľudí, ktorým nie je umožnené
dosiahnuť výšiny filozofického myslenia.

Na základe jeho učenia sa vytvorila európska protischolastická opozícia – averroizmus6. (MALINA-OLIVERIUS
2009 – 2014: Filozofie, arabská)
O zrod islamskej filozofie sa zaslúžili Abbásovci7 v období kultúrnej renesancie, ktorú táto dynastia vyvolala. Ich
prínosom bolo najmä to, že sprístupnili grécke filozofické, vedecké a lekárske diela v arabskom jazyku. To malo
za následok, že filozofov na tomto území výrazne oslovil
helenistický kult rozumu. Domnievali sa, že vyššou formou náboženstva je práve racionalizmus. Ich cieľom bolo
dosiahnuť prepojenie medzi filozofickými názormi a koránovým zjavením. Tento zámer bolo však ťažké dosiahnuť
vzhľadom na fakt, že Aristotelov a Plótinov najvyšší princíp bol až príliš vzdialený od Boha/Alláha – nestvoril svet,
nezaujímali ho udalosti dejúce sa na zemi a na konci sveta
nebude súdiť ľudí. Rozdiel medzi monoteistickými veriacimi a filozofmi tkvel v tom, že podľa veriacich Boh zasahoval do historických udalostí. Podľa filozofov bola história
ako taká výmysel, pretože podľa nich nemá začiatok, stred
ani koniec a kozmos vznikal večnou emanáciou z prvej
príčiny. Čiže arabskí filozofi súhlasili so starými Grékmi.
Cieľom filozofov bolo odhalenie nemeniteľného Božieho
sveta, ktorý sa nachádza za pominuteľným chodom dejín.
Podľa nich bol ľudský rozum odrazom Boha, čiže absolútneho rozumu. Islamskí filozofi pokladali za možné odvrátiť
proces večnej emanácie aj oslobodiť sa od komplexnosti
pozemského života prostredníctvom intelektuálnej očisty
od všetkého iracionálneho a úsilím žiť rozumne, čím by
sa nakoniec mohol človek priblížiť k Božej jedinečnosti
a jednoduchosti. Filozofi považovali tento spomínaný
proces očisty za prvotné náboženstvo ľudstva a tým pádom
boli všetky ostatné kulty neadekvátnymi verziami ozajstnej
viery rozumu.
Napriek spomínanému racionalizmu boli filozofi veriaci
a utvrdení v tom, že sú dobrými moslimami. Racionalizmus
bol pre nich sám o sebe druhom viery – ak niekto uveril,
že svet je riadený rozumom, musel mať plnú dôveru vo
filozofiu. Filozofi mali snahu žiť rozumne, čo viedlo k usporadúvaniu ich hodnôt a skúseností do úplného, logického
a jednoliateho svetového názoru. Za dobrých moslimov boli
filozofi pokladaní aj preto, že prejavovali záujem o existujúce
sociálne problémy. Okrem despotizmu kalifov8 odsudzovali
aj prebytočný luxus na vladárskych dvoroch. Filozofi mali
okrem snahy zmeniť spoločnosť aj istý vplyv na rozvoj kultúry, keďže boli zamestnaní na vladárskych a šľachtických
6

7

8

Averroizmus je druh stredovekého filozofického učenia, ktoré
nadväzuje na Averroa, arabskú aj židovskú filozofiu. Toto učenie sa
šírilo najmä v 13. storočí zásluhou jeho stúpenca Sigera z Brabantu,
ktorý v tej dobe pôsobil v Paríži. Základom averroizmu je obhajoba
nadradenosti filozofie nad vierou, pričom je uznávaná večnosť sveta
namiesto jeho stvorenia a nutnosti všetkého diania na ňom. Averroisti
prezentovali myšlienku jednotlivého ľudského rozumu ako súčasti
nadindividuálneho rozumu a smrteľnosti duše. Toto učenie riešilo vzťah
medzi vierou a rozumom prostredníctvom učenia o dvojakej pravde
a preto ho cirkev odsudzovala.
Abbásovci boli druhou vládnucou dynastiou arabských kalifov, ktorí
prebrali moc po dynastii Umajjovcov. Vládli v rokoch 750 až 1258.
Kalif/chalífa je titul označujúci moslimského vládcu.

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2016
dvoroch ako lekári či astrológovia, ale nikdy sa nevydali
po stopách náboženských učiteľov, nepokúsili sa o reformu
a nevytvorili dielo, ktoré by sa vyrovnalo obľube šaríe9.
(ARMSTRONGOVÁ 2002:109-110)
Aj keď sa islamskí filozofi pokladali za dobrých moslimov, ich okolie o tom presvedčené nebolo. Jednalo sa najmä
o islamských teológov, pre ktorých bola islamská filozofia
terčom útokov už od jej počiatkov. Súviselo to s vývojom
dejín filozofie.
Étienn Gilson v diele Reason and Relevation tieto dejiny opísal nasledovne – najprv nastal vek gréckej filozofie,
čiže zlatý vek ľudského myslenia, počas ktorého dominovali čisto racionálne vedomosti, ktoré neboli prepájané na
náboženské zjavenia. Nasledovala doba temna, čiže stredovek, ktorý bol charakteristický zaslepenou vierou v absolútnu pravdu kresťanského zjavenia. V dobách stredoveku
sa filozofia stala obyčajným nástrojom teológov, ktorý však
využívali vieru ako náhradu za všetky vedomosti, vrátane
vedy, etiky a metafyziky. Vďaka snahe humanistov, vedcov
a náboženských reformátorov sa od konca 15. storočia začalo obdobie racionalistických špekulácií, v ktorom žijeme
dodnes. Prostredníctvom tohto stručného opisu dejín filozofie je možné uvedomiť si, prečo islamskí aj iní teológovia
napádali filozofiu. Podľa nich bolo dôležité sústrediť sa
len na existenciu Boha a keďže k nám prehovoril, nepotrebujeme už ďalej myslieť a mali by sme sa sústrediť len
na dosiahnutie osobného spasenia. K tomu potrebujeme
len to, čo je obsiahnuté v svätých písmach a nie filozofiu.
Z toho dôvodu bolo ústredným záujmom teológov všetkých náboženstiev ochrániť rozum pred upadnutím do
omylu. Je prirodzené, že teológom niektoré prvky filozofie
nekorešpondovali s ich vierou.
Moslimovia začali využívať filozofiu ako prostriedok na
obranu základných článkov svojej viery pred útokmi inovercov, najmä kresťanov. Na takúto obranu využívali práve
vedomosti a nástroje gréckej logiky, čo im poslúžilo ako základ pre vytvorenie vlastného smeru špekulatívnej teológie
či dialektiky, ktorá sa nazýva kalám. Spočiatku to bola iba
metóda, pomocou ktorej sa snažili porozumieť problémom,
ale neskôr sa jej význam zmenil na špekulatívnu filozofiu.
Kalám sa sústredil takmer výhradne na náboženskú problematiku a nehľadal odpovede na otázky, ktoré trápili ľudstvo
už od nepamäti. Práve v tom spočíval hlavný rozdiel medzi
ním a inými filozofickými smermi. Mutakallimovia10 využívali a rozvíjali Aristotelovu logiku za účelom vytvorenia
špekulácií ohľadom vysvetľovania prírodných javov a tým
pádom ich filozofia prírody dostala úplne inú podobu. Túto
metódu si ako prví osvojili liberálni špekulatívni teológovia,
ktorí sa nebránili myšlienkam prúdiacim do islamu zvonku.
Založili skupinu nazývanú mu´tazila. Porazená bola po tom
ako začali islamskí sunnitskí teológovia vystupovať proti nej
a na svoju stranu si získali aj kalifov. Keď porazili mu´tazilu,
9

10

Šaría je islamský právny systém, ktorý presne stanovuje pravidlá
ľudského správania. Jeho pôvod sa odvodzuje od Boha a je univerzálne
platný.
Mutakallim je špekulatívny teológ, ktorý využíva kalám.

jedinou prekážkou ostala aristotelovská filozofia, ktorá však
nevystupovala proti islamu celkom. Niektorí filozofi ju
dokonca hájili, no podľa väčšinového sunnitského islamu
vyvolal vlnu kritiky jej prílišný dôraz na vieru v rozum.
Odpoveďou na rôzne racionalistické myšlienky, ktoré
mali pôvod v gréckej filozofii, bolo založenie dominantnej
školy sunnitskej teológie v 10. storočí, ktorá sa nazýva aš´arizmus. Tá sa rýchlo rozšírila a do dnešnej doby predstavuje
jeden z hlavných islamských teologických sunnitských smerov. Jej základnou myšlienkou je konceptuálny atomizmus,
podľa ktorého je Boh tvorcom všetkých udalostí a časová
kontinuita je len zdanie. Zástancovia tohto smeru teda odmietajú aristotelovské vnímanie kauzality.
Filozofia si neviedla o nič lepšie ani na poli islamskej právnej vedy. Ešte pred vypuknutím prekladateľského obdobia
z gréčtiny do arabčiny sa odohral súboj o zvrchovaný zdroj
náboženského zákona. Víťazom tejto „bitky“ sa stal tradicionalistický islam so svojou teóriou o božskom pôvode zákona
a tak sa islamská právna veda dištancovala od všetkých filozofických racionalistických tendencií. Taktiež v neskoršom
vývoji islamského práva predstavoval ústredný text Korán,
ktorý ľuďom predpísal v čo majú veriť a ako majú konať. Avšak
táto svätá kniha islamu neobsahuje odpovede na všetky otázky. Z toho dôvodu o niekoľko storočí po vzniku Koránu dospeli islamskí právnici k názoru, že v prípade vzniku nejakých
pochybností ohľadom vysvetľovania Koránu a hadíthov11 by
malo dôjsť k dohode náboženských autorít (idžmá´). Táto dohoda by mala byť vyvodená na základe Koránu, bez ohľadov
na záujem verejnosti, zákony prírody, či iné normy a princípy
nesúvisiace s Písmom. Takéto riešenie právnikov a teológov
však nebolo pre filozofov akceptovateľné. Niektorí z nich, napríklad Al-Farábí alebo Ibn Síná, sa snažili tento spor medzi
vierou a rozumom zmierniť. Ich východiskom na dosiahnutie
tohto cieľa bol koncept jednoty vyššej pravdy ako jediného
logického spôsobu, pomocou ktorého mohli arabskí filozofi
ospravedlniť svoje filozofické názory a uspokojiť tak teológov aj svoju vôľu a potrebu vnútornej súdržnosti. Al-Farábí
sa odmietal uspokojiť s dominantným postavením teológie
a na prvé miesto chcel presadiť filozofiu. Mal snahu reinterpretovať celý islam z filozofického hľadiska prostredníctvom
využitia gréckej filozofie, ktorá mala poskytnúť nový význam
všetkým aspektom islamského života (od teológie, cez Korán,
právo, gramatiku až po poéziu). Na čele spoločnosti podľa
jeho predstavy stál kráľ – filozof.
Priamy konflikt medzi filozofiou a kalámom nenastal
hneď po jeho vzniku, ale až v polovici 11. storočia. Do istej
miery to bolo zapríčinené tým, že moslimskí filozofi sa s vyjadrovaním svojich názorov neponáhľali, pretože si boli vedomí potreby existencie pre nich vhodného prostredia. Vtedajšie prostredie im však naklonené nebolo, a preto sa aspoň
snažili svoje názory prezentovať v čo najväčšom súlade so
základnými doktrínami islamu. (AVERROES 2012:14-18)
11

Hadíth/hadís je výpoveď o skutkoch a činoch proroka Mohameda.
Hadísy sú hlavným prameňom sunny (tradície). Každý z hadísov
pozostáva z dvoch častí – reťaze rozprávačov (isnád) a výroku (matn).
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Na záver. Základným predpokladom kvalitných medzi-ľudských vzťahov a tolerancie v zmysle interpersonálnom
aj medzi skupinami je vzájomné poznanie. V súčasnom
období je v Európe aktuálnou témou imigrácia, ktorá je vo
veľkej miere dôsledkom konfliktov a rozporov v arabskom
a moslimskom svete. Európska/kresťanská a moslimská
(arabská, turecká a perzská) kultúra sú odlišné, no majú aj
niektoré spoločné znaky a kultúrno-historické súvislosti.
Príspevok naznačuje niektoré stránky spoločného a diferenciačného, ponúka východiská k štúdiu a súvislosti k chápaniu súčasných procesov.
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Beduínsky stan v kontextoch tradície
a kultúrnej zmeny
Jaroslav Čukan - Linda Pospíšilová
Abstract: A dark brown tent with white stripes, woven from
goat and camel hair, can be considered as one of the basic
attributes of traditional material – technological culture and
an expression of Bedouin identity. Sheep, tent and desert are
symbols and an essential part of their free existence and culture. From the last third of the 20th century, the economic and
cultural model has been undergoing significant modifications.
Years without excessive rainfall are causing its collapse. Modifications reached such an extent, that the original system can
not absorb the pressure of exogenous cultural changes. New
forms prevail, functions change, structure and fundamentals
are weakened and destroyed. The sources of income have
changed and work organization, transport, eating habits and
housing are gradually undergoing transformation. The new
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living conditions are causing a change in intergenerational
and interpersonal relationships within the family, kinship
as well as in the wider social context. Bedouins are choosing
a settled way of life and tents remain suspended in the vicinity
of village dwellings.
Kľúčové slová: ekonomický a kultúrny systém, beduín, ovce,
púšť, stan, modifikácie, kultúrna zmena
V 21. storočí ešte stále existujú spoločenstvá, ktorých
stratégia prežitia je na takej úrovni, že život a kultúra
v prevažnej miere závisia od prírodného prostredia. Platí
to o kočovných pastieroch v Sýrskej púšti. Archaický kultúrny systém beduínov sa odvíja od spôsobu hospodárenia,
založenom na vlastnení stád, s ktorými sa presúvajú suchou
púšťou s riedkym krovinatým porastom, aby mali zvieratá
pašu na prežitie. Od poslednej tretiny 20. storočia prechádza
ekonomický a kultúrny model výraznými modifikáciami.
Stáda netvoria ťavy, ale ovce. Zmenili sa možnosti využitia
zvierat a zdroje príjmov, transformáciou postupne prechádza organizácia práce v kontexte ročných období aj sociálneho prostredia, doprava, stravovacie návyky, čo má odraz
v medzigeneračných a interpersonálnych vzťahoch v rámci
rodiny, príbuzenstva aj v širších sociálnych kontextoch.
Ťavy a ovce ako ústredný princíp tradičného beduínskeho života majú rozdielne existenčné nároky a umožňujú
rozdielne technológie využívania prírodného prostredia
a jeho zdrojov. Roky bez výdatných zrážok spôsobujú jeho
kolaps. Modifikácie dosahujú taký rozsah, že pôvodný systém
nedokáže absorbovať nátlak exogénnych kultúrnych zmien.
Prevažujú nové formy, menia sa funkcie, zoslabuje a rúca sa
štruktúra aj celá podstata. Pomerne rýchly prechod z kočovného na polonomádny a usadlý spôsob života predstavuje
radikálnu zmenu a zánik kontinuity vo všetkých kategóriách
beduínskej kultúry, ktorá formovala hodnotový systém a bola
základom beduínskej identity. Počas terénnych výskumov
v priebehu 1. desaťročia nového tisícročia sme mali možnosť
preniknúť do podstaty zlomového procesu. Ak je tradičná
kultúra, medzigeneračný prenos a kolektívnosť vo vzájomne
sa podmieňujúcom vzťahu, globalizácia ako nový produkt
človeka ovláda jeho vôľu, robí ho bezmocným, ruší všetky
predchádzajúce väzby a vzťahový kruh sa rozpadá. Individuálna identita jedinečnosti vytláča sociálnu identitu družnosti,
no nie je schopná zastúpiť ju ani funkčne nahradiť. Beduínske
stany sú zložené v záhradách a ovocných sadoch v blízkosti
murovaných beduínskych domov a maštalí pre hovädzí
dobytok. Beduínske deti vidia postavené beduínske stany už
len začiatkom leta, kedy sa zvyšky kočovníkov zúfalo sťahujú
z vysušenej púšte a približujú sa so svojimi hladnými stádami
k zavlažovaným poliam s nádejou, že zachránia zvieratá, a pri
zdroji vody a elektrickom vedení budú môcť zostať.
Stan tmavohnedej farby s bielymi pásmi, utkaný z kozej
a ťavej srsti, možno považovať za jeden zo základných atribútov tradičnej materiálno-technologickej kultúry a prejavov
identity beduínov. V púšti, popri cestách, aj na okraji sídel
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máme dnes možnosť vidieť aj stany z celtoviny, jutových aj
sisalových vriec, no najčastejšie kombinované zo všetkých
spomenutých i iných materiálov. Podstatné je, že ovce, stan
a púšť sú symbolmi, neodmysliteľnou súčasťou slobodného
bytia a kultúry beduína. Donedávna to boli aj ťavy a diaľkový obchod, no tieto atribúty sú už tri-štyri desaťročia
neaktuálne, respektíve sa dostali do novej funkčnej a vzťahovej polohy. Ťava už nepredstavuje dopravný prostriedok
v rámci obchodu, každodenného dovozu vody a krmovín,
nie je zdrojom zárobku pri sezónnej aj príležitostnej pomoci
roľníkom, platidlom za nevestu, aj za iné tovary v rámci
výmenného obchodu, témou a obsahom obdivných rozprávaní pri beduínskom ohni o jej nevyspytateľných vlastnostiach – stala sa prostriedkom prezentácie sociálneho statusu,
neraz zdrojom a prejavom nostalgie.
Vykladanie stanu

Zdroj: Čukan, 2010

Stan je obydlím – rezidenčnou jednotkou beduínskej
rodiny, respektíve širšieho spoločenstva, ktorého členovia
sú pospájaní príbuzenskými väzbami po otcovskej línii.
Predstavuje útočisko pred teplom, chladom a vetrom vo
dne, v noci a počas všetkých ročných období. Je v ňom
uložený skromný inventár vrátane odevu a zásob potravín.
Pri ohnisku sa prijímajú hostia, riešia sa tu najvýznamnejšie otázky súvisiace s hospodárskou prosperitou a vzťahmi
v rámci rodiny a príbuzenstva, vykonávajú sa domáce práce,
pripravuje sa strava, rodia sa a zomierajú ľudia, slávia sa
všetky sviatky v priebehu kalendárneho roka, tu prebiehajú
každodenné náboženské obrady, dochádza k spomienkovému aj poverovému rozprávaniu a projektovanému pocitu
spolupatričnosti a súdržnosti prostredníctvom odovzdávania poznatkov o genéze ašíry a kmeňa. Vedomie spoločného
pôvodu sa formuje najmä v stane. V púštnych oblastiach je
kmeňový systém základom organizácie spoločnosti. S ním
súvisí mechanizmus socializácie aj prísna sociálna kontrola.
V riedko osídlenom území sú vzťahy založené na pokrvnom
príbuzenstve funkčnejšie ako štátna administratíva (porovnaj Moran 2008:209 a n.). Stan je miestom vzniku stratégií
prežitia, radosti a šťastia, emocionálnych vzplanutí a vášne,
ale aj bolesti, utrpenia a tragédií.

Výberu miesta na postavenie stanu nie je vždy venovaná rovnaká pozornosť. Závisí to od toho, či poslúži ako
útočisko počas presunu len na jednu-dve noci, alebo je
obklopený zelenými plochami vhodnými na pasenie a stane sa domovom v púšti na celú sezónu. V rámci presunov,
napríklad z letného sídla v blízkosti roľníckych obydlí do
púšte, stavajú stan bez väčších nárokov na okolité prostredie a profiláciu terénu. Dôležité je nájsť ľahko dostupnú
a dostatočne veľkú plochu pre stan, na prenocovanie stáda, podľa možnosti aj na pasenie a zaparkovanie nákladného auta s cisternou, čo je v posledných desaťročiach
všeobecne rozšírenou a nevyhnutnou súčasťou inventáru
beduínskych rodín. Stan je postavený za necelú hodinu.
Prácu nikto neriadi, neorganizuje, neustále opakovanie
zručnosti automatizuje a zapája sa každý bez rozdielu veku
a pohlavia. Deti sú trpezlivé, nesťažujú sa, neplačú, zapájajú sa do práce, starajú sa o mladších. Podstatnú časť prác,
bez rozdielu na fyzickú náročnosť, vykonávajú ženy. Muži
sa stihnú rozprávať so susedmi, hrať sa s deťmi. Úprave
okolitého terénu je pri stavbe venovaná okrajová pozornosť, k nevyhnutným zmenám príde postupne. Púšť patrí
všetkým, no nie je to, podľa chápania Európana, obydlie na
vlastnom pozemku, ktorý si ohradíme a upravíme podľa
vlastných predstáv. Okrem majiteľov pomáhajú pri práci
aj iní beduíni, ktorí sú v blízkosti. Na príslušnosti k ašíre
alebo kmeňu nezáleží. Ich generačná príslušnosť nie je
podstatná, kamene z priestoru stanu odnášajú príslušníčky
najstaršej generácie spolu s vnučkami alebo pravnučkami.
Cesta z púšte na letovisko začiatkom leta a späť koncom
októbra1 trvá niekedy aj mesiac a stan sa stavia a skladá
niekoľkokrát. Najmä cesta z púšte býva dlhšia, lebo beduíni
využívajú každú príležitosť na pasenie stáda. Cieľom nie je
rýchly presun, ale vždy zabezpečenie paše pre ovce. Beduíni nekočujú aby sa presúvali, ale kvôli stádu. Je to najvšeobecnejšia podmienka a zároveň charakteristika všetkých
nomádnych pastierov bez ohľadu na geografický priestor
(púšť, tundra, vysokohorské pasienky), alebo druh zvierat
ako zdroj obživy (ťavy, ovce, soby, kozy). Ak sa ovce a kozy
dostatočne nenapasú, treba ich dokrmovať kupovaným
krmivom a čím dlhšie sú na roľníckych pozemkoch, tým
sú vyššie výdavky na nájomné. Pri niekoľko stokusových
stádach to nie je zanedbateľné.
Pre niekoľkotýždňové pobyty, napríklad na prenajatých
plochách vhodných na pasenie na okrajoch sídel, je rozhodujúcim kritériom blízkosť vodného zdroja a elektrického vedenia. Stan sa stavia na mieste, ktoré určí majiteľ pozemku, respektíve v centre prenajatých pozemkov na oráčine, strnisku,
alebo na okraji kukuričného poľa, kde stádo nespôsobí škodu
na iných porastoch. Ohrady sa niekoľkokrát presúvajú, hnoj
1

Dátum závisí od počasia v jarných mesiacoch. Podstatné je, aby bolo
v púšti dosť trávy a stádo malo potravu podľa možnosti bez finančných
nákladov na dokrmovanie a za prenájom pozemkov. Pri nedostatočnej
paši dokrmujú ovce v púšti mandľovými šupami, slamou, jačmeňom.
O sezónnom migrovaní Eskimákov a o vzťahu kultúry a prírodného
prostredia v jednotlivých ročných obdobiach porovnaj napr. Mauss
(2012:159 a n.), o vzťahu prírodného prostredia a sezónnych kultúrnych
diferenciách Šošonov pozri Murphy (2002:129 a n.)
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Stavba stanu

Zdroj: Čukan, 2010

sa vysuší, beduíni ho kladú na veľké kopy a slúži ako platidlo
za pozemky. Ak sami, alebo ich príbuzní čerpajú vodu v púšti,
zavlažujú a pestujú jačmeň, hnoj odvážajú na polia.
Pri výbere miesta na postavenie stanu na celú sezónu
v púšti sa prihliada na ľahkú dostupnosť trávnatých plôch, na
členitosť terénu a na dostupnosť vodného zdroja, lebo využiteľnosť púšte závisí hlavne od vody. Stan je potrebné postaviť podľa
možnosti na vyvýšenine na záveternej strane. Nie v priehlbine
ani preliačine, aby ho v období dažďov nevytopilo, alebo ho pri
búrke neodniesol prudký príval.2 Pre situovanie vstupov do
stanu podľa svetových strán sa nám nepodarilo určiť žiadne
pravidlo ani získať uspokojivé vysvetlenie. Rozhodujúci je profil
terénu a bezpečnosť pred vodným živlom (Moran 2008: 192).
Beduíni cielene nevyhľadávajú v púšti miesto, kde sídlili už
predtým a príliš ich neovplyvňujú ani priateľské väzby. Každý je
priateľom s každým, nezištná pomoc je spoločenským pravidlom a nutnosťou. Ak spoločne hospodári niekoľko rodín (otec
so ženatými synmi, bratia), žijú v jednom stane. Stan je rezidenčnou aj výrobnou a spotrebnou jednotkou. Ak sú príbuzní
v dvoch stanoch, každé spoločenstvo hospodári samostatne
a obytné ani hospodárske stany nie sú postavené v bezprostrednej blízkosti. Vzdialenosť je minimálne niekoľko sto metrov.
Prvoradým kritériom pri výbere priestoru na stavbu príbytku
je blízkosť paše pre ovce. Ak však na vhodnom mieste objavia
staršie táborisko po iných beduínoch, prípadne aj kamenné
ohrady pre ovce, usadia sa tam a využijú ich. Púšť patrí všetkým
a nikto tu nemá žiadne vyhradené ani zakázané miesto. Množstvo nebiologického odpadu – plastových fliaš, použitých pneumatík, vriec z rôznych materiálov, fólií, zvyškov obuvi a odevov,
plechovíc a drôtu – tvorí neodmysliteľný kolorit okolia každého
beduínskeho stanu. Zasype ho piesok, odveje hlboko do púšte
vietor alebo zmyjú prívaly vody počas prudkých jesenných
dažďov. Miesta, na ktorých už boli postavené stany, je možno
identifikovať podľa množstva odpadkov, pravidelne usporiadaných kameňov, ktorými boli zaťažené šnúry, prípadne podľa
ešte nezaviatej jamy po ohnisku.

Veľkosť stanu závisí od počtu členov rezidenčnej jednotky – manželských párov, slobodných synov a dcér, no aj od
ich veku. V každom prípade je na jednej kratšej strane stanu
s obdĺžnikovým pôdorysom vstup do priestoru kuchyne a na
opačnom konci vstup do spoločenskej/hosťovskej miestnosti – madafy. Medzi nimi sú vyhradené priestory pre jednotlivé manželské páry a slobodné dcéry. Treba podotknúť, že
ak zostanú s otcom ženatí synovia a tvoria jednu spoločnú
rezidenčnú a ekonomickú jednotku, snažia sa zadovážiť si
aspoň malý vlastný stan na spávanie a kvôli súkromiu si ho
stavajú vo vzdialenosti približne desiatich metrov od hlavného stanu. Slobodní synovia spávajú v madafe, ktorá sa večer
zmení v priebehu niekoľkých minút na spálňu a ráno opäť na
spoločenskú miestnosť. V súvislosti so štruktúrou a početnosťou rodiny, respektíve príbuzenskej/ekonomickej jednotky,
a vekom osôb, býva stan dlhý 12 až 20 metrov, široký približne
4,5 metra a má priemernú plochu okolo 70 – 80 m2. Navštívili
sme i stan dlhý 35 metrov a široký 5 metrov s plochou 175
m2. Šírka bola zväčšená rozšírením uličky/chodbičky medzi
trstinovou stienkou a vchodmi do jednotlivých miestností až
na šírku 1 m, čo si vyžadoval vysoký počet obyvateľov stanu.
Beduíni spomínajú aj stany dlhé 50 metrov s plochou okolo
250 m2, ktoré majú navyše osobitné komory na odkladanie
potravín a riadu aj samostatnú kuchyňu.
Základom konštrukcie stanu sú drevené stĺpy – v prostrednom rade najdlhšie, postavené kolmo, približne 230 centimetrové a určujú výšku stanu v strede. Oproti po stranách sú
kratšie stĺpy, postavené šikmo, napínajú strechu a bočné steny.
Nepresahujú 200 centimetrov a určujú výšku stien. Na stĺpy sa
naťahuje strecha a podobné pásy tkaniny tvoria bočné steny.
Pásy hrubej vlnenej tkaniny, celtovej látky alebo aspoň tri razy
prevrstvenej vrecoviny sú navzájom pospájané drôtenými ihlicami, háčikmi alebo sú zošité hrubou niťou. Spoje sú prekryté/
zosilnené užšími pásmi látky z rovnakého materiálu ako stan.
Na stan z vrecoviny priemernej veľkosti je potrebné pozošívať približne 350–400 kusov vriec, z toho asi 2/3 na strechu.
Všetky trojice stĺpov – vždy stredný a dva postranné – no aj
všetky pozdĺžne, sú pospájané povrazmi. Konce povrazov sú
upevnené na koloch okolo stanu, pribitých do zeme.3 Často sú
železné, čo umožňuje prevoz materiálu nákladnými autami.
Ak je to možné, okolo kolov sú nakladené ťažšie/väčšie skaly,
ktoré koly stabilizujú, zviditeľňujú a chránia pred zakopnutím.
Aby bola strecha a steny dobre napnuté a zabezpečené pred
vetrom, povrazy sú samovoľne napínané pomocou visiacich
kameňov, alebo vriec naplnených pieskom. Stredové stĺpy sú
od seba vzdialené približne tri metre. Znamená to, že stan
dlhý 12 metrov podopiera 5 stredových a 10 bočných stĺpov,
stan dlhý 18 metrov má 7 stredových a 14 postranných stĺpov.
Drevené stĺpy sú súčasťou majetku a prenášajú sa, lebo v púšti
nie je možné získať vhodné drevo. V mestách na okraji púšte,
napríklad v Rakke, sú pomerne frekventované obchody s drevenými stĺpmi rôznej veľkosti.4 Trstinové stienky si beduíni
3

2
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„V púšti je všetko šťastné. Tam neexistuje nešťastné miesto. Keď ideme
stavať stan, poprosíme Boha, aby nám na tom mieste požehnal.“ (muž,
23)

4

Beduíni si nikdy povrazy neplietli sami, ale objednávali si ich u roľníkov,
alebo jednoducho kúpili od obchodníkov. Teraz sú povrazy často
nahradzované oceľovými lankami.
Beduíni žijúci usadlým spôsobom života v dedinách si stavajú dlhé stany
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ešte v polovici minulého storočia vyrábali sami, teraz ich tiež
kupujú. Vydržia 10 rokov i dlhšie, stan z vrecoviny vydrží maximálne 3 – 5 rokov, tradičná tkanina trikrát dlhšie.
Základnými priestormi každého beduínskeho stanu sú
madafa – spoločenská miestnosť, kde muži prijímajú hostí,
diskutujú a pijú s nimi kávu,5 kuchyňa slúžiaca aj na odkladanie riadu, potravín a surovín na prípravu stravy a napokon spálne. Ak v stane žije (len teoreticky) jednoduchá
rodina s malými deťmi a stačí jeden priestor na spanie, stan
môže byť len trojpriestorový (madafa, kuchyňa, spálňa).
V spálňach sú popri deliacich stenách, vysokých 160-180
centimetrov, obyčajne drevené police alebo truhlice, drevené debny a vojenské kufre a dokonca aj kovové konštrukcie
s policami. Začali byť súčasťou mobiliáru od 70. rokov 20.
storočia v súvislosti s výmenou tiav za ovce a používaním
nákladných áut. Slúžia na odkladanie odevných súčiastok,
matracov, podušiek a cenností celej rodiny. Cez deň sú na
nich naskladané deky, prípadne nočné oblečenie.6 Okolo
stien sú po celom vnútornom obvode stanu trstinové stienky
vysoké 135 až 150 centimetrov, spevnené niťami. Obvodové
stienky sú od steny stanu vo vzdialenosti približne 30 centimetrov. V tomto priestore je jarček, minimálne na strane
od svahu, aby v prípade dažďa voda nepodmáčala koberce.
Na oboch čelách – v kuchyni aj v madafe sú medzery medzi trstinovou stienkou a stenou stanu rozšírené na 50-90
centimetrov. V ženskej časti slúži tento priestor s veľkým
lavórom na umývanie ako kúpeľňa. Na opačnom konci sa
do vriec odkladá palivo (korene rastlín, trus, zriedka drevo),
prípadne sú tu uložené niektoré nástroje – nožnice na strihanie oviec, kladivo, sekera, povrazy a iné.7 Od vchodu do
kuchyne po vchod do madafy je po celej dĺžke stanu chodbička, stan je zo vstupnej strany po celej dĺžke priechodný.
Chodbičkou sa vchádza do jednotlivých priestorov. Oddeľujú ich tiež trstinové stienky. Cez ne sú prevesené rôzne dekoračné látky, deky, uteráky, nevyužívané koberce, koberčeky
na modlenie. Tenké priečky sú tak nepriehľadné, zaručujú
aspoň minimálne súkromie a sú dekoratívne upravené. Na
stenách stanu z bielej tenkej vrecoviny je vyšitá alebo našitá
dekorácia s rastlinnými aj geometrickými motívmi, srdiečkami a kolieskami rôznych farieb, minaretmi, siluetami mešít, vyšitými textami z koránu. Všetko závisí od majetnosti
obyvateľov stanu, ich veku, pravidelného odchádzania za
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pomocou železnej konštrukcie a dlhodobo ich využívajú na svadobné
hostiny, slávnosti pri príležitosti príchodov pútnikov z veľkej púte, pri
pohreboch a podobne.
Ak žije beduínska rozšírená rodina hlboko v púšti, čerpá vodu, zavlažuje
a pestuje jačmeň a trávu pre ovce, celé týždne nepríde do stanu nikto
cudzí. Káva sa nepije a po príchode návštevy trvá hodnú chvíľu,
kým skompletizujú všetko náradie na prípravu kávy. Kde žijú rodiny
v tesnejšom susedstve, káva sa varí pravidelne, niekoľkokrát denne.
Starší muži spávajú v tom istom oblečení, ktoré majú na sebe celý deň.
Ráno ide opäť v tom istom s ovcami alebo na modlenie do mešity.
Kočovanie nedovoľovalo zhromažďovať veľa predmetov. Príkladom sú
kamene na brúsenie nožov. Potrebujú ich často, no v stane nie je ani
jeden. Beduín v prípade potreby – napríklad pri rezaní barana – odíde
niekoľko metrov od stanu, nájde si vhodný kameň a keď si naostrí nôž,
kameň nechá tam. Ak o chvíľu potrebuje brúsiť, opäť hľadá vhodný
kameň. Mimoriadne sa poteší ak nájde sklenú črepinu, s tou brúsi
najradšej, no ani tú si neodloží, odhodí ju.

prácou do mesta, no aj od počtu dospelých žien a ich vkusu.
Rozhodovať môže aj povaha patriarchu rodiny – dekoráciu
nepripustí – „...aby nám nezávideli“.8 Napríklad školopovinné deti majú na stĺpoch povešané školské kapsy, muži
po vojenskej službe majú na stenách vyšité štátne zástavy
a v kufroch uložené osobné veci a doklady. V každom stane
je niekoľko textilných násteniek aj obrázkov v drevenom
rámiku s veršami z koránu. Na strednom stĺpe v madafe sú
zavesené pletené farebné kapsičky s koránom, ktorý deti
dostali od náboženského šejka po výučbe vierouky.
Vo všetkých priestoroch stanu okrem chodbičky a kuchyne sú na zemi koberce. Podlaha je upravená tak, že zároveň so stavbou stanu alebo postupne neskôr vyzbierajú kamene, zem polejú vodou, na rozmočenú podlahu roztiahnu
staré koberce a chodia po nich. Tento postup niekoľkokrát
opakujú a napokon nechajú zem vysušiť. Na suchú tvrdú
Interiér stanu

Zdroj: Čukan, 2010

podlahu rozprestierajú koberce. Po príchode do madafy si
každý zobuje topánky a na koberce vstúpi bosý. V madafe sú
na kobercoch okolo stien podušky na sedenie a vankúše na
podopieranie lakťov pri sedení. V noci sa na matracoch spí,
vankúše sa dávajú pod hlavu a deky slúžia ako prikrývky.
Jedlo sa podáva výlučne v madafe na podlahe. Na rozprestretý obrus alebo fóliu sa položí misa s jedlom. Všetci muži
si posadajú okolo na koberec, každý má pred sebou svoj
chlieb. Trhajú si ho výlučne pravou rukou, slúži zároveň ako
lyžica. Ľavá ruka sa pri jedle nepoužíva. Chodidlo nemôže
pri sedení smerovať k susedom ani k oblohe. Po skončení jedenia misu, prípadne iné nádoby, zvyšky chleba a omrvinky
odnesú chlapci alebo najmladší muži v obruse.
Podlahu v stane ženy každý deň zametajú, kropia vodou,
koberce a matrace prášia. Niekoľkokrát denne zametajú
a kropia chodbičku v stane a aj najbližšie okolie stanu. Napriek tomu sa z času na čas vo vnútri objaví myš. Beduíni jej
nevenujú pozornosť, prípadne na ňu reagujú len konštatovaním – myš. Kvôli myšiam a iným hlodavcom sa snažia udržať
8

Ak sa pýtate na počet oviec v stáde, na množstvo vyrobeného syra počas
sezóny, na výdavky spojené napríklad so svadbou, odpovedá najstarší
muž, hlava rodiny: koľko Boh dal, ako Boh chce a podobne. Takéto
neurčité odpovede sú z rovnakého dôvodu: aby nám nezávideli.
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v stane mačku, no keď vychytá myši, na rozdiel od psov ujde
do púšte, viac sa nevráti a zdivie. Psy nie sú priviazané, voľne
behajú okolo stanu. Ak aj odbehnú, vždy sa vrátia.
V centrálnej časti madafy je v hlinenej podlahe vyhĺbené
ohnisko s vyvýšenými okrajmi. Z predchádzajúcich desaťročí
sú známe aj prenosné plechové otvorené ohniská štvorcového tvaru na štyroch nohách. Plechová piecka s uzatvoreným
ohňom sa v stanoch objavuje len v posledných rokoch.
Vykurovacie teleso drží teplo lepšie ako voľný plameň. Od
piecky vedie von zo stanu vývod dymu a plechové rúry sú
dobrým zdrojom tepla. Ako palivo sa v púšti používajú suché byle a korene nízkeho krovinatého porastu s rýchlym
horením a malou výhrevnosťou.9 Na prenajatých roľníckych
pozemkoch je kúrenie jednoduchšie – kúri sa s kukuričným
kôrovím, koreňmi z kapusty, karfiolu, so slamou a zelinou
s hrubšími drevnatými stonkami. Len náhodne sa do pece
dostane raždie. Roľníci občas podarujú beduínom vyklčované pne z ovocných stromov. Majú s nimi len problémy kvôli
váhe dreva a preto, že nemajú sekeru. Ak na leto pravidelne
prichádzajú k dedine, majú vlastnú sekeru, no technológia
jej používania je spravidla veľmi zlá. Z času načas sú beduíni
nútení kúpiť drevo na kúrenie – obyčajne znehodnotené rezivo zo stavby alebo použité palety – koľko dreva potrebujú,
toľko si nalámu. V madafe sa rozkladá oheň každý večer, lebo
po západe slnka sa v každom ročnom období prudko ochladzuje a sú značné rozdiely medzi dennou a nočnou teplotou
(porovnaj Moran 2008:191; Nicholson 1999:33). Okolo ohňa
sedia hostia, na trojnožke varia kávu a vodu na čaj. V kuchyni je ohnisko obložené skalami. Používa sa väčšinou len
v nepriaznivom počasí, lebo na varenie a pečenie chleba slúži
ohnisko vzdialené 6-8 metrov od stanu, respektíve od vchodu
do kuchyne, chránené kamennou alebo plechovou stienkou.
Kuchyňa slúži aj ako odkladací priestor. Popri stenách sú
veľké drevené debny na múku, ryžu, fazuľu, cukor, čaj a kávu,
niekoľko alumíniových mís, hrncov, pokrievok a železných
panvíc rôznej veľkosti, sklených pohárov s konzervovaným
syrom, olivami a baklažánmi, plechových aj plastových sudov
na skladovanie rôznych drobností, plastových bandasiek
s olejom a roztopeným maslom, plynové variče, svietidlá
a bomby. Nefunkčné chladničky slúžia tiež ako odkladací
priestor, v ktorom sú potraviny chránené pred myšami, muchami, vlhkom a prachom.
Okrem psov10 je pri stane priviazaný osol a postavené sú
kamenné, častejšie drôtené ohrady pre barany a ovce s jahňatami. Na prenajatých pozemkoch sú aj ohrady pre dojné
ovce, aby nenarobili škodu na okolitých plodinách. V púšti
sú ohradené len kŕmne barany a ovce s jahňatami. Ovce
tam nezatvárajú a keď sa aj rozlezú, vrátia sa k ostatným.
9
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V púšti sa ťažko rozkladal oheň pomocou kresadla alebo dvoch
kameňov. Najlepšie bolo, ak oheň nevyhasol. Ohnisko v stane bolo
hlboké 30 – 40 centimetrov a priemer malo až jeden meter. Večer
dali naspodok ohniska ťaví trus, zasypali ho pahrebou a žeravé uhlíky
vydržali až do rána.
V púšti behá okolo stanu viac psov, traja – piati, lebo je potrebné chrániť
stádo pred hyenami a vlkmi. Ak beduíni prichádzajú do blízkosti
roľníckych sídiel, spravidla sú pri stane dva psy. Psy behajú voľne a vždy
sa vrátia.

Sporadicky je pri stane kurín, vrecia s krmivom a vlnou, stojan na sušenie riadu, šnúry na sušenie vypratej bielizne a šatstva. V púšti možno zaregistrovať pri niektorých stanoch aj
naftový agregát na výrobu elektrického prúdu. Neslúži ani
tak na svietenie – ak je signál, skôr ako zdroj pre televízny
prijímač. Večer si muži pozrú správy, mladí napríklad video
zo svadby.
V stane žije obyčajne rozšírená rodina rodičov so slobodnými dcérami, slobodnými aj ženatými synmi. Nezriedka tvoria spoločnú rezidenčnú a zdanlivo i ekonomickú jednotku aj
ženatí bratia so svojimi manželkami a deťmi11. Malé rodiny sú
zriedkavejšie aj preto, že podobne ako v celom moslimskom
svete existuje aj u moslimských beduínov polygýnia – v súlade s koránom môže mať muž až štyri manželky. U beduínov sú
však v dnešných podmienkach dve manželky zriedkavosťou
a s tromi sa možno stretnúť len výnimočne.
Stručná prezentácia materiálu o beduínskom stane
z vlastných terénnych výskumov ozrejmuje aj niektoré
kontexty kultúrnej ekológie, ľudskej adaptability a kultúrnej
zmeny, kolektívnej identity, spôsobu hospodárenia a sociálnej organizácie i ďalšie.
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Bývanie, stravovanie, pasenie a iné hospodárske aktivity sú spoločné, no
bratia sa podieľajú na výdavkoch aj ziskoch podľa počtu zvierat v stáde.
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Ikonostas
Martin Pavúk1
Abstract: The author presents in this article the iconostasis regarding to its function as the frontier that separates the sanctuary
from the place of the people. He describes the layout of it and
interprets its components. He explains different parts and the
meaning of the whole design of the iconostasis. The author deals
with all the persons that are pictured in this building. The central
figure of the iconostasis is Christ. Other persons are from scenes
of the Old and New Testaments. The author deals with the interpretation of colours in iconography and at the same time offers
a theological explanation of them. He interprets the symbolism
and significance of the doors, which are part of the iconostasis.
Kľúčové slová: chrám, ikonostas, ikona, symbolika
Úvod. Kresťania si zdobia kostoly tak, aby mali všetky udalosti, v ktorých Boh pôsobil pre záchranu človeka, pred očami pri
každej liturgii. Kresťania východného obradu v slovanských
národoch (napríklad v Rusku, Bulharsku, na Slovensku) ich
znázorňujú v ikonách, ktoré skladajú do jednoliateho celku,
tzv. ikonostasu. Pri slávení svätej liturgie2 všetky udalosti,
ktoré sú pri obrade „sprítomnené“, pôsobia na zúčastnených
tak, ako v dobe, keď boli Bohom uskutočnené. Ikonostas má
presne danú schému. Predstavuje Sväté Písmo v obrazoch.
Jeho vertikálna os, ktorá vedie stredom, vyjadruje, že stredom
dejín spásy je Ježiš Kristus a jeho dielo.
Verzia ikonostasu nakreslená pre katechetické účely

Zdroj: vlastné spracovanie, 2015
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Autor je gréckokatolícky kňaz v Nitre. Počas formácie vykonal
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Kompozícia ikonostasu. Ikonostas je zložený z ikon,
ktoré sa píšu a čítajú. Prostredníctvom ikon ukazuje dejiny spásy obsiahnuté v Starom a Novom zákone. Podobne
ako z knihy, človek si môže z neho prečítať najdôležitejšie
príbehy a posolstvo o vykúpení človeka. Svojou stavbou,
štruktúrou, farbami a rozmiestnením ikon je orientovaný
k ústrednému tajomstvu kresťanskej viery – veľkonočnému
mystériu. V centre ikonostasu je preto osoba Ježiša Krista na
tróne ako Kráľa. Ikonostas veriacim zároveň sprostredkováva spojenie medzi svetom božským a ľudským. Je zložený
z presne zadefinovaných častí – radov. Kompozične ho tvorí
šesť radov, každý rad má ustálený zoznam ikon. (FLORENSKÝ 2000:80-85)
Prvý rad obsahuje starozákonné obrazy. Božie dielo
spásy sa začalo od počiatku ľudstva a je napísané v Starom
zákone. (SVÄTÉ PÍSMO 2014) Preto v prvom rade sú vyobrazené výjavy zo Starého zákona. Jedná sa o najdôležitejšie
Božie zasľúbenia v kresťanských dejinách spásy, a to 1. ľudstvu (Adamovi a Eve), 2. povolanému (Abrahámovi), 3. vyvolenému národu (po Exode dostáva tento národ zmluvu),
a 4. Mesiášovi (Dávidovo kráľovstvo je predobrazom Božieho kráľovstva). V prvom rade sa môžu nachádzať aj tieto vyobrazenia: vyhnanie Adama a Evy z raja, Abrahám – praotec
viery, Mojžiš – záchrana z egyptského otroctva, pomazanie
Dávida. (FLORENSKÝ 2000:120-134)
Druhý rad ikonostasu je nazvaný aj ako hlavný rad. Jednotlivé ikony tohto radu sú vzájomne oddelené tromi dverami – dvoma diakonskými – severnými a južnými – a strednými, tzv. cárskymi. Bočnými dverami vchádzajú diakoni,
preto dostali názov diakonské dvere. Strednými dverami
nemôže vstupovať klerik s nižším stupňom ako je kňaz (pre
ostatných pomocníkov je určená severná brána). V Grécku
sa stretávame s názvom sväté dvere (gr. thýrai agíai), pretože nimi môžu prechádzať iba tí, ktorí prijali svätenie, čo
dosvedčuje kráľovská – cárska koruna – biskupská mitra
(plnosť kňazskej moci), umiestnená na vrchole cárskych
dverí. V Byzantskej ríši cárskymi dverami vchádzal aj cisár
pred svätým prijímaním. Tento panovník ako ochranca
cirkvi mal privilégium prijímať v oltárnom priestore spolu
s kňazmi. Kráľovskými dvermi kňaz prináša do oltárnej
časti evanjelium a nimi aj vychádza, aby sväté evanjelium
čítal ľudu. Zároveň týmito dverami prináša obetné dary na
oltár a nimi ich ako Eucharistiu vynáša k svätému prijímaniu. Cárskymi dvermi vychádza biskup i kňaz, aby požehnal
ľudu. Na cárskych dverách sú znázornení evanjelisti (Marek,
Matúš, Lukáš a Ján). V niektorých chrámoch je na cárskych
dverách udalosť Zvestovania Pána.3 (QUENOT 1997:22-28)
Po pravej strane od cárskych dverí sa nachádza ikona
Krista. Charakteristickou črtou tohto ikonografického typu
je zobrazenie Krista v celej postave so žehnajúcou pravicou,
v ľavici držiac otvorenú knihu. Samotná kniha však nie je
iba poukázaním na radostnú zvesť Evanjelia a učenie Krista na zemi, ale ikonografický zmysel zobrazenej knihy je
3

V gréckokatolíckej farnosti v Nitre je na cárskych dverách udalosť
Zvestovania Pána.
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podstatne širší a má viac významov. Kniha v ruke Krista je
Knihou života, v ktorej sú zapísané mená spasených. Je tiež
knihou, o ktorej sa zmieňuje vo svojom zjavení svätý apoštol
a evanjelista Ján ako o Knihe zapečatenej siedmimi pečaťami,
ako o tom svedčí Nový aj Starý zákon. A nakoniec kniha je aj
symbolom samotného Evanjelia. (STRIZEV 2010:246-253)
Čo sa týka odevu Krista, jeho vrchný odev je nazvaný
himation4 a spodný chitón5. Himation Krista je modrej farby,
symbolizuje jeho reálne prijatie ľudskej prirodzenosti, do
ktorej sa zahalil ako do plášťa. Spodný odev, chitón, je červenej, niekedy tmavočervenej farby a symbolizuje jeho božskú prirodzenosť. Spojenie týchto dvoch odevov, modrého
a červeného, je symbolom zjednotenia dvoch prirodzeností
Krista – božskej aj ľudskej. (SENDLER 2008:58-79)
Vľavo od cárskych dverí je ikona Presvätej Bohorodičky,
ktorá je v tradícii cirkvi spomedzi ikon najuctievanejšou.
Spodný odev Bohorodičky6 (Panny Márie) je modrej farby, symbolizuje jej ľudskú prirodzenosť. Vrchný plášť je
červenej farby, symbolizuje Máriine úplné odovzdanie sa
Kristovi. Východná cirkev o Márii učí, že je Bohorodička
a navždy Panna. Obe tieto pravdy vyplývajú zo Zjavenia.
Večné panenstvo Márii už predpovedala starozákonná vízia
a potvrdila ju novozákonná bohoľudská realita. Už prorokovi Izaiášovi Boh o Márii zjavuje, že aj pred vtelením aj po
vtelení Boha – Slova bude a zostane pannou.7 Tri hviezdy
na Máriinom plášti, na čele a oboch ramenách symbolizujú
toto jej dokonalé panenstvo (pred, pri a po pôrode). (SENDLER 2008:39-46)
Poslednou časťou hlavného radu je ikona svätého, ktorému je zasvätený miestny chrám alebo farnosť, nachádzajúca
sa vpravo od južných diakonských dverí. Naľavo od severných diakonských dverí sa nachádza sv. arcibiskup Mikuláš,
patrón východnej Cirkvi.
Tretí rad – rad sviatkov obsahuje ikony hlavných
sviatkov v cirkvi. V tomto rade sú zobrazené tie udalosti
Nového zákona, ktoré tvoria ročný liturgický kruh, hlavné
etapy Božieho pôsobenia a postupného uskutočňovania
4

5

6

7
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Himation je plášť, ktorý v starovekom Grécku nosili muži aj ženy.
Porov.: Bible Hub. 2015. [online]. 2015, [cit. 2015-11-18]. Dostupné na
internete: http://biblehub.com/greek/2440.htm
Chitón bol staroveký spodný odev, ktorý nosili muži aj ženy. Existovali
dva druhý chitónu. Dorik chitón a lonik chitón. Dorik chitón bol
jednoduchý a nemal rukávy, bol jednoducho zošitý alebo sa zapínal
gombíkmi na ramene. Lonový štýl bol vyrobený z oveľa širšieho kusu
látky a bol šitý alebo zapnutý od vrchu až po spodok. Porov.: Bible Hub.
2015. [online]. 2015, [cit. 2015-11-18]. Dostupné na internete: http://
biblehub.com/greek/5509.htm
Výraz „Bohorodička“ sa síce vo Svätom písme nenachádza, no na
viacerých miestach sa píše o Panne Márii ako o tej, ktorá porodila
Božieho Syna. Pomenovanie Bohorodička nachádzame v 3. storočí
v spisoch sv. Otcov. Porov.: Životopisy svätých. 2015. [online]. 2015, [cit.
2015-01-22]. Dostupné na internete: http://www.zivotopisysvatych.sk/
bohorodicka-panna-maria/
Dogma o večitom panenstve Márie: Preblahoslavená Panna Mária bola
a ostala pannou pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode. Mária bez
porušenia panenstva počala a porodila a zostala naveky pannou. Porov.:
Sväté písmo, Jeruzalemská Biblia. Trnava 2014. Porov.: Katolícka cirkev
oslávi sviatok – Nepoškvrnené počatie Panny Márie. 2015. [online].
2015, [cit. 2015-11-18]. Dostupné na internete: https://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20131208001

kresťanskej spásy. Tento sviatočný rad pozostáva z ikon
sviatkov zoradených chronologicky podľa dejín spásy (s výnimkou ikony sviatku Premenenia Pána) a sú usporiadané
zľava doprava: 1) Narodenie Bohorodičky; 2) Uvedenie Bohorodičky do chrámu; 3) Zvestovanie; 4) Narodenie Pána; 5)
Stretnutie Pána; 6) Zjavenie Pána; 7) Slávnostný vstup Pána
do Jeruzalema; 8) Vzkriesenie; 9) Nanebovstúpenie Pána;
10) Zostúpenie Svätého Ducha; 11) Premenenie Pána; 12)
Zosnutie8 Bohorodičky. V strede tohto radu je ikona poslednej večere. (IVANČO 2009:260-284)
Štvrtý rad ikonostasu je rad apoštolov, ktorý pozostáva
z postáv apoštolov. Každý z apoštolov je zvyčajne doplnený
o zobrazenie symbolu, ktorý ho charakterizuje. Podľa týchto
symbolov môžeme rozlíšiť apoštolov usporiadaných zľava
doprava v poradí: svätý Júda Tadeáš, svätý Bartolomej, svätý
Matej, svätý Ján, svätý Andrej, svätý Peter, svätý Pavol, svätý
Jakub starší, svätý Šimon, svätý Matúš, svätý Tomáš a svätý
Jakub mladší. (SVÄTÉ PÍSMO 2014:2043-2202)
Piaty rad reprezentujú proroci Starého zákona. Poukazuje na obdobie od Mojžiša po Krista a vypĺňajú ho postavy
starozákonných prorokov. Proroci poukazujú na predobraz
novozákonnej cirkvi, jej prípravu v Kristových predkoch
podľa tela a predpovedanú prostredníctvom prorokov. Ikona
Krista Pantokrátora uprostred radu starozákonných prorokov poukazuje na bezprostrednú spojitosť medzi Starým
a Novým zákonom. Každý z týchto patriarchov i prorokov
predstavuje osobitnú periódu posvätnej histórie. Prezentujú
prípravný proces v danom čase, pričom každý sa vzťahuje
na zavŕšenie príprav a proroctiev v osobe Ježiša Krista. Je to
taktiež symbolické vyjadrenie Eschatológie – konca časov,
druhého slávneho príchodu Krista na zem. (SVÄTÉ PÍSMO
2014:19-2041)
Šiesty rad ikonostasu je Golgota s Ukrižovaným Kristom. Počiatočné zobrazenie kríža na oltárnej priehradke sa
odhaľuje v obraze Spasiteľa. Samotný kríž ako znak slávy
sa prenáša na vrchol ikonostasu, ktorý je akýmsi jeho zavŕšením v obraze Golgoty – ikony Ukrižovania Krista. Po
stranách ikony sa nachádzajú obrazy Presvätej Bohorodičky
a svätého apoštola a evanjelistu Jána, čím sa zdôrazňuje, že
Kristus ako najvyšší kňaz – veľkňaz zavŕšil dielo spásy ľudského pokolenia. (SENDLER 2008:193-209)
Rozbor ikonostasu so zreteľom na jeho teológiu, symboliku a význam ukazuje, že usporiadanie ikon v ikonostase nie
je náhodným a nezmyselným nahromadením ikon, s cieľom
oddeliť veriacich od duchovenstva. Naopak, ikonostas poodhaľuje zmysel hranice medzi oltárom a chrámovou loďou
veriacich, vzájomným prenikaním jedného i druhého symbolizuje hranicu medzi súčasným a večným, pozemským
a nebeským.
Záver. Centrálnym znakom každého radu aj celého
ikonostasu je Kristus. V centre radu v cárskych dverách je
symbolicky zobrazený Kristus, ktorý sám o sebe povedal: „Ja
8

Tento sviatok oslavuje Máriinu smrť, prenesenie do nebies a oslávenie.
Východná tradícia pomenovala túto premenu Máriinho života
z pozemského na nebeský liturgickým názvom zosnutie.
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som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“. V kresťanstve cesta k spáse
do Božieho kráľovstva vedie skrze Krista – Bohočloveka
s dvoma prirodzenosťami (Božskou a ľudskou), preto aj samotné cárske dvere sú vždy dvojdielne. V symbolickom vyjadrení predstavujú dvere raja, vstup do Božieho kráľovstva.
Kristus je v centrálnej časti spomínaných radov ikonostasu
znázornený štyrikrát: cárske dvere, ustanovenie Eucharistie,
Pantokrátor a Kríž. Táto symbolika poukazuje na fakt, že
výstup veriacich k Bohu na ceste k zbožšteniu sa musí diať
s Kristom a v Kristovi, ktorý je tou vstupnou bránou do
Božieho kráľovstva. Všetky štyri centrálne zobrazenia Krista v ikonostase veriacim vyjadrujú, že bez posilňovania sa
eucharistickým Kristom, ktorý sa za nich obetoval na kríži,
nemôžu obstáť pred prísnym Kristovým súdom.
Ikonostas je významným prvkom vierouky kresťanstva
východného obradu. Vzhľadom na konfesionálnu štruktúru
obyvateľov Slovenska pozná jeho podstatu len malá časť
z nich. Náboženstvo a praktizovanie viery je dôležitým faktorom formovania kultúry Slovenska a existencie regionálnych
osobitostí. Je dôležité zdanlivo teologickú problematiku
sprístupniť študentom aj širšej odbornej i laickej verejnosti,
vo viere po väčšom vzájomnom spoznaní a porozumení.
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Folklórny festival Východná
ako sviatok vo Východnej
Anna Šimončičová
Abstract: The paper deals with the Folk Festival Východná by
which we concretise the issue of special events as a current stage of custom tradition. The aim of the article is to introduce the
holiday acting of the commodified ritual in local community
with focus on common attributes with traditional events. The
work is created as a part result of dissertation work: Cultural
heritage and cultural events: Effects of events in the area of
heritage using at the example of the Folk Festival Východná.
Kľúčové slová: Folklórny festival Východná, sviatky, podujatia,
special events, sviatkovanie v súčasnosti
Úvod. Základnými znakmi, ktorými sa vyznačujú súčasné
sviatky, je vysoký stupeň organizácie a manažmentu, profesionalizácia, inštitucionalizácia a intenzita efektov. Ich
umiestnenie na trhu zážitkov prinieslo zvýšenie ekonomickej hodnoty a úlohu kultúrneho (kreatívneho) produktu.
Na druhej strane ostávajú „príležitosťou alebo cyklicky sa
opakujúcim rozlične dlhým časovým úsekom, v ktorom sa
odohráva či pripomína niečo významné alebo mimoriadne,
počas ktorého sa predpokladajú alebo vyvolávajú konkrétne,
do istej miery normatívne spôsoby správania, a ktorému sa
v rozličnej intenzite pripisujú symbolické významy.“ (POPELKOVÁ 2015:8) „Jednotlivec alebo spoločenstvo tejto
príležitosti pripisujú mimoriadny význam a táto príležitosť
sa spája, resp. vyvoláva nekaždodenné, avšak v istom zmysle
normatívne konanie ľudí.“ (POPELKOVÁ 2014:315)
Príspevok konkretizuje problematiku special event ako
súčasnej formy sviatkovania reflektujúcej vývoj spoločnosti/
kultúry na príklade Folklórneho festivalu Východná (ďalej
FFV). Je súčasťou výskumu uskutočneného v súvislosti so
zostavovaním dizertačnej práce „Kultúrne dedičstvo a kultúrne podujatia: Efekty podujatí v oblasti využitia lokálneho
kultúrneho dedičstva na príklade Folklórneho festivalu Východná.“ Získavanie informácií prebiehalo formou terénneho
výskumu v lokalite Východná od leta 2014 do januára 2016
(ročníky festivalu 2014, 2015). Využívali sme pološtandardizované rozhovory s domácimi obyvateľmi, s organizátormi
festivalu i voľné rozhovory s návštevníkmi. Pracovali sme aj
metódou zúčastneného pozorovania. Informácie sú doplnené
odbornou literatúrou, tlačovinami a mediálnymi výstupmi
FFV. Článok predstavuje FFV ako „východniansky“ sviatok.
Sústreďuje sa na objasnenie sviatočných atribútov a prejavov
na inštitucionálnej i individuálnej úrovni. Lokálny kontext
podujatia v predmetnom príspevku je zámerný.
FFV predstavuje jeden z najstarších festivalov na Slovensku. Jeho vznik siaha do roku 1953, kedy miestni na
čele s Národopisnou skupinou Kriváň (dnešná FSk Kriváň)
zorganizovali prvé Slávnosti spevu a tanca vo Východnej.
(ONDREJKA 2009a:13) Od založenia prešli lokálne slávnosti
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pomerne rýchlym prerodom do podoby celoslovenského
podujatia – v roku 1965 natrvalo. V priebehu vývoja sa k organizovaniu pridali okresné, krajské a celoslovenské orgány.
Od polovice 60. rokov zasahuje do smerovania slávností slovenská etnografická scéna a dochádza k ešte užším väzbám
s predstaviteľmi slovenského folklórneho hnutia. Na festival
ako produkt folklórneho hnutia poukazuje vo svojom príspevku z 80. rokov Cyril Zálešák (1985:29). Vývoj a súčasnú
podobu FFV intenzívne ovplyvňuje ustálenie hlavného
organizátora festivalu. V roku 1970 Ministerstvo kultúry
ČSSR poveruje organizáciou FFV Osvetový ústav v Bratislave (dnešné Národné osvetové centrum), ktorý v tejto úlohe
ostáva do súčasnosti. Obec Východná vystupuje pod štatútom
spoluorganizátora, hostiteľa a zakladateľa podujatia. Festival
sa obsahovo zameriava na kultúrne dedičstvo Slovenska v podobe „tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov“. (Štatút FFV 2015:1) V geografickom zameraní festivalu
dominuje tradičná kultúra Slovenska pri zohľadňovaní jej heterogenity a viacúrovňového chápania. Doplnkom sú programy zahraničných kolektívov a programy Slovákov žijúcich
v zahraničí. Na základe sledovania programov jednotlivých
ročníkov možno potvrdiť výraznejšie prepojenie festivalu
s domovským regiónom Liptov a obcou Východná. (BURIČ
2014; Programová brožúra 2014; Programová brožúra 2015)
FFV ako jeden z najväčších festivalov konaných na
Slovensku prináša intenzívne efekty v socioekonomickom,
sociokultúrnom a environmentálnom prostredí. Príznačná
je celoslovenská mediálna pozornosť. FFV možno definovať
Hallovým termínom hallmark event.1 Prestížny charakter
festivalu ako základnú vlastnosť tejto kategórie podujatí dokladuje Smernica Ministerstva kultúry ČSSR, ktorá prináša
status festivalu ako „vrcholnej prehliadky tradičnej ľudovej
kultúry“ (Štatút FFV 2015:1).
Sviatočné atribúty FFV. FFV je verejnou festivitou.
V kontexte primárnej i sekundárnej návštevnosti a mediálnej pozornosti možno potvrdiť celoslovenské pokrytie
(ŠIMONČIČOVÁ 2014:20-1). V geografickom prostredí
Slovenska nadobúda festival výraznejšie prieniky s lokálnou
kultúrou (kultúrou miesta konania), s ktorou sú slávnosti
prepojené geograficky, historicky i organizačne. Na základe návštevnosti, organizácie a zamerania možno výrazné
prepojenia festivalu hľadať i v subkultúre slovenských folkloristov, ktorých vyčleňujeme na základe aktívneho záujmu o tradičnú kultúru. Silné väzby folkloristov na festival
potvrdzuje Juraj Kubánka označením festivalu za „pútnické
miesto folkloristov Slovenska“ (KUBÁNKA 2004:1). Obe
skupiny sa vyznačujú pravidelným príjmom hodnôt festivalu (BURIČ, riaditeľ a dlhodobý organizátor FFV 2015).
Začlenenie slávností medzi „východnianskymi“ kalendárnymi obyčajami letného obdobia potvrdzuje príspevok Anny
1
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hallmark event – špecifická kategória special events, ktorá sa vyznačuje
prestížnym charakterom. Sú pravidelne opakujúcimi sa podujatia
s rovnakým miestom konania, významnými dlhodobými dopadmi
a mediálnou pozornosťou na celoštátnej a medzinárodnej úrovni.
Základný znak hallmark event je stotožnenie sa s miestom konania.
(HALL 1989:263-264)

Kráľovej v miestnych novinách: „O lete v dávnych dobách
by sa toho dalo ešte veľa popísať, veď od roku 1953 k nemu
nerozlučne patrili aj folklórne slávnosti vo Východnej, keď
bolo krásnym zvykom vyzdobiť domy výšivkami a dvory pracovným náradím zo starších čias, ktoré obdivovali návštevníci
z celého sveta. Východná vždy otvorila náruč všetkým, ktorí
do nej zavítali...“ (KRÁĽOVÁ 2012:3). Vnímanie festivalu
ako sviatku i v súčasnosti potvrdili viacerí domáci obyvatelia:
„Festival je pre nás sviatok ako Vianoce. Každý rok sa naň
tešíme.“ V čom je rozdiel medzi festivalom a Vianocami?
„Vianoce sú duchovnejšie“ (DEBNÁR, 1957). V kalendári Východnej predstavujú slávnosti významný medzník. Starosta
Východnej Juraj Blaško hovorí: „Festival je pre celú obec ako
sviatok, najväčší po Vianociach. Celý rok sa delí na to, čo bude
pred festivalom a to, čo bude po festivale“.
FFV ako inštitucionalizovaná, vysoko organizovaná
a plánovaná udalosť prináša uplatňovanie princípov sviatkov jeho organizátormi. Ide o princípy, ktoré sú iniciované
a udržiavané jeho usporiadateľmi a sú plánované ako súčasť
dizajnu festivalu.2 Eventový manažment vystupuje ako ich
podporný mechanizmus, nástroj na dosiahnutie stanovených cieľov a plánovaného dizajnu podujatia.3 Motív slávenia, základný atribút sviatkov, naberá v eventovom dizajne
podobu témy, teda hlavnej odovzdávanej, súhrnnej hodnoty, ktorá je dôvodom oslavy a organizácie podujatia a následne sa odráža v jeho ďalších oblastiach. (GETZ 2007:223)
V prípade FFV sa stáva témou podujatia tradičná kultúra
a jej folklorizované prejavy. Jej presahy pozorujeme i v ďalších oblastiach eventového dizajnu, a to: v programovaní
(v zameraní festivalu), priestorovom umiestnení (úprava
amfiteátra, sviatočná výzdoba), služby a občerstvenie (čiastočne zameranie stánkov, predaj krojových súčastí). Určitá
obmena je dosahovaná tematizáciou jednotlivých ročníkov,
napr. v roku 2013: jánošíkovská a zbojnícka tradícia, cyrilo-metodská tradíciu a rituálno-legendová tradícia; v roku
2014: 60. výročie festivalu.4 Príklady ilustrujú, že ročníkové
témy rešpektujú a konkretizujú hlavnú tému festivalu.
V programe festivalu možno potvrdiť dramaturgické
kontinuum s jadrom v 70. rokoch (v súvislosti so stabilizáciou hlavného organizátora) s presahom do prvých ročníkov
2

3

4

Eventový manažment (manažment podujatí) je aplikovaná oblasť štúdia
a praxe, komplexný systém zastrešujúci všetky činnosti a procesy plánovania,
tvorby a realizácie podujatí. (SILVERS 2004:1) Eventový dizajn (dizajn
podujatí) zahŕňa všetky činnosti a procesy využívajúce kreatívne postupy,
ktoré dávajú podujatiu konečný charakter využívajúc hmotné i nehmotné
prvky s úmyslom zabezpečenia želaných účinkov. Nie je ho možné chápať
len v rovine výtvarného vizuálu, ale ide o tvorbu komplexného charakteru
podujatia, preto ho chápeme v úrovni širšej dramaturgie.
Dizajn podujatia ako základná úroveň podujatia ovplyvňuje všetky ďalšie
úrovne, preto je prirodzené prenikanie jeho znakov do manažmentu.
Ak prináša tradíciou ustálené podujatie, je len prirodzené, že určitá
stabilizácia sa objavuje na úrovni manažmentu.
Slávnosti od svojho vzniku predstavovali podujatie prezentujúce
tradičnú kultúru najskôr v podobe vystúpení folklórnych súborov.
Následne v súvislosti s organizačnými zmenami dochádzalo k prieniku
i iných foriem, avšak oslava tradičnej kultúry ostáva dominantná.
Smerovanie k jednotnej dramaturgickej koncepcii nastalo v polovici
60. rokov a k definitívnemu ustanoveniu festivalu ako sviatku tradičnej
kultúry nastáva v súvislosti so stabilizáciou organizačnej štruktúry
v roku 1970.
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slávností. Spomeňme programové štruktúry, ako Privítanka
a Sprievod obcou s vysoko slávnostným charakterom a stabilizovaným priebehom. Obe programové štruktúry sa
objavujú ako súčasť slávností už v prvom desaťročí slávností.
Festivalu dominuje profánny charakter, pričom je vytváraná
atmosféra sviatočného veselia. „Celá dedina žije festivalom
a folklórom. Hrá sa, spieva a tancuje.“ (BUBLÁKOVÁ, 1966)
Veselú atmosféru umocňujú niektoré typy programov, napr.
tanečné zábavy. Ešte intenzívnejšie ju možno vnímať pri ponuke občerstvenia, ktorá sa vyznačuje širokou ponukou alkoholických nápojov a následne ich nadmerným požívaním.
V tomto zmysle možno chápať čas festivalu ako príležitosť
na neviazanú zábavu. Sakrálne prvky v programe možno
pozorovať v podobe rímsko-katolíckej omše a evanjelických bohoslužieb. Odkazy na kresťanskú tradíciu nájdeme
i v iných programoch, do ktorých sa dostávajú v súvislosti
s kresťanstvom ako základnou hodnotou slovenskej tradičnej kultúry. V oblasti priestorového riešenia sa sakrálne
elementy objavujú pri využívaní priestorov kostolov pre
spevácke programy (napr. spevácky program Do jednej sú
pekné, 2014; hudobno-spevácky program Vienok, 2015).
Jedným z výrazných sviatočných atribútov festivalu je
stabilnosť termínu konania a viazanosť na konkrétny
termín (prvý júlový víkend). Stabilizácia termínu nastala
v polovici 60. rokov v súvislosti s organizačnými zmenami.
(ŠVEHLÁK 1994:8) Vo vývoji festivalu sledujeme prerušenie každoročného usporiadania – najskôr v súvislosti
s vypuknutím epidémie (v 70. rokoch) a neskôr v súvislosti
s výstavbou amfiteátra v roku 2006. V dĺžke trvania prevažuje 3-dňový termín festivalu (piatok – nedeľa), od roku 2008
sa pridáva štvrtkový večerný program.5 Ustálenie termínu
konania sa ďalej prejavuje na individuálnej úrovni pri každoročných návštevníkoch festivalu, u ktorých je súčasťou
ich stáleho kalendára. V rámci dramaturgie dňa možno
v programe sledovať gradáciu s vrcholom v podobe večerných scénických programov. Večerné programy sa stávajú
súčasťou festivalu už od roku 1957 (ONDREJKA 2009b:19).
Ich realizácia posúva čas osláv do neskorých nočných hodín.
Striktné ohraničenie festivalu narúšajú aktivity počas roka
súvisiace s organizáciou a najmä medializáciou festivalu.
V dramaturgii festivalu sa objavujú i ďalšie princípy
sviatkov, napr. obzretie za minulosťou a bilancovanie predchádzajúceho roka ako typický znak kalendárnych sviatkov.
V scénických programoch je možné sledovať pripomenutia
významných osobností folklórneho života. S týmto účelom
bol vytvorený i program Pietnej spomienky na zosnulých
folkloristov. FFV je v vnímaný ako zavŕšenie folkloristického
roka, spája sa i s udeľovaním ocenení (napr. za celoživotný
prínos), vystúpením víťazov súťaží (laureáti Šaffovej ostrohy)
a najúspešnejších folklórnych kolektívov. V dizajne festivalu
je zachovávaný i princíp sviatočnej hojnosti a bohatosti. To
reprezentuje najmä rôznorodá a široká ponuka programov,
ale i spomínané zapájanie najúspešnejších alebo jubilujúcich
5

Štvrtkový program je neúplný. V tento deň nefungujú zväčša ešte všetky
elementy podujatia.

kolektívov a prítomnosť významných osobností. Z ďalších významných sviatočných prejavov viazaných na FFV treba menovať sviatočnú úpravu amfiteátra a priestoru obce. Výzdoba
obce je tvorená najmä výzdobou hlavnej cesty ihličnanmi
ozdobenými stuhami a tabuľami s ukážkami slovesného folklóru, ktorú dotvára hudba z rozhlasu. (Obrázok 1) Podobnú
výzdobu obce dokladujú i účastníci prvých ročníkoch slávností (ONDREJKA 2009a:18).
Sviatočné prejavy vo východnianskych rodinách. FFV
preniká ako sviatočná príležitosť i do kruhu rodiny a jednotlivca. O ich priebehu počas prvých rokov festivalu nás
informuje Zuzana Gajdošová. „Festivalom žila celá dedina,
lebo sa stretla celá rodina, navštevovali sa. Varili vo veľkom
pre celú rodinu. Vyzdobili domy a predvádzali rôzne tradície. Rozhlas hral celý deň a folkloristi chodili budiť dedinu
spievaním a vyhrávaním na voze.“ (GAJDOŠOVÁ, 1940)
Výskum preukázal viaceré stabilizované formy správania
a konania, ktoré sa vyskytujú vo východnianskych rodinách
počas slávnosti i v súčasnosti. Pred začiatkom festivalu
miestni zvyknú poupratovať svoje domy. „Všetko sa musí
pred festivalom poriadiť, umyť, vyčistiť... každá gazdiná musí
mať na festival umyté okná a mať všetko poriadené. Ani počas
festivalu sa žiadne pracovné činnosti nerobia, maximálne
sa ide sušiť seno. Každý chce, aby na festival bolo už všetko
nachystané.“ (BLAŠKO, starosta Východnej) To, že je festival
slávnostná príležitosť, potvrdzuje dodržiavanie pracovného
kľudu počas festivalového víkendu vo väčšine domácností.
„Je to slávnosť, počas ktorej sa nepracuje.“ (STANOVÁ, 1941)
Čas je venovaný hosťom, návšteve festivalu a iným sviatočným činnostiam. V minulosti sa narušenie pracovného
kľudu vyskytovalo v súvislosti s hrabaním sena, ktoré sa termínovo často prekrývalo. V súčasnosti je pracovný kľud do
určitej miery narušený komerčným charakterom festivalu.
Napríklad v obchodoch a službách dochádza k predlžovaniu
otváracích hodín, a tým i k zvýšenému pracovnému zaťaženiu zamestnancov v službách. Zásahy do sviatkovania sa
objavujú špeciálne pri poskytovateľoch ubytovania, ktorí sa
vo zvýšenej miere venujú návštevníkom.
Jadro festivalu tvorí víkend. Účasť na štvrtkovom programe, v ktorom sa objavujú často divadelné predstavenia,
nahrádza návštevu kultúrnych inštitúcií počas roka. Z piatkového programu domácich zaujíma popoludňajší scénický
program. Stabilizovanú podobu má u Východňanov sobota.
Pred obedom využijú domáci čas na upratanie a navarenie
obeda, príp. výzdobu domu a oblečenie do kroja. Niektorí sa
venujú predvádzaniu miestnych tradícií alebo sú prítomní
pred vyzdobenými domami. Tieto aktivity zasahujú život
celej rodiny. Sobota je dňom príchodu príbuzných a známych, ktorí zväčša zotrvávajú do nedele. Návšteva prichádza
najčastejšie k obedu, bližší príbuzní už v piatok popoludní.
Okrem nich sú to aj priatelia, spolužiaci či kamaráti z vojny.
Spoločným zvykom takmer u všetkých domácich je účasť
v Sprievode obcou. Cestou na alebo zo sprievodu si domáci zvyknú prezrieť výzdobu domov. Po sprievode sa časť
z domácich odoberie na program do amfiteátra, v ktorom
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Obrázok 1 Sviatočná úprava dediny na inštitucionálnej úrovni

Zdroj: Šimončičová, A., 2014

sa zúčastňujú najmä scénických programov, pozerajú si
stánky, kupujú deťom drobné darčeky a nechajú ich povoziť
na kolotoči. Od kúpy v stánkoch sa však mnohí dištancujú
kvôli vysokým cenám. Počas večera a po hlavnom programe
navštívia gastrocentrum. U niektorých sa stretávame s tým,
že spoločná účasť rodiny na programe má normatívny charakter. „Patrí sa, že ide rodina spolu.“ (DEBNÁR, 1957) Časť
programu trávia spoločne a na večerný/nočný program sa
mládež odčlení. Najmä tá zostáva na nočnej zábave až do
ranných hodín (DEBNÁR, 1986). Nedeľné dopoludnie
má podobný priebeh, t. j. dopoludnia sa navarí a po spoločnom obede sa všetci presunú na program. Zaujíma ich
predovšetkým záverečný galaprogram. Vo všeobecnosti si
domáci obyvatelia vyberajú scénické popoludňajšie programy vrátane piatkového. Na programoch domácich sa cielene
zúčastňujú najmä príbuzní a priatelia účinkujúcich.
Obrázok 2 Sviatočná úprava domov (individuálna úroveň)

Zdroj: Šimončičová, A., 2014

Zo sviatočných prejavov vyvolaných festivalom vo východnianskych rodinách je enormné množstvo návštev. Hostí
chodí toľko, že ich musia ubytovávať v stanoch. (KABÁTOVÁ, 1961) Nocovanie návštevníkov festivalu u Východňanov
má dlhšiu tradíciu v ubytovávaní v senníkoch a stodolách, na
čo si spomínajú najmä starší Východňania (GAJDOŠOVÁ,
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1940). Dnešní turisti uprednostňujú skôr nocovanie v stanovom mestečku alebo v ubytovacích zariadeniach vo Východnej
a okolí (LEHOTSKÝ, 1962). Opakované návštevy potvrdzujú
udržiavanie extralokálnych i interlokálnych kontaktov vďaka
festivalu. Významným javom je návšteva rodákov počas festivalu. Zuzana Varcholová (1974) žijúca v súčasnosti v Martine
nás informuje, že sa domov vracia trikrát do roka, a to vždy
na festival, Vianoce a raz nepravidelne (podľa aktuálnej situácie v rodine). Festival vyvolaným efektom návštev prispieva
k udržiavaniu kontaktov a nadviazaniu nových (napr. predstavovanie detí a partnerov).
Zvýšený pohyb po obci a v amfiteátri prináša príležitosť
pre sociálnu interakciu v rámci obce v podobe návštev susedov, spoločných návštev programu, ale i náhodných stretnutí.
Danka Kabátová (1961) nám potvrdzuje, že sa „stretávajú na
Obrázok 3 Predvádzanie miestnych tradícií

Zdroj: Šimončičová, A., 2014

programe aj s takými (Východňanmi), čo sa nevideli niekoľko
rokov.“ Je už neodmysliteľným rituálom, že domáci a ich
hostia spoločne so susedmi navštívia program, následne
zájdu na pivo alebo víno (LEHOTSKÝ, 1962). Zväčša sa
dohodnú v rámci svojej partie (napr. mládežníci, folkloristi,
ženy – tkáčky, bývalí spolužiaci) alebo sa stretnú až v amfiteátri. Ďalšie sviatočné prejavy, ktoré dotvárajú dizajn festivalu,
sú: sviatočná úprava domu a predvádzanie tradícií, sviatočné
odievanie a sviatočné stravovanie. Zdobenie domov a predvádzanie zvykov vznikli už v prvom roku slávností (KRÁĽOVÁ
2012:3). Kliment Ondrejka (2009a:18) poukazuje na spontánnosť tohto javu ako vlastnej iniciatívy domácich. Pôvod javu
ho zaraďuje k individuálnym prejavom. Pri zdobení a ukážke
domov dochádza k prezentácii artefaktov a javov tradičnej
kultúry. V súčasnosti sú podporované Súťažou o najkrajšiu
výzdobu, ktorú organizuje obec. V ročníku 2015 sa do výzdoby zapojilo 83 domov (KABÁTOVÁ, 1961). (Obrázok 2
a 3) Predvádzanie tradícií je kvantitatívne slabo rozvinuté.
Každoročne sa ho zúčastňuje približne päť rodín (KABÁTOVÁ, 1961). Zapojené javy a používané artefakty dokladujú
významné postavenie tradičného odevu, tkáčskej tradície,
plátenníctva a ovčiarskej tradície v lokálnom kultúrnom dedičstve. Odievanie do kroja sa viaže najmä na deti, ktoré sú
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Obrázok 4 Sviatočný odev východnianskych detí do sprievodu obcou

Zdroj: Šimončičová, A., 2014

takto vodené v sprievode obcou, na omšu, alebo aj pri voľnom
pohybe. (Obrázok 4) Z dospelých sa krojové odievanie vyskytuje najmä u tých, ktorí sú zapojení aj do výzdoby. Zriedkavo
sa s týmto prejavom stretávame aj u návštevníkov programu.
Téma podujatia sa prejavuje aj vo sviatočnom stravovaní
v príprave miestnych špecialít, ako sú kapustníky, švábovníky,
škvarkovníky a bryndzovníky.
Záver. Sviatky, jeden zo znakov ľudskej spoločnosti, prešli
v procese vývoja viacerými zmenami. Ich prvopočiatky možno
spájať so vznikom najstarších rituálov. Komodifikácia kultúry
priniesla úlohu kultúrneho produktu, ktorý je v súčasnosti
vyhľadávaným artiklom na trhu. Vysoká inštitucionalizácia
sviatkov sa spája s profesionalizáciou a zavádzaním princípov
eventového manažmentu a dizajnu. Súčasná orientácia
na zážitok ešte posilnila záujem o podujatia a priniesla
ich vzostup. Výskum FFV potvrdil pretrvávanie atribútov
sviatkov v oblasti dizajnu festivalu (na inštitucionálnej úrovni)
i voľne (na úrovni jednotlivca a rodiny). Typizované atribúty
sú: princíp slávenia, stabilnosť termínu konania, opakované
správanie a konanie, bohatosť a rôznorodosť a pod. Na úrovni
jednotlivca a rodiny sú sviatočné prejavy napríklad návštevy,
úprava domu, živé prezentácie kultúrneho dedičstva, sviatočné
odievanie a stravovanie. Do týchto prejavov preniká ústredná
téma festivalu – tradičná kultúra, ktorá určuje ich charakter.
Sviatočné prejavy vyvolané FFV na individuálnej úrovni sú
spontánnou reakciou domácich na vytvorenú udalosť. Ich
intenzita potvrdzuje FFV ako jeden z najvýznamnejších
sviatkov východnianskeho kalendára.
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Funkcia sociálnych kontaktov ľudovoumeleckých výrobcov v kreatívnych
produktoch ÚĽUV-u
Mária Šimončičová
Abstract: The main object of the article is creativity which plays
an important role in our society in different areas. The article
presents the results of our research focused on product design
in the context of cultural heritage where creativity is used as
a sustainable resource for product attractiveness. Our aim is
to present the effects of the creative products in the triangle of
craftsmen – organization – consumer. Specifically, the article
is dedicated to the effects in the area of social contacts.
Kľúčové slová: kreativita, kultúrne dedičstvo, funkcia
sociálnych kontaktov, ÚĽUV
Úvod. Problematika kreativity sa v poslednom období
stáva čoraz aktuálnejšou v rôznych sférach vedeckého aj
verejného života. Predmetný príspevok reaguje na rast
významu kreativity v kontexte kultúrneho dedičstva.
Zameriava sa na transformáciu kultúrnych produktov na
kreatívne.1 Interakcia kreativity a kultúrneho dedičstva je
širokospektrálna a ponúka zaujímavé teoretické aj praktické
témy. Príspevok, v snahe poskytnúť detailnejší pohľad na
aktuálny stav sledovaného javu v praxi, akcentuje skôr tie
praktické. V oblasti marketingu kultúrneho dedičstva sú to
predovšetkým kontexty v produktovom dizajne. Kreatívne
produkty sú istou nadstavbou bežne ponúkaných kultúrnych
produktov. Významne pri nich vystupuje najmä priamy
kontakt medzi producentom a spotrebiteľom. Výskum sme
realizovali v reprezentatívnej inštitúcii kultúrneho dedičstva
na národnej úrovni – ÚĽUV-e, lebo spája kreativitu s tradíciou
(ÚĽUV 2015:3–6).
Pre oblasť kultúrneho dedičstva prinášajú kreatívne produkty značné dopady (SLUŠNÁ 2014:74–82). Zameriavame
sa na vzájomne podmienené funkcie v trojuholníku organizácia – prezentujúci – spotrebiteľ v procesoch ochrany,
rozvoja a sprístupňovania kultúrneho dedičstva. Cieľom
príspevku je detailnejšie predstaviť funkciu sociálnych kontaktov. Výskum je realizovaný z pohľadu ľudovo umeleckého
výrobcu (ďalej len výrobcu) ako aktívneho nositeľa a tvorcu
kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom neho načrtáva aj ďalšie súvislosti viacúrovňového vzťahu s pasívnym nositeľom
kultúrneho dedičstva a organizáciou. Funkcia sociálnych
kontaktov nadobúda silné prieniky s ďalšími sledovanými
funkciami. Chápeme ich ako vzájomne podmienenú reťaz
s dopadmi na úrovni výrobca, organizácia a spotrebiteľ.
1

18

Vďaka slovnému základu dochádza často k zámene významu kreatívnych
produktov a produktov kreatívneho priemyslu. Uprednostňujeme
názor, že tieto pojmy majú dva odlišné významy. Produkty kreatívneho
priemyslu chápeme ako produkty širokej spleti odvetví kreatívneho
priemyslu. Kreatívne produkty predstavujú istú nadstavbu kultúrnych
produktov, do ktorých sa pod vplyvom nových kreatívnych trendov
dostáva kreativita.

Dôsledkom synergie medzi priamou spotrebou a priamou
prezentáciou,2 ku ktorej dochádza pri kreatívnych produktoch, je interkultúrny dialóg. Interkultúrny dialóg chápeme
ako základný faktor stimulujúci kolobeh funkcií (SLUŠNÁ
2014:84 a n.).
Funkciou sociálnych kontaktov je vytváranie nových
a podpora už existujúcich interpersonálnych vzťahov medzi
príslušníkmi kultúry, rozlišujúc v nej jednotlivé subkultúry,
vyvolané priamou účasťou výrobcu na kreatívnom produkte3 (TROILO 2015:57 a n.). Dôležitá je schopnosť kreatívnych produktov poskytovať priestor pre interkultúrne strety
výrobcov v troch líniách (schéma 1). Línie boli vyprofilované v nadväznosti na vzťah k ľudovej umeleckej výrobe (ako
komplexu kultúrneho dedičstva) a k skúmanému kreatívnemu produktu (v kontexte produktového dizajnu).
Schéma 1 Línie sociálnych kontaktov v systémoch kultúrneho
dedičstva a marketingu kultúrneho dedičstva
výrobca <–> výrobca

prezentujúci <–> prezentujúci

výrobca <–> návštevník

prezentujúci <–> spotrebiteľ

výrobca <–> zamestnanec
ÚĽUV-u
Zdroj: vlastné spracovanie (2015)

prezentujúci <–> organizácia

Prvá úroveň výrobca <–> výrobca akcentuje schopnosť
kreatívnych produktov poskytovať priestor pre podnecovanie a podporu interpersonálnych vzťahov v rámci skupiny
aktívnych nositeľov/producentov kultúrneho dedičstva na
priateľskej aj profesionálnej úrovni. Výrobcovia, ktorí sa
priamo zúčastňujú na prezentácii hodnôt, sa dostávajú do
interpersonálnych vzťahov zväčša pravidelne, čo umožňuje pôsobenie funkcie sociálnych kontaktov v dlhodobom
časovom horizonte. Sledované kreatívne produkty svojimi
požiadavkami na priamu účasť stimulujú vzájomné väzby
medzi príslušníkmi danej skupiny a tým vytvárajú „živú“,
„pulzujúcu“ kultúru. Výrobcovia predstavujú subkultúru
profilujúcu sa v rámci kultúry Slovenska. Je charakteristická
aktívnou tvorbou v oblasti ľudovej umeleckej výroby. Podľa
ich výpovedí – zároveň ich spája silný vzťah k ľudovej umeleckej výrobe ako k významnej časti kultúrneho dedičstva,
ktorú majú snahu zachovávať pre ďalšie generácie. Viacerí
výrobcovia si pokladajú za povinnosť prispievať k uchovávaniu ľudovej umeleckej výroby vlastnou tvorbou a jej
následnou prezentáciou.
K intenzívnej interakcii aktívnych tvorcov dochádzalo
na kreatívnych produktoch ÚĽUV-u Jarmok majstrov remesiel FF Východná a Dni majstrov ÚĽUV. U viacerých
zúčastnených vystupujú ako významný motív ich účasti práve sociálne kontakty. „Na festivale Dni majstrov ÚĽUV-u sa
stretnem s kamarátmi, s ktorými som sa celý rok nevidel. To sa
2

3

Priamu spotrebu a priamu prezentáciu vnímame ako jeden
zo základných atribútov kreatívnych produktov, ktorý vyvoláva
kreatívny zážitok u spotrebiteľa (RICHARDS 2013:302).
Výskum sa zoberá funkciami medzi vybranými príslušníkmi kultúry
Slovenska, aj keď niektoré produkty sú spotrebúvané aj zahraničnými
návštevníkmi. Tí nie sú predmetom nášho výskumu.
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mi páči, že tu nie sme uzavretí ako v dielni.“ (Cyril Gandžala)
„Prišla som medzi svojich.“ (Ľubica Maliariková) Výrobcovia
ako podnikateľské subjekty môžu v trhovo orientovanej spoločnosti vystupovať ako konkurenti. Súčasne však poukazujú na dobré a priateľské vzájomné vzťahy. Výrobcovia sami
upozorňujú aj na potrebu vzájomnej pomoci pri prezentácii,
ktorá motivuje nadväzovanie kontaktov. Počas podujatia sa
jednotliví výrobcovia/prezentujúci navzájom navštevujú.
Ich vzťahy sú nezriedka nadštandardné. Pravidelné sociálne
kontakty na sledovaných kreatívnych produktoch vyvolávajú špecifické javy:
• okrem už existujúcich vzťahov kreatívne produkty
podporujú budovanie vzťahov so začínajúcimi výrobcami. Sú nástrojom ich začleňovania sa do skupiny
výrobcov/prezentujúcich. „Počas podujatí sa pravidelne stretávam s výrobcami, ktorí sú mojimi priateľmi, aj
s výrobcami, ktorí sa zúčastňujú ako začínajúci. Vzťahy
sú veľmi srdečné a s niektorými sa poznáme už ako rodiny.“ (Milan Stieranka) Súčasťou privítania (aj nových
výrobcov) je, zvyčajne už vopred prichystaný, prípitok;
• aj keď v rozhovoroch výrobcovia zdôrazňovali skôr
súkromný charakter medziľudskej interakcie, sú tu
prítomné aj dopady v profesionálnej rovine. Pri stánkoch medzi nimi dochádza k výmene poznatkov z oblasti výroby, nových trendov, technológií a techník.
„Priamo na festivale Dni majstrov ÚĽUV-u sa stretnem
s ďalšími výrobcami, preto často dochádza k porade
medzi nami.“ (Zuzana Dostálová);
• rozšírená je aj účasť členov rodiny výrobcu a budovanie vzťahov medzi rodinami výrobcov. Členovia sú
totiž často prítomní vo fáze prezentácie/predaja výrobkov. Napríklad pri výskume kreatívnych produktov
(na predmetných podujatiach) sme sa stretli s účasťou
rodinných príslušníkov u nasledovných výrobcov:
Cyril Gandžala s manželkou, Viera Vrtichová s manželom, Jana Michalíková so synom, Peter Kovalík so
synom a manželkou, Milan Arendáš s manželkou, Štefan Mlích s manželkou, Stanislav Otruba s manželkou,
Izabela Chylová s manželom a dcérou;
• vzájomná pomoc medzi výrobcami je samozrejmosťou. Najčastejšie pri rozkladaní a skladaní predajného
stánku, pri zastupovaní, resp. ochrane tovaru počas
prestávky, alebo krátkej neprítomnosti predajcu, rozmieňaní peňazí a pod.
• pod vplyvom viacdňovej (Festival Dni majstrov
ÚĽUV-u trvá 2 dni, Jarmok majstrov remesiel na FF
Východná 3 dni) a opakovanej prítomnosti výrobcov
na podujatiach dochádza k vytváraniu dlhoročných
priateľstiev. Pri účasti na kreatívnych produktoch sú
často nevyhnutné. Priama prezentácia ľudovej umeleckej výroby umožňuje vzájomné stretávanie sa podobne
zmýšľajúcich ľudí, ktorí sledujú spoločný cieľ – ochranu, sprístupňovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva
(v podobe produktov ľudovej umeleckej výroby).
Hlavný cieľ účasti na podujatí môže byť u jednotlivých

výrobcov odlišný. Evidentný je však dôraz na vyššie
uvedený cieľ.
Druhá úroveň výrobca <–> návštevník predstavuje
vzťah, ktorý vytvára priestor na prenos hodnôt v geografických aj historických súvislostiach. Funkcia sociálnych
kontaktov pri sledovaných produktoch intenzívne vplýva na
reciprocitu vzťahu medzi aktívnymi a pasívnymi nositeľmi
kultúry práve spojením priamej prezentácie s priamou spotrebou. Vzájomná interakcia vyvoláva efekty pre zapojené
subjekty v závislosti na ďalších, často subjektívnych faktoroch,
preto nie je možné exaktne štandardizovať jednotlivé vplyvy.
Schéma 2 znázorňuje funkciu sociálnych kontaktov v druhej
línii umiestnenú v kolobehu ďalších sledovaných javov.
Schéma 2 Interakcia medzi aktívnym a pasívnym nositeľom
kultúrneho dedičstva stimulovaná kreatívnym produktom

Zdroj: vlastné spracovanie (2015)

Funkcia sociálnych kontaktov kreatívnych produktov
vedie k vytváraniu vzťahov medzi tvorcom a spotrebiteľom. Tieto vzťahy sú vždy obchodného a niekedy aj súkromného charakteru. Paralely v marketingu nachádzame
v public relations, ktoré na kreatívny produkt nazerajú aj
ako na nástroj zabezpečujúci dobré meno výrobcu. V danom systéme výrobca ako podnikateľský subjekt ponúkajúci
produkt so špecifickým obsahom svojou účasťou na kreatívnom produkte v priamom kontakte so spotrebiteľom rozvíja
pozitívne vzťahy, ktoré sú chápané ako spôsob dosiahnutia
cieľov. Vďaka funkcii sociálnych kontaktov nezriedka dochádza k vyvolaniu opätovnej spotreby. Výskum preukázal
zväčša neuvedomelý charakter nadväzovania kontaktu so
spotrebiteľmi. „Mne sú takéto stretnutia veľmi prijemné a rád
sa s návštevníkmi rozprávam.“ (Milan Stieranka) Samotní
výrobcovia veľmi pozitívne hodnotia priamy kontakt najmä
s mladými návštevníkmi podujatí, ktorí „sa radi rozprávajú
o remesle.“ (Cyril Gandžala)
Funkcia sociálnych kontaktov sa prejavuje aj získavaním
poznatkov o aktuálnej situácii na trhu. Interpersonálne
kontakty so spotrebiteľmi u výrobcov formujú ich socioekonomické ciele a konkretizujú dopyt. Získavanie takýchto
informácií potvrdili viacerí výrobcovia. Účasťou na kreatívnych produktoch výrobca „získava informácie a skúsenosti
od ľudí, s ktorými sa rozprávame…“ (Milan Stieranka) „Hneď
tu vieme, ako ľudia vnímajú naše výrobky a ich požiadavky.
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Podľa toho vieme, čo vyrábať budúci rok.“ (Halina Grešlíková)
Vzťah výrobca – návštevník bol signifikantný predovšetkým pri stánkovej prezentácii výrobkov spojenej
s ukážkou výroby a na tvorivých dielňach. Prezentujúci
pozývali návštevníkov k ich stánku, kde okrem komerčnej
prezentácie dochádzalo aj k rozhovorom na rôzne témy
spojené s výrobou, napr. o historických a geografických
súvislostiach remesla, aktuálnych problémoch, technológiách a technikách výroby. „Podľa viacročných skúseností
s prezentáciou mojej práce môžem povedať, že u nás je veľa
ľudí, čo sa zaujímajú o ľudovú kultúru a tradičnú ľudovú
výrobu. Veľakrát sa stalo, že sme predebatovali s návštevníkmi dlhú dobu na tému histórie, výskytu, ako aj tradičného
spôsobu výroby, ktoré svojimi výrobkami prezentujem.“
(Milan Stieranka) „Návštevníci sa zaujímajú o počiatky
výroby a celú realizáciu výrobkov, taktiež sa zaujímajú ľudia
rôznych vekových kategórií o to, ako začať s rezbárstvom,
a ako som sa ja k tomuto remeslu dostal.“ (Slavomír Albert)
Schopnosť kreatívnych produktov nadviazať kontakt výrobcov s konečným spotrebiteľom oceňujú samotní výrobcovia. V rozhovoroch s návštevníkmi sa okrem komerčnej
prezentácie snažia inšpirovať k aktívnej tvorbe a vzdelávať
návštevníkov. Možno konštatovať, že výrobcovia si cenia
nielen návštevníka, ktorý navštívi stánok s komerčným
úmyslom, ale aj záujemcov o získanie informácií. Opakovanými kontaktmi s niektorými návštevníkmi niekedy
vzťah získava priateľskú rovinu. „Sú návštevníci, ktorí sa
stali takmer mojimi priateľmi.“ (Slavomír Albert)
Aj v rovine výrobca <–> návštevník sú evidentné určité
prejavy, ktoré determinovala funkcia sociálnych kontaktov:
• pravidelné návštevy niektorých návštevníkov (pasívnych nositeľov kultúrneho dedičstva) u výrobcov
v stánkoch za účelom kúpy i sociálnej interakcie.
„Stalo sa už pravidlom, že niektorí ľudia, ktorých moja
práca oslovila, každoročne prídu ku mne či už len na
pár viet alebo si niečo nové do zbierky odnesú. Stáva sa
aj to, že si povedia, čo im mám o rok priniesť.“ (Milan
Stieranka) „Sú ľudia, ktorí každý rok si niečo kúpia do
zbierky a dokonca podporujú kúpou výrobkov aj moje
deti, ak sa im niečo pekné podarí vyrobiť. Iní sa každoročne zastavia, pozdravia ma, opýtajú sa na to ako sa
mi darí, ako sa darí mojej rodine a dokonca sú aj takí,
ktorí mi každoročne nosia koláče.“ (Slavomír Albert,
Peter Kovalík) Pravidelnou účasťou výrobcu a návštevníka sú vytvárané predpoklady pre nadviazanie
obojstranne prospešných vzťahov;
• náhodné aj plánované návštevy výrobcov známymi.
Dni majstrov ÚĽUV-u a Jarmok majstrov remesiel na
FF Východná vďaka vysokému počtu návštevníkov
z rôznych lokalít sú pre výrobcov príležitosťou na stretávanie sa s dlhoročnými známymi, kamarátmi z detstva, a rodákmi, s ktorými sa už bežne nestretávajú.
„Často sa stáva, že ma navštevujú známi, s ktorými som
sa už veľmi dlho nevidel.“ (Stanislav Otruba)
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V marketingu možno označiť sledovaný jav ako personalizáciu produktu kultúrneho dedičstva. Z pohľadu
spotrebiteľa vytvára atraktívnejší produkt. Priamy kontakt
spotrebiteľa so živým, aktívnym tvorcom/nositeľom vytvára/posilňuje emocionálny vzťah spotrebiteľa ku kultúrnemu
dedičstvu, vzniká hodnota. Z pohľadu návštevníka dochádza k strate anonymity produktu odhalením výrobcu, ktorý
mu ponúka množstvo ďalších informácií/príbehov, čím
vzniká jedinečný, originálny produkt. Takýmto spôsobom
sa vytvára „príbeh“ samotnej hodnoty kultúrneho dedičstva
s množstvom informácií o ňom. Práve tento proces/vzťah
vytvára z tradičného kultúrneho produktu atraktívny kreatívny produkt, dôsledkom čoho sa vytvárajú priaznivejšie
podmienky pre ďalšie zachovávanie kultúrneho dedičstva
(DUBSKÁ – MICHALÍK 2012:35). Kultúrne dedičstvo spolu s kultúrnymi organizáciami a inštitúciami, podujatiami
a produktmi, infraštruktúrou a ľudskými zdrojmi vytvára
systém kultúrneho potenciálu, ktorý môže byť transformovaný na kultúrny kapitál – nástroj profitu. (LENOVSKÝ
a kol. 2014)
Tretia úroveň je vzťah výrobca <–> zamestnanec
ÚĽUV-u. Výskum zaznamenal dobré vzťahy týchto subjektov. Nezriedka sú výsledkom dlhoročnej spolupráce
výrobcov s organizáciou. Niektorí z výrobcov spolupracujú
s ÚĽUV-om niekoľko desiatok rokov. Na skúmaných podujatiach možno stretnúť výrobcov, ktorí sa ich zúčastňujú
každoročne od ich založenia.4 Účasť na sledovaných kreatívnych formách je len jednou z foriem spolupráce ÚĽUV-u ako organizátora a výrobcov/prezentujúcich. K ďalším
formám patrí predaj výrobkov cez predajnú sieť ÚĽUV-u
(Jaroslav Švihra, Jozefína Bilíková, Cyril Gandžala), pomoc
pri tvorbe a inovovaní výrobkov – odborné poradenstvo
(Jana Michalková, Cyril Gandžala, Jaroslav Švihra), vykonávanie práce lektora na tvorivých dielňach ÚĽUV-u (Ľubica
Maliariková, Jana Michalková), účasť na iných podujatiach
ÚĽUV-u ako predajca a pod.
Kreatívne formy umožňujú preklenutie hranice anonymity medzi organizáciou (ktorej predstaviteľom sú zamestnanci) a výrobcami. Je jedným z nástrojov budovania dobrého mena (public relations) u cieľovej skupiny – aktívny
tvorca kultúrneho dedičstva.
V tejto línii sa funkcia sociálnych kontaktov prejavuje návštevami výrobcov zamestnancami ÚĽUV-u. Tieto
návštevy sme zaznamenali počas podujatí, pri predajných
stánkoch a na tvorivých dielňach. Z hľadiska funkčnosti
daných väzieb aktívni nositelia potvrdili pozitívne vzťahy
s ÚĽUV-om. „Vzťahy sú veľmi dobré, pracovníci ÚĽUV-u
sú milí a profesionálni, so záujmom o remeselníka a jeho
tvorbu.“ (Slavomír Albert) Profesionálna úroveň interakcie
získava kreatívnymi produktmi nový rozmer – v osobnej
rovine. Zaznamenali sme rozvinuté vzťahy nielen medzi výrobcom a zamestnancom, ale aj jeho aktívnymi príbuznými
a zamestnancom.
4

Napríklad festivalu Dni majstrov ÚĽUV-u sa od jeho vzniku, t. j. 25
rokov, pravidelne zúčastňuje drevorezbár Cyril Gandžala z Pohorelej.

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2016
Záver. V skupine výrobcov sme zaznamenali pozitívne
vzťahy podporované účasťou na kreatívnych produktoch.
Výrobcovia v rozhovoroch akcentovali predovšetkým priateľskú rovinu vzťahu. Možno konštatovať, že výrobcovia
k sebe nepristupujú len ako konkurenti, ale nezriedka aj ako
priatelia, ktorí spolu prispievajú k ochrane a zachovávaniu
kultúrneho dedičstva. Z toho pramení aj ich sebavedomie
a hrdosť na to, čo robia. Osobitnú úlohu nadobúda kontakt
so začínajúcimi tvorcami, ktorí sú vďaka svojej účasti na
týchto podujatiach/kreatívnych produktoch zaraďovaní do
spoločenstva výrobcov. K nadväzovaniu kontaktov nedochádza len medzi výrobcami, ale aj medzi zúčastnenými
rodinnými príslušníkmi. Funkcia sociálnych kontaktov
predstavuje u aktívnych nositeľov významný stimul ich
účasti. Kreatívne produkty podmienili existenciu určitých
ustálených prejavov, správania a aktivít (pravidelné vzájomné návštevy výrobcov pri stánkoch, účasť rodinných príslušníkov, vzájomná pomoc na podujatiach, priateľstvá).
V rovine interakcie medzi výrobcom a návštevníkom sme
zaznamenali dobré vzťahy, ktoré sa rozvíjajú predovšetkým
rozhovormi pri stánkoch a v tvorivých dielňach. Výrobcovia
radi komunikujú s návštevníkmi – pasívnymi nositeľmi,
poskytujú im informácie o svojom remesle, histórii, regióne,
čo vnímajú ako spôsob zachovávania kultúrneho dedičstva.
Uvedomujú si potrebu medzigeneračnej transmisie hodnôt
a kladú dôraz na mladú generáciu. Komunikácia so spotrebiteľmi čiastočne usmerňuje aj produkciu samotných
výrobcov. „Oživením“ určitým príbehom a personalizáciou
vzniká pre návštevníkov/spotrebiteľov produkt zaujímavejší
ako bežný, čo dokazujú aj ich opakované návštevy.
Vzťah medzi výrobcom a zamestnancom ÚĽUV-u determinuje predovšetkým pravidelná spolupráca. Zamestnanci
(ako predstavitelia organizácie) pravidelnými návštevami
budujú dobrý obraz o ÚĽUV-e. Skúmané kreatívne produkty sú v tejto súvislosti nástrojmi public relations pre všetky
zúčastnené strany.
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Realita kultúry dolnozemských
Slovákov – príspevok k riadeniu vedeckovýskumného projektu
Jaroslav Čukan – Boris Michalík
Abstract: The paper deals with the management and the results of a scientific research project The reality of culture of
Lowland Slovaks, which was realized at the Faculty of Arts,
Constantine the Philosopher University in Nitra. Our research
team, which is composed of experienced as well as younger
workers and PhD students, achieved several remarkable
results, including publishing of six monographs and many
contributions in journals and conferences. The project results
point at the importance of contextualism in the research of
ethnic issues as a methodological approach when studying
cultural phenomena.
Kľúčové slová: minoritná kultúra, tradičná kultúra, Slováci
žijúci v zahraničí, Dolná zem, asimilačné procesy, identita
Úvod. Vedecko-výskumná práca v súčasných podmienkach
školstva a vedy na Slovensku vyžaduje spravidla viaczdrojové financovanie. Projektové zámery musia byť pripravované
zodpovedne aj s prihliadnutím na fakt, že nemusia byť financované. Nejde pritom len o kvalitu projektov a ich riešiteľov,
ale tiež o silu konkurenčného prostredia, ktoré v hodnotení
nie vždy objektívne posudzuje projektové kritériá. Na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre sme
doposiaľ riešili viacero projektov VEGA a KEGA (súhrnne
podporené sumou viac ako 80 tisíc EUR), ktoré boli úspešne
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ukončené. Aktuálne posledným, ktorý sme riešili v rokoch
2013 – 2015, bol projekt Realita kultúry dolnozemských
Slovákov. Bol financovaný Vedeckou grantovou agentúrou
MŠVVaŠ SR a SAV.
Vzhľadom na fakt, že rozpočet projektu bol približne
o 30% vyšší než pridelené finančné prostriedky, bolo potrebné pristúpiť k čiastočnej úprave cieľov a časového harmonogramu. Obmedzujúcimi faktormi boli tiež vnútorné predpisy o čerpaní finančných prostriedkov (limitujúce použitie
financií reálne len počas 10 mesiacov v roku), nepružné
verejné obstarávanie, ale aj výučba počas letného a zimného
semestra kolidujúca s rôznymi organizovanými vedeckými
a spoločenskými podujatiami na skúmanom území.
Ciele a výsledky projektu. Projekt Realita kultúry
dolnozemských Slovákov bol zameraný na identifikáciu
a dokumentáciu zmien kultúry slovenských minoritných
spoločenstiev na Dolnej zemi od 80. rokov minulého storočia. Na slovenské spoločenstvá v jednotlivých štátoch
rôznou mierou vplývali politické udalosti z konca 20. storočia; rozpad Juhoslávie a balkánska vojna zmenili kvalitu
života i smerovanie kontaktov medzi Slovákmi vo Vojvodine
a v Slavónii, ale aj v rámci severu a juhu Slavónie; vzťahy
medzi Vojvodinou a Slavóniou sa výrazne oslabili, posilnili
sa v rámci Slavónie aj zásluhou slovenských menšinových
inštitúcií. Vzťah štátu/majority k minoritám je diferentný – najpriaznivejší v Srbsku a Rumunsku, asimilačné tlaky
sú v Chorvátsku a najmä v Maďarsku. Nerovnaký dopad
majú procesy globalizácie, k zmenám niektorých javov
tradičnej kultúry a k nerovnomernému vývoju dochádza aj
v súvislosti s postupnou európskou integráciou.
Realita kultúry dolnozemských Slovákov závisí od
polohy v mestskom, prímestskom a vidieckom prostredí,
v týchto kontextoch registrujeme podobné/rozdielne javy
nezávisle od existencie v jednotlivých štátoch. Akulturačné
procesy súvisia s polohou vzhľadom k mestu len čiastočne,
dôležitejšie sú osobnosti, ktoré dokážu realizovať kultúrne
aktivity na etnickom princípe. Významnú rolu plnia evanjelickí kňazi a evanjelická cirkev, v Sedmohradskom rudohorí rímskokatolícka cirkev. V Bukovine je obyvateľstvo so
slovenským jazykom asimilované/polonizované pôsobením
poľských rímskokatolíckych kňazov.
Konkrétnym podmienkam bola prispôsobená metodológia. Archívny výskum nebol cieľom, len prostriedkom
k pochopeniu vývojových procesov a objasňovaniu všeobecných aj špecifických kultúrnych javov. Výrazne však doplnil
a korigoval všeobecne akceptované a nekriticky preberané
staršie poznatky o osídľovaní jednotlivých lokalít z hľadiska
príčin, smerovania kolonizácie a časového obdobia. V porovnaní s doterajšími údajmi náš archívny výskum posunul
obdobie príchodu slovenských kolonistov spravidla o niekoľko desaťročí, výnimočne (Boľovce) o 60 rokov vrátane smeru
imigrácie. Revidovali sme poznatky aj príslušnú terminológiu. V cirkevnom archíve v Dunaegyháze sme objavili cenný
rukopis miestneho učiteľa z 19. storočia, ktorý etnologicky
a historicky analyzujeme, interpretujeme a pripravujeme do
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tlače aj po ukončení oficiálneho riešenia projektu. Písomná
a vizuálna dokumentácia (fotografia, kresba) majú rovnakú
výpovednú hodnotu a dopĺňajú sa vo všetkých publikovaných
výstupoch. Publikovali sme však aj monografiu (na DVD nosiči) s vizuálnou dokumentáciou (kultúrne tradície Slovákov
v Slavónii), kde je dokumentačným materiálom fotografia
s textom a dokumentárny film s hovoreným odborným výkladom. V redakčnom pláne SVC v B. Petrovci na rok 2016
je podobná monografia z prostredia Banátu. Bohatá, plnohodnotná vizuálna dokumentácia je archivovaná a priebežne
slúži na vedecké účely, nenahraditeľná je v procese výučby,
v propagácii vedy a minoritnej kultúry. Príslušníkmi minorít
sú prezentácie bohato navštevované a dokumentácia výrazne
pôsobí na rozvíjanie vedomia etnickej minoritnej príslušnosti.
Monografie syntetizujú poznatky o procesoch zmien a stave
akulturácie na konkrétnych príkladoch z presne situovaného
prostredia (geograficky, administratívne, historicky, konfesionálne, etnicky, profesijne); okrem tradičných etnologických
tém sú zamerané napríklad aj na formovanie kultúrnej
krajiny, kolektívnych identít, etnomuzikologickú analýzu či
mapovanie a hodnotenie kultúrneho potenciálu.
Tematické/obsahové zameranie výskumu a publikácií
v každom prípade vychádzalo z dôkladného hodnotenia
úvodného prieskumu a výberu všeobecných, ale signifikantných javov, no aj kultúrnych špecifík. Táto počiatočná fáza
je z hľadiska výberu reprezentatívneho materiálu určujúca.
Dôležité boli finančné a časové možnosti aj odborné spôsobilosti členov riešiteľského kolektívu; k výskumu, dokumentácii a interpretácii špecifického etnochoreologického javu,
alebo k historickej analýze rukopisu sme si podľa potreby
prizvali externého odborníka. Monotematické monografie
hodnotia spolkovú činnosť, sú syntézou, analýzou a interpretáciou akulturačných faktorov, venované sú analýze a syntéze identít, prezentujú vizuálnu dokumentáciu. Riešiteľský
kolektív pracuje metódou dôsledného kontextualizmu; ten
istý kultúrny jav je študovaný viacerými bádateľmi v najrôznejších aspektoch a súvislostiach v kontexte tém, ktoré
riešia jednotliví autori. Písomná dokumentácia tak pôsobí
komplexne, plasticky a možno ju prirovnať k 3D obrazu.
Kolektív získal nové odborné aj organizačné skúsenosti
a podnety pre ďalšiu vedeckú prácu. Cenné je prehĺbenie
vzťahov s inštitúciami, ktoré sa venujú výskumu slovenskej
minoritnej kultúry v Nadlaku, Novom Sade, Békešskej Čabe
a Našiciach a s vydavateľstvami v Nadlaku a Báčskom Petrovci. Prezentovali sme naše spoločné publikačné výstupy na
knižnom veľtrhu v Bratislave (2015). V rámci terénnych výskumov sme intenzívne spolupracovali s predstaviteľmi slovenských cirkevných zborov, Matice slovenskej, slovenských
samospráv, Národnostnej rady SNM v Srbsku a s Ústavom
pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo Vojlovici a v Kovačici
sme si overili možnosť mapovať a hodnotiť kultúrny potenciál, ktorý vznikol v súvislosti so slovenským minoritným
spoločenstvom. Výsledkom našej práce na projekte je šesť
vedeckých monografií, množstvo vystúpení na konferenciách v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, tri už realizované
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(na Slovensku) výstavy fotografií spojené s prednáškami
a diskusiou o Slovákoch v zahraničí, štúdie v časopisoch
a zborníkoch.
Projekt objasnil súčasný stav minoritnej kultúry a identity
dolnozemských Slovákov. Štúdiom medzilokálnych kontaktov
na úrovni regiónov, so Slovenskom aj so slovenským zahraničím zdokumentoval proces zmien, ku ktorým dochádza od 80.
rokov minulého storočia dodnes. Vysvetlil vplyv geopolitických udalostí, globalizácie a európskej integrácie, vidieckeho,
prímestského aj mestského prostredia na spoločné a rozdielne
v rámci slovenských minorít v jednotlivých štátoch. Výsledky
terénneho výskumu a archívneho štúdia dopĺňajú a spresňujú už publikované poznatky o konkrétny materiál, prinášajú
nové témy. Historické kontexty sú nevyhnutné pre vysvetlenie
procesov v prítomnosti. Priebežne bola publikovaná metodika
výskumu aj čiastkové výsledky v rámci vedeckých podujatí,
časopisov a zborníkov. Vizuálna dokumentácia je významná
pre vedu aj jej popularizáciu. Publikácie dokazujú prepracovanú metodiku kontextualizmu, monotematickú analýzu aj
priestorovú syntézu a tematický obsah.
Medzi najvýznamnejšie výsledky projektu možno
zaradiť:
• Monografia R. Bednárika Slováci v Juhoslávii vychádza len z výskumu a hodnotenia etnokultúrnych javov
v niekoľkých najvýznamnejších enklávach. Z hľadiska
výberu lokalít netvoria reprezentatívny výber. Niektoré
sú spomenuté len okrajovo. Z tohto aspektu ponúkame
etnologickej, historickej, etnomuzikologickej aj kulturologickej vedeckej obci nové konkrétne poznatky
z konkrétnych enkláv s možnosťou dopĺňať doterajšie
poznatky aj porovnávať v časových, sociálnych, etnických aj priestorových súvislostiach. Nespracovávali
sme tradičné témy z oblasti materiálno-technologickej
kultúry, hoci problematika tradičnej architektúry a bývania, resp. stravy je vo výsledkoch našich projektov
obsiahnutá, ale v nových časových a sociálnych kontextoch. Zohľadnili sme kontexty vidieckeho, prímestského aj mestského prostredia.
• Publikácie A. Siráckeho významom prekonali svoju
dobu a dodnes sú nenahraditeľné. Vzhľadom na široký
záber celej slovenskej Dolnej zeme nemal dostatočný
priestor na dôkladnejšie archívne štúdium. Vo všetkých skúmaných lokalitách so slovenskými spoločenstvami sme objavili a publikovali presnejšie okolnosti
a obdobie príchodu prvých slovenských kolonistov. Vo
väčšine prípadov ide o korekciu niekoľkých desaťročí,
v jednom prípade dokonca šiestich.
• Získali sme aj bohatú vizuálnu dokumentáciu. Publikovali sme dve monografie venované fotodokumentácii z rôznych tematických oblastí a jeden dokumentárny film. Majú vedeckú hodnotu, slúžia k popularizácii
vedy aj v procese výučby. Uskutočnili sme niekoľko
výstav, prednášok, pripravujeme (2016 – SNM Martin) veľkú výstavu o kultúrnych tradíciách Slovákov
v Rumunsku.

• Prezentácie publikácií významne posilnili slovenskú
kolektívnu identitu.
• Kolektív pracuje metódou dôsledného kontextualizmu, ktorá je vo všeobecnosti využívaná sporadicky.
• Kolektív získal nové skúsenosti a podnety pre ďalšiu
vedeckú prácu.
• Publikácia Vojlovica — Kultúrne tradície Slovákov
v Banáte je prvým publikovaným mapovaním a hodnotením kultúrneho potenciálu v slovenskom dolnozemskom prostredí. Výsledky má záujem aplikovať
Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
• Materiály už využíva minoritný manažment v rámci
kultúrnych aktivít.
Riadenie ľudských zdrojov. Členovia riešiteľského kolektívu boli z Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF
UKF v Nitre, čo umožnilo operatívne riešiť úlohy. Príprava na výskum, práca v teréne a spracovanie materiálov sa
realizujú popri plnení pedagogických povinností. Terénne
výskumy sú organizované v troj-štvorčlenných skupinách,
aby sa mohli kolegovia zastúpiť v pedagogickom procese.
Vedúci riešiteľského kolektívu, prof. Čukan, vyberal výskumné lokality, nadväzoval kontakty, určoval výskumné
témy, pripravoval metodiku výskumu. Ako skúsený etnológ
bral so sebou na výskum mladších kolegov a podľa potreby
im poskytol odbornú pomoc. Venoval sa medzilokálnym
kontaktom, pripravoval úvodné aj záverečné state a resumé
na preklad. Pripravoval harmonogram prác, redigoval
všetky texty. Reprezentoval kolektív v rámci rozhlasového
a televízneho vysielania. Zúčastnil sa prezentácie publikovaných výstupov na knižnom veľtrhu v Bratislave. Zástupca
vedúceho projektu, doc. Michalík, sa venoval logistike v súvislosti s terénnym výskumom aj s účasťou na vedeckých
podujatiach – čerpaniu finančných prostriedkov, doprave,
zabezpečoval ubytovanie. S vedúcim projektu pripravoval
harmonogram prác. Riešil problematiku spolkovej činnosti,
akulturačných procesov, kontaktov s materskou krajinou
a vysťahovalectva. Reprezentoval kolektív v rámci rozhlasového a televízneho vysielania. Zúčastnil sa prezentácie
publikovaných výstupov na knižnom veľtrhu v Bratislave.
Prof. Lenovský skúmal problematiku identít a obyčajovej
kultúry. Bral so sebou na výskum mladších kolegov a podľa
potreby im poskytol odbornú pomoc. Reprezentoval kolektív v rámci rozhlasového a televízneho vysielania. Doc.
Šusteková sa venovala zamestnaniam a obyčajovej kultúre.
V riešiteľskom kolektíve pracovala dva roky. Dr. Kurpaš sa
venoval predovšetkým tradičnému staviteľstvu a bývaniu.
Skenoval získané písomné materiály a fotografie. Dr. Zima
zabezpečoval vizuálnu dokumentáciu a skúmal problematiku stravy a stolovania. Všetky texty graficky upravoval, s vedúcim projektu pripravoval obálku, konzultoval s tlačiarňou
a hotovú publikáciu odovzdával do tlače. Pripravoval aj
samostatné publikácie orientované na vizuálnu dokumentáciu. Pripravoval fotografie k výstavnej činnosti. V záverečnom roku riešenia sa do riešenia projektu zapojili ďalší
dvaja mladí vedeckí pracovníci. Dr. Žabenský ako kultúrny
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geograf hodnotil zmeny v kultúrnej krajine spôsobené modifikáciami agrárneho spôsobu života a industrializáciou vo
vidieckom, prímestskom a mestskom prostredí. Dr. Dubská
mapovala a hodnotila kultúrny potenciál. V poslednom roku
riešenia boli do projektu včlenení dvaja doktorandi. Pracovali s literatúrou, distribuovali dotazníky, priúčali sa práci
v teréne, skenovali fotografickú dokumentáciu, pomáhali
pri prezentácii výsledkov (výstavy), so staršími kolegami si
spoločne pripravili príspevky na medzinárodnú vedeckú
konferenciu v Nadlaku.
Všetci členovia kolektívu realizovali fotodokumentáciu
a podieľali sa na obrazových prílohách. Poznatky priebežne
konzultovali, radili si navzájom, pomáhali s výberom a zabezpečovaním informátorov a spoločne nachádzali postup
riešenia rôznych kontextov kultúrnych javov. K členom
riešiteľského kolektívu sa nezáväzne, ale aktívne pridával
aj Ing. Járek ako renomovaný zberateľ piesňového folklóru.
Nezúčastňoval sa opakovaných kolektívnych terénnych výskumov, ale v teréne pracoval krátkodobo – jednorazovo 5-7
dní. Podľa potreby sme do riešiteľského kolektívu priberali aj
externých spolupracovníkov na riešenie etnomuzikologickej
a etnochoreologickej problematiky.
Vo výskumných lokalitách sa evanjelickí kňazi a predstavitelia spolkových organizácií zaslúžili o zabezpečenie/
vybavenie povolenia k štúdiu archívnych materiálov v cirkevných aj v štátnych archívoch. Pomáhali sprostredkovať
informátorov a organizovať prácu v teréne. Podľa potreby
sami spracovávali problematiku histórie minoritného spoločenstva a cirkevného zboru.
Podľa možnosti sa všetci členovia zúčastňovali prezentácií
publikácií, čím prezentovali svoju vedecko-výskumnú činnosť, popularizovali vedu a pozitívne vplývali na imidž Filozofickej fakulty UKF v Nitre nielen v slovenskom zahraničí.
Záver. Na základe plnenia výskumného plánu a časového harmonogramu možno konštatovať, že ciele projektu boli
splnené. Nevyhnutné je tiež zdôrazniť, že pridelené finančné
prostriedky boli využívané účelne a efektívne, pričom neboli použité na obstaranie služieb ani mzdy riešiteľského
kolektívu. Dofinancovanie projektu zabezpečili partnerské
inštitúcie z prostredia dolnozemských Slovákov (najmä tlač
publikácií).
Riešiteľský kolektív v podobnom zložení čaká na schválenie ďalších troch výskumných projektov v rámci VEGA,
KEGA aj APVV. Plánuje sa opäť uchádzať o podporu
z Višegrádskeho fondu. Všetky nové projekty vychádzajú
z doposiaľ získaných skúseností v priestore Dolnej zeme,
akceptujú a zohľadňujú potreby minoritných spoločenstiev
či relevantných inštitúcií, a ďalej rozvíjajú problematiku slovenskej dolnozemskej kultúry v intenciách kontextualizmu.
Najvýznamnejšie projektové publikácie:
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v Slavónii. Soľany 2014.
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Hlinená architektúra vo vybraných
slovenských lokalitách na Dolnej zemi
Michal Kurpaš
Abstract: The aim of our contribution is to present selected
features of traditional architecture in Slovak localities of
Lowland (Serbia). We are describing construction materials
and processes determined by natural and economic conditions. We will focus on the possibilities of using clay as basic
building material and we will discuss several examples and
variations of procedures for the construction of the house.
Kľúčové slová: tradičná architektúra, hlinené stavby, nabíjanie,
surová tehla
Úvod. Cieľom príspevku je priblížiť vybrané znaky tradičnej
architektúry v slovenských lokalitách na Dolnej zemi. Predmetom záujmu sú stavebné materiály a postupy podmienené
prírodnými a hospodárskymi podmienkami. Zameriame sa
na možnosti využívania hliny ako základného stavebného
materiálu, pričom pojednáme o viacerých príkladoch a variáciách postupov pri stavbe domu.
Tradičné staviteľstvo. Formovanie tradičného staviteľstva
v slovenských spoločenstvách na Dolnej zemi je výsledkom
viacerých vplyvov, ktoré vytvorili jeho aktuálnu podobu. Súčasný stav architektúry dokumentujeme na stavbách moderného staviteľstva aj na modifikovaných objektoch tradičnej
architektúry, ktorú poznáme z viacerých štúdií a monografií
o staviteľstve na Dolnej zemi. (Pozri Bednárik 1966)
Východiskom sú poznatky získavané predovšetkým
terénnym výskumom a analýzou prvkov architektúry
dolnozemských Slovákov. Nemožno však hovoriť len
o znakoch slovenskej architektúry a stavebných postupoch
Slovákov. Architektúra tu predstavuje ustálený typ materiálno-technologickej kultúry, ktorý je viazaný na prírodné,
hospodárske a spoločenské pomery spoločné pre všetky
spolužijúce etniká. Charakter ľudovej architektúry vznikal
v konkrétnych geografických, sociálnych a kultúrnych
podmienkach, predovšetkým tradovaním stavebných,
technických a technologických skúseností. Množstvo
prvkov a charakteristických znakov ľudového staviteľstva
bolo v skúmaných lokalitách (v Báčke, Banáte a Slavónii)
podobných, čo je výsledok podobného prírodného a etnokultúrneho prostredia.
Charakter staviteľstva je výsledkom kultúrnych vzorov,
ktoré si Slováci priniesli z hornouhorských stolíc; tradícií,
ktoré tu po svojom príchode našli a ďalšieho vývoja. (KANTÁR 1973:81) Tradičná architektúra reprezentuje obraz rozmanitosti obyvateľov a rôznorodosť vynachádzavosti podľa
zamestnania, hospodárskej vyspelosti či spoločenského
postavenia a dokumentuje zmeny v čase. Odlišnosti sa odzrkadľujú v použitých materiáloch, stavebných technikách
aj vo funkčnom využití priestorov. Analýza je výsledkom
poznania spoločenských zákonitostí a ekonomického vývoja

komunity z chronologického pohľadu. Tradičná architektúra sa v čase mení a vyvíja, čas ju môže aj ohrozovať.
Hlina v kontexte stavebných techník. Charakter geografických podmienok mal odraz v hlavnom stavebnom
materiáli, v technológii staviteľských postupov/v stavebných
technikách, zástavbe a type sídel. V minulosti bol stavebný
materiál určujúci, závisel takmer výlučne od miestnych
zdrojov. Najlepšie využiteľným stavebným materiálom bola
hlina. (KANTÁR 1973:82)
V rámci hlinenej architektúry rozlišujeme stavby nabíjané a postavené z nepálenej – surovej tehly a váľkov. Ani
pre slovenských kolonistov neboli tieto stavebné postupy
neznáme, hoci mnohí prichádzali do odlišného geografického prostredia (v rámci migrácií z horských do nížinných
oblastí). Novým podmienkam a inoetnickým vplyvom sa
museli prispôsobovať. Na Slovensku poznáme niekoľko spôsobov stavby hlinených stien (vypletané prútím a ohádzané
hlinou, hlina medzi dvoma vypletanými stenami z prútia,
nahadzované, nabíjané, z váľkov a surových tehál). Sú známe
predovšetkým v južnej časti západného Slovenska a v oblastiach bývalej Novohradskej, Gemerskej a Hontianskej stolice
(KANTÁR 1973:83). Ukazuje sa, že prví prisťahovalci poznali steny nabíjané, z prútia a ohádzané hlinou, či z váľkov.
Uvedené techniky tu boli rozšírené v období kolonizácie
a nachádzame ich tu dodnes.
Rozšíreným javom bolo kombinované využívanie hliny,
nepálenej a pálenej tehly. Kombinovalo sa buď pri stavbe
alebo rekonštrukcii domu. Pálená tehla do hlinených stavieb
prenikala najmä pri stavbe základov ako izolácia a ochrana
hlineného múra pred vlhnutím. Majetnejší gazdovia ju používali od začiatku 20. storočia na stavbu štítov a v druhej polovici 20. storočia tak bola postavená už väčšina nových domov.
Štíty z tehál postupne nahrádzali drevené alebo vypletané štíty
omazané hlinou. Pálenú tehlu používali bohatí gazdovia aj na
vykladanie dvorov, niekedy až k ceste. V posledných dekádach
20. storočia sa z nej stavali aj celé domy, prípadne prístavby či
hospodárske budovy. V tomto období je už na architektúre
badateľný rukopis vyškolených remeselníckych odborníkov,
ovplyvnených rozvinutou stavebnou kultúrou. Na stavbách sú
čitateľné remeselné ozdobné prvky. Remeselní odborníci boli
samozrejme povolávaní k stavbe domu už skôr, ale najmä na
vybrané stavebné práce a ich koordináciu.
Nabíjanie. Existencia a dostupnosť kvalitnej zeme na nabíjanie podmienila využívanie starých stavebných postupov
až do druhej polovice 20. storočia. V súvislosti so základným
stavebným materiálom, ktorým bola hlina, sa stavali najmä
nabíjané domy. Táto technika bola najrozšírenejšia, z ekonomického hľadiska najmenej náročná, sú ňou postavené
najstaršie domy na Dolnej zemi. Ich predchodcom boli
domy z prútia omazané hlinou alebo zemnice, ktoré slúžili
ako prechodné obydlie. Zo skúmaných lokalít sa najviac
nabíjaných domov zachovalo v Báčke. V Soľanoch sa náboj
nezachoval a informátori uvádzajú, že sa tu tento typ domu
nikdy nestaval. Vzhľadom na charakter najstarších obydlí na
Dolnej zemi, zemníc, o ktorých sa dozvedáme z odbornej
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literatúry, je otázne či sa nevyužívali aspoň marginálne.
Predpokladáme, že tento jav zapríčinili vysoké spodné vody,
ktoré sú pre toto územie typické.
Technika nabíjania mala niekoľko vývojových stupňov.
Najstaršie domy boli nabíjané od úrovne zeme. Múry takýchto domov neboli izolované od podložia, čo spôsobovalo
ich vlhnutie a rozpadanie sa. Ochranou múrov bola len trstinová strecha, ktorá bola zapustená ďalej ponad múry, aby
dážď nezmočil steny. Miestami presahovala až jeden meter.
Slúžila ako odkvap. Až neskôr sa využívali prvky, ktoré týmto nepriaznivým javom predchádzali. Súviselo to najmä so
stavbou základov.
Základy nabíjaných domov sa kopali do individuálnej
hĺbky po zdravú zem – do zdravice. Bednárik a Kantár uvádzajú, že základy sa kopali do jedného až poldruha metra.
Toto tvrdenie informátori vyvracajú, pretože všade bola kvalita a vlastnosti podložia iné. Všeobecne sa kopalo po zdravú
zem. Nepísaným pravidlom bolo kopať do hĺbky väčšej ako
60 cm. Niekde kopali základy aj do hĺbky dvoch metrov.
K stavbe domov sa vždy volal murársky majster, ktorý mal
svojho kalfu – pomocníka a šegrtov – učňov. Na začiatku stavebného procesu majster motúzmi označil kde sa bude kopať.
Pomocníci odkopali zem na hášov – zhruba do 30 cm hĺbky,
očistilo sa podložie, aby bolo možné zistiť akú kvalitu má hlina. Týmto postupom sa pokračovalo až pokým sa neprišlo po
zdravú zem. Na ňu sa položilo 5-6 radov pálenej tehly, ktoré
zabezpečovali izoláciu od podložia. Zamedzilo sa vlhnutiu
múru. Až na tieto tehlové základy sa začala nabíjať hlina. Základy sa murovali z menej kvalitných alebo poškodených tehál
na tehlu alebo na tehlu aj pol. Tehly v základoch sa posypávali
a spájali suchou hlinou. Po dokončení základov sa priestor vo
vnútri domu vyrovnal zemou, ktorá sa vybrala pri ich kopaní.
Použitie tehál bolo tiež podmienené hospodárskou vyspelosťou rodiny. Nemohol si to dovoliť každý. Ako ďalší izolant slúžil térový papier. Na modernejších škridľových strechách sa
už objavujú odkvapové rúry, ktoré tiež napomáhajú k väčšej
trvanlivosti nabíjaných múrov.
Hlina sa vozila z jám, ktorých bolo v dedine viac, na doštených vozoch. V skoršom období sa jama kopala priamo
pri stavbe domu. Po ukončení stavebných prác sa zasypala
zemou navozenou z jám popri dedine. Stavitelia presne vedeli, koľko je potrebné navoziť. Využívaným termínom na
pomenovanie hliny na nabíjanie bola žltačka. Informátori
uvádzajú, že najlepšia bola sivo-žltá. Keď bola žltá až piesková, nebola dobrá. Sivo-žltá nebola až taká sypká a najlepšie
tvrdla. Na tehlový fundament sa namazalo blato tak, aby
sa základy zarovnali. Hlina musela mať určité kvalitatívne
vlastnosti. Nemohla byť ani mokrá, ani príliš suchá a sypká. Nabíjalo sa v letných mesiacoch, počas dobrého počasia. Zrážky boli pri nabíjaní neprípustné, lebo neprikryté
a nevysušené múry sa rozpadávali. Nevyhovujúce boli aj
extrémne horúčavy, ktoré narúšali konzistenciu hliny. Táto
technika stavania tak bola naviazaná na priaznivé podmienky. Pred nabíjaním sa zem kyprila motykami a polievala
vodou. Nabíjalo sa pomocou móby. Bola to spoločná práca
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príbuzných a susedov. Počas móby bolo pri stavbe aj 30 ľudí.
K nabíjaniu sa volala partia nabíjačov, ktorí mali skúsenosti
s touto technológiou a za peniaze na deň chodili nabíjať
múry po celej dedine. Mali vlastné nástroje a debnenie, ktoré nosili so sebou. Používali nabíjacie drúky rôznej hrúbky
a tvaru. Pikalá boli hrotovo zakončené tenšie drúky na prvotné natlačenie zeme. Okrúhle kyjanice boli ľahšie a ťažšie.
Používali sa na záverečnú úpravu nabitej zeme. Debnenie
tvorili dosky zo smrekového alebo jedľového dreva, ktoré
mali približne 30 cm šírku, hrúbku 5 cm a dĺžku 4 m. Každý
doniesol dosky podľa svojich možností alebo sa požičiavali.
V partii nabíjačov bolo vždy 5-8 ľudí. Okrem spomenutých
nástrojov a debnenia bola pri nabíjaní potrebná kolová
konštrukcia, ktorá držala debnenie. Bolo pravidlom, že materiál na krov bol zakúpený vopred. Rohy a pájanty (krokvy
a pánty), ktoré boli súčasťou krovu, slúžili ako stĺpy, medzi
ktoré sa ukladali dosky. Tie sa do zeme zakopávali. Keď sa
múry nabili, konštrukcia sa zložila. Koly sa spájali hrubými
motúzmi, aby sa nerozchádzalo debnenie. Medzi dosky,
ktoré držali provizórne stĺpy, sa ukladali rozpinky. Boli to
napílené kusy dreva s rozmerom na šírku múru. Rozpinky
sa presne ponaprávali, aby bola dodržaná identická šírka.
Stĺpy sa viazali vo výške 1 metra a následne sa dorovnávalo.
Šnúra sa roztiahla pozdĺž debnenia do vodováhy a podľa
nej sa dosky naprávali. Na ich vyrovnávanie sa používali
drevené diely, ktoré sa nazývali cvike (drevené diagonálne
spílené kolíky). Keď bolo debnenie správne nastavené, popri
doskách sa z obidvoch strán posypali plevami, aby sa zem
nesypala a netrúsila pomedzi dosky. Zem sa sypala na 3
vrstvy. Plevy posýpali na jednu nabitú dosku. Prvá tretina sa
nasypala do polovice dosky. Potom sa utláčalo. Popredu išli
nabíjači s najtenšími pikalami. Tí ubíjali popri doskách a išli
jeden za druhým. Po pikalách išli s ľahšími kyjanicami alebo
hrubšími nabijákmi. Posledný najsilnejší s veľkou okrúhlou
kyjanicou dorovnával. Keď sa zem nabila do výšky dosiek,
dvíhalo sa debnenie. Aby to bolo možné, motúzy na stĺpoch
povolili. Motúz sa uviazal vyššie o výšku dosák. Tie dvíhali
z každej strany dvaja chlapi kyjanicami alebo rýľom. Ďalší
člen skupiny na múre hneď zaťahoval motúzy na stĺpoch.
Dosky nemuseli byť na celý múr, ale prenášali sa. Múry,
ktoré išli kolmo na nabíjaný múr, sa po jeho ukončení zvykli
zapúšťať. Do rohov sa dávala trstina zapletená do zväzku na
hrúbku ruky. Viazalo to spoj múrov, aby sa nerozsýpal. Na
tento účel sa používalo aj drobné konope, ktoré sa sekalo,
keď sa išlo močiť. Poviazali sa do hrúbky 6-7 cm a uložili do
rohov, kde sa zasypali zemou, aby boli múry spojené kým
sa neukončí ich nabíjanie. Pri nabíjaní mal každý pracovník
svoju funkciu. Murársky majster koordinoval všetky činnosti pri stavbe. Hlinu navozili popri nabíjanom múre alebo do
stredu domu. Keď boli múry vyššie, zem sa podávala nabíjačom v košoch, hrncoch a iných nádobách. Tí ju rovnomerne
rozsýpali po múre.
Otvory na okná a dvere vysekali ihneď po dokončení
múru. Otvory provizórne vykresali šikmo, aby sa múr nerozpadal. Robili sa kým bola hlina ľahšie opracovateľná a aby sa
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vetralo a múry schli rýchlejšie. Následne sa otvory okresali
na konečný tvar, kde sa vložili rámy okien a dverí. Vyrábali
ich miestni stolári alebo sa kupovali v okolitých mestách.
Keď boli múry hotové a otvory na dvere a okná vyrezané,
dom sa čím skôr pozakrýval, aby sa zamedzilo poškodeniu
múrov zrážkami. Múry sa zvykli sušiť približne dva týždne.
Podlaha vo vnútri domov bola najčastejšie z ubitej zeme.
Až neskôr, frekventovanejšie od polovice 20. storočia, bývala doštená a od 80. rokov betónová s parketami či dlažbou.
Niektorí mali drevenú podlahu už skôr. Materiály využité na
podlahu sú tiež späté s vyspelosťou a prosperitou majiteľa.
Na hlinenú podlahu vozili i zem z jám. Po vyrovnaní
podložia ju ubili kyjanicami. Povrch podlahy sa vyrovnával
blatom z hliny, vody a pliev. Podlaha sa kalila, maľovala – leštila žltou alebo červenkavou hlinou niekedy zmiešanou s konským trusom. Táto estetická úprava sa vykonávala
viackrát. Podlaha sa kalením upravovala každú sobotu. Kalenie bola ženská práca.
Surová tehla. Ďalšou technikou, pri ktorej sa využívala
hlina ako stavebný materiál, boli váľky – surové nepálené
tehly. Využívali sa na stavbu múrov alebo opravy nabíjaných
stien. Na množstve stavieb je možné zaznamenať náboj
v kombinácii s váľkami. V kombinácii s drevenou konštrukciou patrí murovanie z váľkov k najstarším technikám stavby napr. v Soľanoch. Prírodné podmienky si tu vyžadovali
umiestňovanie odolnejších materiálov do základov. Preto
domy postavené zo surovej tehly mali základy murované
z pálenej tehly alebo boli od zeme izolované hrubými
drevenými brvnami. Drevená izolácia sa využívala najmä
na starších domoch chudobnejších gazdov. Na domoch zo
začiatku 20. storočia sa váľky používali na vypĺňanie drevenej obvodovej konštrukcie domu. V neskoršom období,
keď sa kvalitnejšia pálená tehla používala do obvodových
múrov, váľky tvorili hlavne priečne múry. Alternatívou bolo
aj striedanie radov z pálenej a nepálenej tehly. Vyrábali ich
v jamách pri dedine. Rodiny si ich najčastejšie vyrábali sami
so svojimi príbuznými, no niektorí, najmä bohatší, si ich
občas aj kupovali. Váľky vyrábali chudobnejší obyvatelia
s cieľom privyrobiť si.
Rozkopaná hlina v jame sa pomiešala s vodou a posypala
plevami pre lepšiu súdržnosť. Hlina sa musela niekoľkokrát
presekať motykami. Potom sa naboso tlačila nohami. Niekedy použili na tlačenie aj kone. Rozrobené blato sa ručne
natlačilo do formy na rovnej ploche. Formy na váľky mali
rozmer tehly. Najskôr boli tehly väčšie a ich rozmery boli
6,5x15x30 cm. Neskôr mali formy miery 7x12x23 cm. Dno
formy sa vysypalo plevou, aby sa blato nelepilo. Päsťami
ho utlačili, aby boli dôkladne vyplnené rohy. Z foriem sa
potom vyklápali mokré váľky, ktoré po obschnutí ukladali
na kant – tenšiu stranu, aby rýchlejšie preschli. Váľky sa vyrábali počas horúcich letných dní, aby rýchlo vyschli. Sušili
sa približne tri dni, pričom sa viackrát otáčali. Vyschnuté sa
skladali do klietok – tehly kládli na hrany vedľa seba, aby
okolo nich lepšie prúdil vzduch. Klietky mali tvar pyramídy.
V jednej jame na váľkach robili dvaja až traja ľudia. Tieto

práce sa vykonávali väčšinou po žatve. Váľky sa sušili tam,
kde sa narobili, aby sa blato neroznášalo a uschlo. Potom ich
navozili do dvora a poukladali do štósov. Stavanie z váľkov
predstavovalo ekonomicky nenáročný postup. Bola to však
fyzicky a časovo namáhavá práca. Surová tehla dostala v niektorých lokalitách na Dolnej zemi pomenovanie terpiš – intenzívne využívané v Soľanoch, menej vo Vojlovici.
Z pálenej tehly sa na Dolnej zemi začalo bežne stavať
až v posledných dekádach 20. storočia. Najprv len základy,
aby nabíjané domy a z nepálenej tehly boli lepšie izolované
od vlhkosti. Súviselo to so zmenou hospodárskych a spoločenských pomerov, ktoré ovplyvnili aj dostupnosť tohto materiálu. V Soľanoch ústup prežitej surovej tehly zapríčinila
existencia neďalekých tehelní (Ožvátova a Pravdova tehelňa). Dnes už po tehelniach zostali len artefakty a pozostatky
jám, kde sa kopala hlina na výrobu tehly. Faktom ostáva, že
v Soľanoch je už prevažná väčšina domov z 1. tretiny 20.
storočia postavená z pálenej tehly.
Záver. Súčasťou kultúrnej krajiny je tradičná architektúra. Tú ovplyvňujú dostupné stavebné materiály a s nimi
súvisiace stavebné techniky, charakter zástavby, dispozičné
riešenia domov, či usporiadanie dvorov, ktoré reaguje na potreby hlavného zamestnania – spravidla poľnohospodárstva.
V jednotlivých lokalitách možno zaznamenať rozdiely
v rýchlejšom ústupe archaických prvkov staviteľstva. Využívanie primitívnych materiálov akými boli hlina, slama, alebo
trstina, stratilo svoje opodstatnenie o niečo skôr v prímestských oblastiach ako v dedinách excentricky situovaných
od väčších miest. Vyspelosť stavebnej kultúry je intenzívne
ovplyvňovaná vzdialenosťou od mestských centier. Blízkosť
mestských sídel ovplyvňovalo aj zmeny v spôsobe života
obyvateľstva a charakter hmotného aj nehmotného kultúrneho dedičstva.
Výskum tradičnej architektúry vo Vojlovici (mestská
časť Pančeva, Banát) nás jednoznačne presvedčil o intenzívnejšom ústupe hlinených stavieb a využívaní moderných
stavebných materiálov. Posledné hlinené domy sa stavali
v 60. rokoch minulého storočia. Socioekonomický rozvoj
Belehradu a Pančeva ovplyvnil stavebnú kultúru Vojlovice aj
ostatné prvky všetkých kategórií kultúry.
Porovnávaním súčasného stavu architektúry v chorvátskych Soľanoch (Slavónia) s inými dolnozemskými lokalitami môžeme konštatovať, že vývoj architektúry bol v Soľanoch intenzívnejší. Prejavilo sa to v rýchlejšom ústupe či
absencii starších stavebných techník (nabíjanie), materiálov
(hlina, surová tehla) a prvkov staviteľstva, ktoré sa tu zachovali v malom množstve, alebo sa vôbec nezachovali – stratili opodstatnenie. Absencia hlinených domov je evidentná
a zachovali sa už len artefakty z konca 19. a začiatku 20.
storočia. Podmienili to prírodné podmienky a hospodársky
rozvoj lokality.
Najvhodnejšiu lokalitu na výskum hlinenej architektúry
predstavoval Silbaš (Báčka), kde nachádzame obývané náboje – dom z nabíjanej hliny, aj domy zo surovej tehly ešte z poslednej tretiny 20. storočia. Hodnoverné a detailne popísané
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stavebné postupy sú stále v pamäti žijúcich obyvateľov. Tektonika stavebnej kultúry v Silbaši nám poskytla priestor aj
na dôkladné štúdium transformácie tradičnej architektúry.
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Transformácia baníckych sídiel na strediská
cestovného ruchu
Barbora Predanocyová
Abstract: The paper is dedicated to the issue of functional
transformation of former mining sites into new tourism destinations. In this connection, it aims at natural conditions
as a key factor for founding mining settlements – both royal
towns and villages during Middle Ages. The first part focuses
on the theoretical background of man-nature interaction, settlement development in historical context and presentation of
surveying sites with an emphasis on its history and cultural/
tourism potential. The practical part is oriented on analysis of
the current state of tourism development in Banská Štiavnica
and Hodruša-Hámre, which is captured through measurable
indicators (number of visitors, overnights and accommodation facilities) and reviewing tourism industry position and
its possible development trends, which are incorporated into
municipal planning documents.
Kľúčové slová: prírodné prostredie, banícka kultúrna krajina,
stredisko cestovného ruchu, transformácia a zmeny funkčného
využitia
Úvod. Diverzita prírodných podmienok, kultúrno-historického a ekonomického vývoja podnietili na každom území
vznik oblastí špecializujúcich sa na rôzne hospodárske
činnosti. Stredné Slovensko bolo známe ako prostredie
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s výnosnými rudnými ložiskami, čo podmienilo zakladanie
baníckych osád. Rozmach baníckej činnosti umožnil vznik
jedinečnej kultúrnej krajiny, ktorá je dodnes rozpoznateľná
na základe charakteristických znakov. Intenzívna ťažba nerastných surovín viedla nielen k jej postupnému zániku, ale
aj k zmenám pôvodných funkcií stavieb a spôsobu života.
V súčasnosti zaznamenávame snahy o hľadanie alternatívnych spôsobov využitia pôvodných priemyselných sídiel.
Vhodnou transformáciou je ich možné využiť na rozmanité
účely, napr. aj v odvetví cestovného ruchu.
Prírodné prostredie ako faktor formovania ľudských
sídiel. Vznik a vývoj ľudských spoločenstiev je úzko spätý so
schopnosťou človeka adaptovať sa na okolité prírodné podmienky. Formovanie vzájomného vzťahu medzi životným
prostredím a človekom je determinované schopnosťou ľudí
prispôsobovať svoje správanie limitom prírodného prostredia, ale predovšetkým ho cieľavedome využívať. Špecifikom
ľudskej populácie je kultúrna a sociálna adaptácia, kontrastujúca s biologickou adaptáciou, typickou pre ostatné biologické druhy. Ľudská tvorivá činnosť sa prejavuje tým, že človek dokáže využiť, prispôsobiť a zmeniť životné prostredie
na umelé, vytvoriť pre seba „ľudský svet“ v súlade so svojimi
potrebami, záujmami a cieľmi. Rozhodujúcou hybnou silou,
ktorá utvárala vzťah človeka a prírody, sa stala kultúra ako
neorganická forma adaptácie. Človek, tvorca kultúry, prestal byť vo vzťahu k prostrediu závislý iba od biologických
dispozícií a prostredníctvom kultúry dokázal znásobiť svoje
sily, meniť prostredie a tvoriť kultúrne dedičstvo pre budúce
generácie. (BRŮŽEK – ČEŘOVSKÝ – LAKOMÝ – ORTOVÁ 1989:16–40)
Jednou z činností, ktorými človek cieľavedome a na základe svojich potrieb zasahoval do prírody, menil ju vo svoj
prospech, bola stavba sídiel. Výsledky takéhoto intenzívneho pôsobenia na prírodné prostredie majú dlhotrvajúci
charakter. Zakladanie trvalých sídiel úzko súviselo s nadobudnutím znalostí týkajúcich sa regenerácie pôdy (hnojenie, zavlažovanie), následkom čoho sa ľudia mohli usadiť
a budovať svoje obydlia. (PAŠIAK 1980:13–16) Začiatočná
fáza formovania sídiel podmienila najmä vznik kompaktných sídiel (hlavnými dôvodmi bolo zvýšenie bezpečnosti
a spoločenské správanie ľudí) pred rozptýleným/izolovaným
typom. Územia s jedným typom sídla sú dokumentované iba
na začiatku sídelného vývoja, a to v dôsledku dynamického
a komplikovaného vývoja osídlenia aj vnútorného vývoja
jednotlivých sídiel. (VOTRUBEC 1980:33)
Termínom sídlo je možné označiť každé miesto zemského povrchu, na ktorom je obytné zariadenie pre človeka.
„Sídla vystupujú na obrovských priestoroch Zeme v rozmanitých diferenciách a vyznačujú sa odlišnými štruktúrami
z hľadiska vzájomných priestorových vzťahov i svojho vnútorného usporiadania, z hľadiska veľkosti, resp. funkcie.
Usporiadanie sídiel súvisí s ich funkciou, s obdobím vzniku
a rozvoja, a s vonkajšími podmienkami, v ktorých sa vyvíjali.
Najzákladnejším všeobecným delením sídiel je ich rozčlenenie na vidiecke a mestské. Podľa veľkosti, vzájomného
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vzťahu, spôsobu zástavby a vybavenosti sú v týchto dvoch
skupinách rôzne typy sídiel od samôt až k megalopolisom.“
(IVANIČKA 1983:305)
Štruktúra osídlenia, charakter osád, ich vnútorné usporiadanie a členenie, ako aj cestná sieť, boli v značnej miere
podmienené prírodným prostredím. Prostredie determinovalo aj vytváranie zamestnaneckých skupín dedinského
obyvateľstva a s ním súvisiaci demografický obraz rozličných regiónov. Nízka miera rozvinutia výrobných síl a techniky schopnej meniť stav prostredia, znamenala dominujúci
vplyv okolitej prírody. Medzi najdôležitejšie faktory prírodného prostredia patrí podnebie, ktoré vplýva na zloženie
a vývoj vegetačného krytu a následne aj možnosti poľnohospodárskej výroby. V slovenských podmienkach má dôležitý
význam štúdium rozsahu lesov, pretože drevo bolo v období
stredoveku kľúčovou surovinou, využívanou na výrobu
každodenných predmetov, stavbu domov a hospodárskych
budov, bolo zdrojom energie pri vykurovaní a spracovaní
kovov. Najväčšie úbytky dreva boli zaznamenané v 16. storočí v oblastiach s rozvinutým baníctvom a s ním súvisiacim
hutníctvom. (HABOVŠTIAK 1985:50–52)
Sídliskový výskum dokazuje, že kultúrna krajina s osídlením nevzniká len pôsobením priaznivých prírodných činiteľov, ale spolupôsobia tu aj historické činitele. Stredovekí
osadníci pri výbere lokality pre založenie sídla zohľadňovali
bonitu pôdy, prítomnosť zdroja pitnej vody, hustotu a skladbu lesného porastu, vhodné podmienky pre zamestnanie,
blízkosť sídliskových centier, možnosti obrany a exploatovania prírodného bohatstva. Členitý charakter Slovenska
poskytol priestor pre utváranie viacerých špecifických
a svojráznych sídliskových celkov a oblastí, ktoré boli determinované prírodnými, ekonomickými, spoločenskými podmienkami a vývojom stavebnej techniky. (HABOVŠTIAK
1985 : 52–54)
História osídľovania územia Slovenka s akcentom
na vznik stredovekých banských miest a osád. Prvé
dôkazy o trvalom usídľovaní polokočovných kmeňov na
území Slovenska pochádzajú z obdobia neolitickej revolúcie
(4000 – 3000 p. n. l), súvislejšie osídlenie je zdokumentované
z mladšej doby bronzovej (1200 – 700 p. n. l). Sídelný vývoj
na Slovensku bol ovplyvnený prítomnosťou vyspelých kmeňov (Kelti), neskôr narušený vpádom germánskych kmeňov
a príchodom Rimanov. V období sťahovania národov prichádzajú na naše územie slovanské kmene, ktoré v 7. storočí vytvorili kmeňový zväz (Samova ríša) na obranu proti
Avarom. Centrálne sídla slovanských kmeňov, v ktorých sa
sústreďovala výroba a politická moc, sa nazývali hradiská.1
Pod hradiskami sa nachádzali nepoľnohospodárske sídla,
špecializované najmä na ťažbu a spracovanie železnej rudy.
Slovanské kmene vytvorili základ sídelnej sústavy, ktorá sa
stala východiskom pre kreovanie administratívnej správy
1

Hradiská
boli
svojim
sociálno-ekonomickým
charakterom
vyjadrením procesu oddeľovania nepoľnohospodárskych činností od
poľnohospodárskych a možno ich pokladať za predstupeň stredovekých
miest. V období Veľkej Moravy predstavovali hradiská husto zaľudnené
sídla mestského typu so širším zázemím dedín.

uhorského štátu. V období feudalizmu (11. – 16. storočie)
sa na Slovensku utvorilo osídlenie tvorené mestami a mestečkami, ktoré vystupovali ako uzatvorené hospodársko-sociálne jednotky a zohrali dôležitú úlohu v hospodárskom
a sociálnom rozvoji, rozvoji slovenského etnika, Uhorska,
a aj súčasného sídelného usporiadania Slovenska. (PAŠIAK
1980 : 33–53)
V období rozvíjajúceho sa feudalizmu vzniklo na našom
teritóriu najviac miest a mestečiek z celého vtedajšieho
uhorského štátu (bolo tu lokalizovaných 24 z 39 kráľovských
slobodných miest). Slobodné kráľovské mestá patrili po udelení privilégií bezprostredne pod právomoc kráľa, obyvatelia
boli kráľovskí poddaní, mali právo voliť richtára a mestskú
radu, konať trhy a neskôr pribudli obchodné práva. Špeciálne postavenie banských kráľovských miest spočívalo v práve
vyhľadávať, ťažiť a spracovávať rudy, používať lesy a potoky
na činnosti spojené s ťažbou a spracovaním rúd, mestám
boli pridelené výsady na dovoz materiálu a potravín. (PAŠIAK 1980:53–55)
Banské mestá a osady boli koncentrované v stredoslovenskej oblasti, ktorej vznik súvisí s vulkanickou činnosťou
v období treťohôr, bohatej na rudné žily s obsahom zlata,
striebra, medi, železa, olova, ortuti a iných kovov. Prevažne
hornatá oblasť s bohatými rudnými ložiskami umožnila
vznik sídiel v lokalitách, ktoré by za iných okolností boli
ťažko osídliteľné. Tieto mestá a osady sa odlišovali geografickým a urbanistickým rázom, ktorý podmienili prírodné
podmienky. Pravidelné rozmiestnenie ulíc a centralizovaná
poloha námestia boli typické pre sídla, kde rudné ložiská
ležali ďalej od mesta; nepravidelný pôdorys charakterizuje
miesta, kde sa rudné ložiská nachádzali priamo v meste alebo jeho tesnej blízkosti. (RATKOŠ 1963:14 a n.)
Banské mestá boli špecifickými typmi sídlisk, ktoré
sa líšili ekonomickou prosperitou. Na jej základe vznikali,
rozvíjali sa, aj upadali. Vytvárali významný zdroj príjmov
pre kráľa a zároveň boli miestami, kde sa koncentrovala
silná skupina bohatých ľudí. Územie Slovenska poskytovalo priestor pre formovanie množstva baníckych lokalít, tri
z nich mali špecifické postavenie. Najstaršou bola Banská
Štiavnica, kde dominovala strieborná ruda. Banská Bystrica
sa orientovala na striebro a neskôr využila bohatstvo medených ložísk, a Kremnicu preslávili zlaté ložiská. Významné
stredoslovenské banské mestá založili v roku 1388 Zväz
stredoslovenských banských miest, ktorý tvorili Banská
Štiavnica, Banská Bystrica, Pukanec, Nová Baňa, Ľubietová
a Banská Belá. Zväz slúžil na obranu práv svojich členov,
spoločné riešenie problémov v oblasti práv, rozhodovanie
o vzťahu k panovníkovi, banskej komore a riešení politických, vojenských a hospodárskych otázok. (RÁBIK – LABANC – TIBENSKÝ 2013:5–13)
Nerastné bohatstvo dalo podnet na vznik viacerých
osobitých typov banských stredísk, ktoré síce nedosahovali
sídliskovú a ekonomickú prosperitu vyššie uvedených, ale
v období stredoveku boli ponímané ako mestské sídla v nižšom právnom postavení – oppidá. Najdôležitejšie z nich boli
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Pukanec, Nová Baňa, Brezno, Štítnik a Plešivec v oblasti
Gemera a Malohontu, Revúca, Jelšava, Rožňava, Dobšiná,
Gelnica, Smolník, Jasov, Zlatá Idka, Nižný Medzev a Štós.
Mestské práva, ktoré boli udelené kráľovskému mestu Banská Štiavnica, umožňovali obyvateľom vyhľadávať a kutať
drahé kovy aj mimo svoj chotár. Postupne vznikali špeciálne
vybudované banské osady, ktoré mali v prvotnej fáze sezónny charakter (práce len počas leta, v zime to boli opustené
lokality). Zmena osád na trvalé sídla vyústila do snahy obyvateľov o emancipáciu z jurisdikčného aspektu. V súčasnosti
za najvýznamnejšie z týchto osád považujeme Banskú Belú,
Hodrušu–Hámre a Smolník. (RÁBIK – LABANC – TIBENSKÝ 2013:8–17)
Vymedzenie skúmaného územia a potenciálu pre
cestovný ruch. Prírodné predpoklady umožnili sformovanie niekoľkých desiatok baníckych sídiel prevažne v oblasti
stredného a východného Slovenska. Banské osady sa líšili
veľkosťou, charakterom (mestské vs. vidiecke/prímestské),
významom, národnostným zložením a inými hospodárskymi aktivitami obyvateľov, ktorých význam stúpal s postupným vyčerpávaním rudných ložísk. Na základe stručného
historického prehľadu vývoja osídlenia na Slovensku a akcentovaní významu baníctva, sme určili dve lokality, ktoré
budú predmetom analýzy. Bližšie sa zameriame na kultúrno-historickú charakteristiku bývalého banského kráľovského
mesta Banská Štiavnica a súčasnej obce Hodruša – Hámre.
Katastre analyzovaných obcí sú súčasťou lokality
UNESCO „Historické mesto Banská Štiavnica a technické
pamiatky okolia“, ktorá bola zapísaná v roku 1993 ako prvá
slovenská nominácia v ére samostatnej Slovenskej republiky,
a z hľadiska rozlohy predstavuje najväčšie územie zapísané
do Zoznamu svetového dedičstva. Lokalita bola zapísaná
ako dielo človeka alebo kombinované dielo prírody a človeka, územie zahrňujúce archeologické lokality, ktoré majú
výnimočnú svetovú hodnotu z historického, estetického, etnologického, alebo antropologického pohľadu. V rámci aktualizácie Vykonávacej smernice pre uplatňovanie dohovoru
o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
(najnovšia z roku 2006) vznikla nová kategória – kultúrna
krajina. Väzba na krajinné prostredie je charakteristickým
znakom a jedinečným fenoménom skúmanej Lokality UNESCO, preto ju môžeme jednoznačne chápať ako kultúrnu
krajinu. (PAUČULOVÁ 2010:10–12)
Hodruša–Hámre – kultúrno-historická charakteristika územia. Územie dnešnej obce Hodruša–Hámre (2 243
obyvateľov – 31. 12. 2013, zložené z troch katastrálnych
území: Dolné Hámre, Banská Hodruša a Kopanice) bolo
pravdepodobne osídlené už začiatkom 14. storočia, čo
dokazujú archeologické nálezy a prvky, dokumentujúce
povrchovú banskú činnosť. Hodruša, písomne doložená
ako časť kráľovského mesta Banská Štiavnica, podliehala
banskoštiavnickému právu, a to aj napriek tomu, že počtom
obyvateľov a významom baníctva pre hospodárstvo bola na
porovnateľnej až vyššej úrovni ako ostatné uhorské mestá.
Hodrušskí obyvatelia sa počas stredoveku niekoľkokrát
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pokúšali o osamostatnenie, búrili sa proti závislosti od Banskej Štiavnice. K zmene situácie došlo až v roku 1952 vznikom samostatnej obce Banská Hodruša (katastrálne územie
s najväčšou koncentráciou prírodných a technických kultúrnych pamiatok). (KAŇA 2011:6–10)
Pozitívnym výsledkom dlhodobej intenzívnej baníckej
činnosti je kumulovanie veľkého počtu pamiatok na relatívne malom priestore, ktoré sa zachovali v dobrej kondícii
a tvoria významný podiel technických pamiatok Banskej
Štiavnice a jej okolia, zapísaných do zoznamu UNESCO.
Aktuálne je možné pozorovať produkty baníckej činnosti
cez východy rozsiahlych banských diel (povrchové dobývky,
hlušinné odvaly), vstupné portály štôlní (zrekonštruované portály štôlní Dolná Schöpher, Ján Krstiteľ, Zlatý stôl
a skupina štôlní s nezachovaným portálom alebo úplne
zasypaným ústím), zachované šachty a prislúchajúce objekty
(povrchové objekty šácht Mayer I. a II., dodnes čiastočne
činné šachty v Bani Rozália). Medzi objekty, lokalizované na
povrchu a súvisiace so spracovávaním rúd, zaraďujeme prevádzkové banské objekty (Dolnohodrušský závod – dodnes
prevádzkovaný ucelenejší súbor objektov, nadjazd úzkokoľajovej dráhy pri šachte Lill – rekonštrukcia 2010). (KAŇA
2011:88–97) Banský vodohospodársky systém (využívaný
ako zásobáreň energie na pohon zariadení) v Hodrušskej
doline pozostával zo súboru zberných jarkov a vodných
nádrží – tajchov (k najznámejším patria Dolný Hodrušský
tajch – ako jediný slúži pôvodnému účelu – spracovanie rúd
vo flotačnej úpravni, v súčasnosti vypustený a v rekonštrukcii; Horný Hodrušský tajch – v 20. rokoch 20. storočia stratil
pôvodnú funkciu, dnes je zdrojom vody pre zasnežovanie
lyžiarskych tratí a miesto oddychu v stredisku Salamandra
Resort; Moderštolniansky tajch na Kopaniciach – po ukončení banskej činnosti stratil pôvodnú funkciu, rekonštrukcia
prebehla v 90. rokoch 20. storočia, v súčasnosti je využívaný
na rekreačné účely a rybolov). (KAŇA 2011:110–113)
Administratívno-správne budovy závodov, ktoré vznikali prevažne v 18. a 19. storočí, sú objektmi, kde často
dochádzalo k zmene ich pôvodnej funkcie. Budova správy
ťažiarstva pre žily Umruch a Rabestein, budova správy
závodu Brenner, budova správy závodu Dolný Finsterort
a hutmanská prevádzková budova ťažiarstva na žile Moder
(v časti Kopanice) sa po zániku pôvodnej funkcie a rekonštrukcii transformovali na obytné priestory. Obytný dom
obchodníka Weissa prešiel viacerými stavebnými úpravami
a výsledkom poslednej rekonštrukcie je jeho prestavba na
ubytovacie zariadenie. (KAŇA 2011:98–99)
Politické zmeny po roku 1989 iniciovali myšlienky na založenie malej banskej expozície, ktorá by priblížila históriu
baníctva, zachovala jeho odkaz budúcim generáciám a zároveň podnietila príjazdový cestovný ruch. Boli vytypované
dva súbory banských diel: povrchové objekty šácht Mayer
I. a II., a povrchové a podzemné objekty bane Starovšechsvätých na Hornohodrušskom banskom závode, ktorá patrí
medzi najstaršie bane celého banskoštiavnicko–hodrušského rudného rajónu. V roku 1994 sa začalo s realizáciou
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projektu „Plán zabezpečenia banských diel v bani Stará štôlňa všetkých svätých za účelom zriadenia podzemnej banskej
expozície“. (KAŇA 2011:164 a n.) Povrchové objekty Bane
všetkých svätých sú vo vlastníctve Slovenskej banskej s. r. o.,2
ktorá v rokoch 1994 – 2014 budovala, a dnes prevádzkuje,
montánny komplex Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov. Komplex zahŕňa priestory budovy s expozíciou histórie a súčasnosti hodrušského baníctva, podzemnú banskú
expozíciu dokumentujúcu 700-ročný vývoj banskej techniky
a dobývania rúd, umožňuje ďalšie náučné a turistické činnosti (ryžovanie zlata, prechádzka náučným chodníkom so
sprievodcom). (Hodrušské hlbiny 2015)
Povrchový objekt Bane Starovšechsvätých s expozíciou histórie
hodrušského baníctva – Banská Hodruša.

Zdroj: Predanocyová, 2015

V kontexte rozvoja turizmu majú význam turistické
trasy v CHKO Štiavnické vrchy, Horný Hodrušský tajch,
Kopanický tajch, lyžiarske stredisko Salamandra v závere
Hodrušskej doliny. Novovybudovaná sieť cyklotrás rôznej
náročnosti, ktoré sú súčasťou projektu Bajkom k tajchom,
poskytuje priestor na spoznávanie prírodného a kultúrneho
dedičstva Hodrušsskej doliny, a prepája hlavné atraktivity,
ktoré sú rozmiestnené na relatívne veľkej ploche. (Bajkom
k tajchom s. a.)
Banská Štiavnica – kultúrno-historická charakteristika územia. Mesto Banská Štiavnica (10 259 obyvateľov – 31.
12. 2013) sa sformovalo v centrálnej časti Štiavnických vrchov a jeho vývoj bol podmienený geologickým zložením
aj samotnou geomorfológiou územia. Geologický vývoj
oblasti je spojený s vývojom Štiavnického stratovulkánu,
ktorý trval v intervale pred 15 – 11 miliónmi rokov. Pozostatky vulkanickej činnosti sú viditeľné v podobe rudných
žíl bansko-štiavnického rudného rajónu. Mesto sa nachádza
vo vnútri kaldery a počiatky jeho osídlenia možno datovať
do obdobia na prelome 12. a 13. storočia. Prvotné osídlenie
bolo podmienené náleziskami rudných žíl a nevykazovalo
2

Obchodná spoločnosť, založená v roku 1993, vykonáva ťažbu drahých
a farebných kovov v bani Rozália. Banský závod nadväzuje na tradíciu
predchádzajúcich banských spoločností, ktoré v minulosti pôsobili
v štiavnicko–hodrušskom rudnom rajóne, zameriava sa na ťažbu
a spracovanie, a je posledným na území Slovenska.

znaky kontinuálneho a konzistentného typu sídla. Za prvé
kompaktné sídlo možno považovať osadu Baňa (Staré
mesto/hrad), ktorá je lokalizovaná v severozápadnej časti
kopca Glazenberg. Priaznivé prírodné podmienky a prítomnosť rudných žíl, vychádzajúcich na povrch, umožňovali
ľahkú povrchovú ťažbu, ktorá determinovala vznik jednej
z najdôležitejších kutacích oblastí, a už v 12. storočí je tu
archeologicky podložená existencia opevneného hradiska.
Súčasná obec Banská Štiavnica vznikla spojením bývalých
osád slovenského pôvodu – Baňa a Štiavnica. (Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica
2015 – 2024 2015:16 – 27)
Banská Štiavnica má z kultúrno-historického hľadiska
výrazný celospoločenský význam, čo potvrdil aj zápis mesta
a okolitých technických pamiatok do zoznamu UNESCO.
Historické dedičstvo tvoria pamiatky lokalizované v centre skúmanej lokality. Sú súčasťou mestskej pamiatkovej
rezervácie. Medzi najvýznamnejšie pamiatkové objekty
z pohľadu cestovného ruchu patria Starý zámok s kaplnkou
sv. Michala (pôvodne kostol, prebudovaný na protitureckú
pevnosť, dnes tu sídlia expozície prezentujúce najstaršie dejiny regiónu, zbierka streleckých terčov, kováčstva a fajkárska dielňa); Nový zámok (fortifikačná stavba, slúžiaca ako
súčasť signalizačného systému varovania pred nepriateľom,
dnes expozícia protitureckých bojov s ukážkami zbraní); neskorogotický Kostol sv. Kataríny/Slovenský kostol; baroková
Kalvária na kopci Scharffenberg; Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie (najstarší dodnes zachovaný kostol, známy
ako Nemecký alebo kostol sv. Mikuláša); Námestie Svätej
Trojice zo 16. storočia s morovým stĺpom so súsoším Svätej
Trojice a domom Sládkovičovej Maríny Pischlovej so zámkami lásky; zrekonštruovaná židovská synagóga so sídlom
pivovaru ERB; Piargska brána, jediná zachovaná súčasť bývalého mestského opevnenia. (Miesta a pamiatky – Banská
Štiavnica s. a.)
Odkazy na banícku minulosť mesta sú prezentované formou viacerých expozícií: v budove Kammerhof – Komorský
dvor (najväčší stavebný komplex na území historického
jadra, expozícia mapujúca históriu baníctva v Štiavnických
vrchoch, organizovanie detských workshopov); Banské
múzeum v prírode (povrchová aj hlbinná expozícia – fáranie do štôlne Bartolomej); sprístupnená dedičná štôlňa
Glazenberg – známa návštevami panovníkov; štôlňa Michal
so vstupom na nádvorí budovy Berggericht na Námestí sv.
Trojice (mineralogická expozícia a sídlo informačného centra); Banícka Akadémia s botanickou záhradou; renesančno-baroková Klopačka s čajovňou; krištáľový kameňolom
Geoclub (upravený povrchový lom na ťažbu kremeňa, kde
sa prezentuje proces dobývania, a je umožnený individuálny
zber minerálov). (Zem baníkov – Banská Štiavnica s. a.)
Ponuka cestovného ruchu je obohatená o ďalšie turistické zaujímavosti – Štiavnický drevený pohyblivý betlehem
vo dvore Radničného námestia (zachytáva vianočný námet,
znázorňuje prácu baníkov a hutníkov v stredovekom meste); Terra Permonia (tvorivé dielne pre deti); organizovanie
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pravidelných kultúrnych podujatí (banícke tradície, Salamander, Nácko); systém vodných nádrží – tajchov (Klinger,
tajch Malá a Veľká Vodárenská, Dolný a Horný Michalštôlniansky tajch, tajch Ottergrund, tajch Červená Studňa,
Počúvadlo), ktoré sú využívané na rekreáciu a súčasťou trasy
náučných chodníkov3. (Banská Štiavnica s. a.)
Mesto sa v posledných rokoch stáva centrom kultúrno-spoločenského diania a jeho jedinečné prostredie podnecuje vznik a pôsobenie nových subjektov umeleckého a kreatívneho zamerania, medzi ktoré zaraďujeme galérie (Galéria
Jozefa Kollára, orientovaná na staré umenie štiavnických
maliarov; Schemnitz Gallery, prezentuje talenty súčasného
slovenského maliarstva; galéria Diela a dielka, zameraná na
slovenských výtvarníkov s ukážkami úžitkového aj insitného
umenia); antikvariát; atypické divadlo ERB v kombinácii
s pivovarom a reštauráciou; sídlo projektu BANSKA ST
A NICA v priestoroch železničnej stanice, ktorý tvorí na
báze rezidenčných pobytov umelcov, organizuje vernisáže
a happeningy; Neviditeľná Štiavnica – hra so súčasným
umením vo verejnom priestore Banskej Štiavnice, spočívajúca v pátraní po umeleckých dielach pomocou špeciálnej
mapy. (Umenie – Banská Štiavnica s. a.)
Merateľné indikátory rozvoja cestovného ruchu – návštevnosť, počet prenocovaní a počet ubytovacích zariadení. Banská Štiavnica má postavenie okresného mesta, preto
možno predpokladať vyšší počet ubytovacích zariadení,
návštevníkov, aj ľahší prístup k informáciám a štatistickým
údajom, umožňujúcim komparáciu s inými strediskami
cestovného ruchu. Hodruša–Hámre je z administratívneho
hľadiska súčasťou okresu Žarnovica, ale obe lokality sú členmi Oblastnej organizácie Región Banská Štiavnica.
Penzión Banský dom – Banská Hodruša (stav po rekonštrukcii NKP
meštianskeho domu a zmene funkčného využitia na zariadenie pre
poskytovanie ubytovacích služieb)

Zdroj: Predanocyová, 2015

3

32

Chodník Milana Kapustu po žile Terézia, mapujúci vplyv banskej
činnosti na krajinu, náučný chodník Staré mesto, Geologický náučný
chodník, Paradajs, ktorý má charakter expozície v prírode, Náučný
chodník Glazenberg o dejinách baníctva, kultúrno–historických
hodnotách a prírodných zaujímavostiach.

Mesto Banská Štiavnica sa do značnej miery podieľa
na celkovom počte ubytovacích zariadení, prenocovaní
a návštevníkov v rámci okresu. Pokiaľ sú individuálne údaje
o meste nedostupné, je pri analýze súčasného stavu cestovného ruchu vhodné pracovať s týmito štatistikami. V roku
1998 navštívilo okres Banská Štiavnica 11 898 turistov a bolo
zaznamenaných 29 746 prenocovaní. Zvyšovanie záujmu
o spoznávanie prírodných a kultúrnych atraktivít pokračovalo aj v nasledujúcom období. Výrazný nadpriemer možno
pozorovať v roku 2003, kedy v porovnaní s rokom 1998
stúpol počet turistov o 66 % a počet prenocovaní o 110 %.
Na uvedenom náraste sa podieľali predovšetkým zahraniční
turisti, ktorých počet bol oproti roku 1998 štvornásobne
väčší (1538-6280). Súčasne sledujeme tendenciu vyššieho
počtu prenocovaní (40 % podiel na celkovom počte prenocovaní v okrese v roku 2003). Cestovný ruch sa rozvíjal
aj v ďalších rokoch. Negatívne bol ovplyvnený dôsledkami
hospodárskej krízy, ktorá Slovensko zasiahla najmä v roku
2009. Návštevnosť aj počet prenocovaní poklesli na najnižšie
hodnoty od roku 1998. (Stratégia využitia kultúrneho a historického dedičstva Banskej Štiavnice v prospech rozvoja
cestovného ruchu 2012)
Stabilné postavenie Banskej Štiavnice ako strediska
cestovného ruchu potvrdzujú údaje z roku 2012, kedy
Štatistický úrad SR zaznamenal rekordný počet návštevníkov – 53 297, a ako lokalita UNESCO sa stala najobľúbenejšou slovenskou mestskou destináciou. Pozitívne výsledky
Banskej Štiavnice na trhu cestovného ruchu dokazujú aj:
postupné predlžovanie pobytov, záujem o predĺžené víkendy, zvýšená návštevnosť aj mimo hlavnej turistickej sezóny aj
záujem zahraničných turistov z Česka, Maďarska, Nemecka
a Poľska. Zároveň dochádza k zvýšeniu záujmu investorov
o región, ktorý sa prejavuje v rozvoji supraštruktúry cestovného ruchu – vzrastá počet ubytovacích zariadení. Najväčší medziročný nárast bol zaznamenaný v období rokov
2011 (35 zariadení) a 2012 (49 zariadení), čo sa pozitívne
odzrkadlilo na príjmoch obcí združených v OOCR Región
Banská Štiavnica v podobe daní za ubytovanie (medziročný
nárast bol 21 %). (Rekord v Banskej Štiavnici: Mesto zaplavilo 53-tisíc turistov 2013)
Skúmané lokality sú odlišné i z hľadiska kategorizácie
ubytovacích zariadení. V Banskej Štiavnici sa nachádzajú
najmä ubytovacie zariadenia kategórie hotel a penzión, v
Hodruši–Hámroch prevažuje ubytovanie na súkromí (chaty, chalupy, apartmány). Potenciál obce Hodruša-Hámre pre
cestovný ruch dokazuje aj zvýšený záujem investorov o danú
lokalitu, ktorý sa prejavil vo výstavbe nových veľkokapacitných ubytovacích zariadení – Hotel Daro a Salamandra
Hotel v tesnej blízkosti nového lyžiarskeho areálu Salamandra Resort. Opačný trend je v Banskej Štiavnici, kde je
výraznejší nárast ubytovacích zariadení s menšou kapacitou
(penzióny, apartmány), vznikajúcich prevažne rekonštrukciou historických budov v centrálnej časti mesta. Majitelia
novovznikajúcich subjektov využívajú prítomnosť genia
loci. Nové penzióny a apartmány sú štýlové a koncipované
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s odkazom na históriu mesta, čo je evidentné napríklad z názvu ubytovacieho zariadenia alebo izieb.
Vznik väčšieho množstva súkromných ubytovacích
kapacít vyvoláva prevahu ponuky nad dopytom. Zvyšuje sa
tlak na kvalitu služieb a podnecuje sa kreativita majiteľov. Tí
v konkurenčnom boji vytvárajú jedinečné a pre návštevníkov
rozpoznateľné ubytovacie zariadenia založené na zachovaných architektonických prvkoch, dobovom nábytku, vínnej
pivnici v pôvodne banskej štôlni, wellness, záhradnom posedení, či bio výrobkoch. Na území analyzovaných lokalít je
v súčasnosti evidovaných viac ako 70 ubytovacích zariadení.
Aktuálne prebieha rekonštrukcia troch historických budov,
parciálne financovaná z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorej výsledkom bude premena objektov na
ubytovacie zariadenia. To možno považovať za dostatočnú
kapacitu a predpoklad pozitívneho efektu prebiehajúcej
transformácie lokalít na strediská cestovného ruchu.
Cestovný ruch a jeho postavenie v strategických dokumentoch. Postoj každej lokality k významu a rozvoju
cestovného ruchu prezentujú jej plánovacie dokumenty.
Obec Hodruša–Hámre v súčasnosti nedisponuje platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky
2014 – 2024. Prioritné oblasti podpory v obci možno identifikovať prostredníctvom schváleného rozpočtu obce na rok
2015, kde sú na popredných miestach výdavky na verejnú
správu, výchovu a vzdelávanie, sociálnu starostlivosť, bývanie občanov a riešenie environmentálnej záťaže – odpady.
Kategória kultúra, šport a náboženstvá má vyhradené len
4 % rozpočtu. Pozitívom je plánované rozpočtové hospodárenie obce na roky 2016 – 2017, v ktorom sú vyčlenené prostriedky na financovanie rozvojových projektov zahŕňajúcich
rekonštrukciu Mayer šachty, športového areálu na Kyslej
a námestia v Banskej Hodruši (Škarbová 2014).
Šachta Mayer pred plánovanou rekonštrukciou – Dolné Hámre

Zdroj: Predanocyová, 2015

Iná situácia je v Banskej Štiavnici, ktorá má vypracovaný
nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky
2015 – 2024. Prvý program hospodárskeho sociálneho environmentálneho rozvoja bol schválený v novembri 2006.
Dominantnou cieľovou prioritou bol investičný rozvoj

mesta, vytvárajúci zamestnanosť a zvýšenú solventnosť
obyvateľstva. Podpora hospodárskeho rozvoja má byť zabezpečená prostredníctvom získania, úpravy a prezentácie
perspektívnych nehnuteľností (pozemky, budovy) pre potenciálnych investorov, zníženia administratívnej a daňovej
záťaže, súvisiacej s ich príchodom, založením výrobných
podnikov a transferom nových technológií. Cestovnému ruchu je v implementačnej časti dokumentu venovaná značná
pozornosť. Z pohľadu verejnej správy sú kľúčovými faktormi
rozvoja komerčné a nekomerčné investičné aktivity (rozšírenie expozícií Slovenského banského múzea, rekonštrukcia a revitalizácia historických objektov, rekreačných zón
v blízkosti tajchov a dopravnej infraštruktúry), kontinuálne
zvyšovanie kvality služieb pri napĺňaní medzinárodných
štandardov, vytvorenie regionálneho turistického informačného systému, zameranie sa na incomingový cestovný
ruch (rozsiahla špecifikácia potrieb jednotlivých trhových
segmentov z hľadiska národnostného zloženia – Česi,
Maďari, Nemci, Rakúšania, Poliaci, Rusi, Holanďania,
Francúzi, a vekového zloženia – rodiny s deťmi, mladí,
seniori), tvorba komplexných produktov/balíkov služieb,
školenie sprievodcov v nadväznosti na vytvorené náučné
trasy a nové produkty, vnútorná a vonkajšia marketingová
komunikácia. Prevládajúcimi formami cestovného ruchu sú
športový (zimné obdobie, očakávané zvýšenie návštevnosti
po dobudovaní lyžiarskeho areálu), kultúrny a špecifický
(zameraný na banícke technické pamiatky) cestovný ruch.
(Múdry a kol. 2006:6–40)
Z hľadiska vzťahu medzi plánovanými a realizovanými opatreniami možno konštatovať, že v období rokov
2006 – 2015 došlo k naplneniu niektorých stanovených
cieľov, ktoré v aktuálnom dokumente už nie sú prítomné.
Do skupiny úspešne realizovaných aktivít patrí vytvorenie
organizácií zameraných na manažment a marketing mesta
a regiónu ako destinácie cestovného ruchu (koordinačné
centrum),4 komplexná rekonštrukcia Kalvárie a revitalizácia jej nábožensko-historického poslania, vybudovanie
informačného centra, doplnenie atraktivít mesta – socha
vtipkára Nácka a zlepšenie informovanosti o turistických
atraktivitách.
Aktuálny Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2024 je v platnosti od roku 2015. Predstavitelia
verejnej správy vypracovali dokument obsahujúci desať
prioritných oblastí v spolupráci s externou konzultantskou
spoločnosťou a po pripomienkovaní miestnymi občanmi.
Z hľadiska zvýšenia atraktívnosti územia medzi potenciálnymi návštevníkmi sú relevantné dve oblasti: kultúra
a inštitúcie; propagácia a cestovný ruch. V rámci programu
4

V roku 2006 bolo založené Združenie turizmu Banská Štiavnica, ktoré
tvorí zoskupenie podnikateľských subjektov a múzeí v dotknutom
regióne a snaží sa o systematickú podporu rozvoja regiónu Banskej
Štiavnice a priľahlých obcí. Oficiálna stránka združenia je www.
banskastiavnica.org. Druhou organizáciou je Oblastná organizácia
cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, ktorá vznikla v roku
2011 podľa zákona 91/2010 Z. z. s cieľom podporiť rozvoj turizmu
v Štiavnických vrchoch, webové sídlo má adresu www.banskastiavnica.
travel. Obidva subjekty sú v súčasnosti aktívne.

33

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2016
zameraného na cestovný ruch sú definované opatrenia a aktivity na podporu účinnej propagácie mesta (webové sídlo,
vybudovanie fyzického informačného systému prezentujúceho kultúrne atraktivity, budovanie partnerstva verejného
a súkromného sektora, organizácia podujatí), vybudovanie
relaxačno-rekreačného zázemia mesta (oddychové zóny,
nové atraktivity, pontónové plavárne, rozhľadňa, turistický
vláčik, turistické okruhy, náučný chodník na Sitno, prehliadka podzemia pod Námestím sv. Trojice) a podnikateľské
aktivity v cestovnom ruchu (dohody o poskytovaní služieb
v agroturistike, podpora subjektov pri získavaní finančných
prostriedkov z fondov EÚ). Strategickým zámerom v programe kultúra je rozvíjanie kultúrneho povedomia obyvateľov,
prevádzkovanie vhodných priestorov na kultúrne aktivity,
propagovanie aktivít, ktoré priaznivo vplývajú na imidž
mesta a cestovného ruchu. Spomedzi plánovaných aktivít
možno spomenúť modernizáciu a rekonštrukciu kultúrneho centra, aktivity súvisiace s rozširovaním existujúcich
a vybudovaním nových muzeálnych expozícií, sprístupňovaním banských diel, rekonštrukcie historických objektov,
vytvorenie panteónu s bustami miestnych osobností, rekonštrukciu amfiteátra, organizačné zabezpečenie kultúrnych
podujatí a efektívnu propagáciu kultúry v meste. (Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica
2015 – 2024 2015:130–159)
Ak porovnáme strategické dokumenty Banskej Štiavnice, jedným z najmarkantnejších rozdielov je zmena prístupu
k cieľovým skupinám návštevníkov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja z roku 2006 kládol dôraz na
zahraničnú klientelu5 (špecifikácia trhových segmentov,
propagácia v zahraničí, zahraničné cesty pre novinárov,
spolupráca s cestovnými kanceláriami a zahraničnými
partnermi). Aktuálny dokument preferuje orientáciu na
rodiny s deťmi (tento prístup je viditeľne prezentovaný na
oficiálnom turistickom portáli Regiónu Štiavnica) a vyššie
príjmové skupiny. Mesto sa zároveň snaží profilovať ako víkendová destinácia/zázemie pre obyvateľov urbanizovaných
centier západného a stredného Slovenska.
V porovnaní s dokumentom z roku 2006 je aktuálny
program koncipovaný v súlade s metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest/
obcí/VÚC, čo je reflektované prítomnosťou všeobecných
a univerzálne platných opatrení, ktorým však chýba bližšia
špecifikácia aktivít. Uvedený prístup pri tvorbe strategických
dokumentov nie je v slovenských podmienkach ojedinelý,
pretože miestny rozvoj v obciach je podmienený získavaním
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Definovanie opatrení, ktoré zastrešujú široké spektrum aktivít, umožňuje jednoduchšie schválenie konkrétnych projektových zámerov v súlade s aktuálnou výzvou a vytýčenou stratégiou.
Časť, ktorá je zameraná na identifikáciu kľúčových faktorov
5
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Na základe štatistických údajov prezentovaných v príspevku možno
predpokladať, že deklarovaný záujem o podporu incomingového
cestovného ruchu vychádzal z vtedajšieho vysokého a kontinuálne
narastajúceho podielu zahraničných návštevníkov mesta a očakávalo sa,
že budúci vývoj nadviaže na tento trend, čo sa nestalo.

rozvoja a disparít, obsahuje náčrt trendov, ideí a aktivít,
ktoré by mali byť realizované, no v konečnom výsledku sa
nepremietli do reálnych návrhových opatrení. Konkretizácia
aktivít a hľadanie nových impulzov pre rozvoj boli prítomné
v predchádzajúcom dokumente, a v súčasnosti ich môžeme
nájsť napríklad v analytických a plánovacích štúdiách, spracovávaných v rámci európskeho projektu ViTo (realizovaný
2009 – 2012) „Integrovaný mestský rozvoj vitálnych historických miest ako regionálnych centier v juhovýchodnej
Európe“, kde Banská Štiavnica vystupovala ako jedno z 10
partnerských miest.6
Analyzované dokumenty zohľadňujú potrebu podpory
cestovného ruchu, ale je nutné si uvedomiť, že vzhľadom
na postavenie Banskej Štiavnice ako okresného mesta nemožno predpokladať, že cestovný ruch sa stane vedúcou
hospodárskou činnosťou. Viditeľné prejavy transformácie sú
pozorované v historickom centre s najväčšou koncentráciou
turistických atraktivít, ktoré následne umožňujú rozvoj podnikateľských aktivít najmä v sektore služieb. Priemyselná
a výrobná funkcia, ktorá umožnila vznik mesta, úplne zanikla a v súčasnosti je zaznamenávané oslabovanie rezidenčnej funkcie (úbytok počtu obyvateľov s trvalým pobytom po
zaradení mesta na zoznam UNESCO).7
Záver. Existencia ložísk nerastných surovín pôsobila
ako dominantný faktor pri vzniku a rozvoji mesta Banská
Štiavnica a obce Hodruša-Hámre. Kontinuálna banská
činnosť vytvorila také prírodné a kultúrne špecifiká, ktoré
po jej zániku stratili pôvodnú funkciu, transformovali sa
na kultúrny potenciál využiteľný a využívaný v cestovnom
ruchu. V súčasnosti preto možno pozorovať vzrastajúci
význam rekreačnej funkcie v obciach. Zápis lokalít do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO inicioval
rýchlejší proces funkčnej transformácie. Nárast podnikateľských aktivít v sektore služieb, rekonštrukcie pamiatok,
zvyšovanie estetickej hodnoty územia, vytváranie nových
produktov cestovného ruchu, kooperácia zainteresovaných
subjektov, koordinácia rozvoja, či propagácia lokality ako
kultúrneho dedičstva UNESCO prispieva k väčšiemu záujmu o návštevu mesta. Prístup k rozvoju cestovného ruchu
z pohľadu verejnej samosprávy, ktorý bol prezentovaný
v strategických dokumentoch dokazuje, že Banská Štiavnica
je v procese dlhodobej transformácie na stredisko cestovného ruchu. Vyvíja sa ako stredisko mestského cestovného
ruchu s multifunkčnou ponukou produktov a služieb, ktorá
6

7

Cieľom projektu bola výmena poznatkov a rozvíjanie osvedčených
postupov a politiky na oživenie historických centier starých miest.
Výstupom bolo aj niekoľko štúdií, zameraných na oživenie historického
centra a podporu cestovného ruchu – Stratégia využitia kultúrneho
a historického dedičstva Banskej Štiavnice v prospech rozvoja cestovného
ruchu; Stratégia mobilizovania súkromných vlastníkov historických
budov – finančné a nefinančné stimuly pre súkromných vlastníkov
s cieľom investovania do historických budov; Plán rozvoja – Základné
princípy oživenia historického jadra mesta Banská Štiavnica; Analýza
kľúčových tém pre regionálnu spoluprácu v Banskoštiavnickom regióne.
Bližšie na <http://www.banskastiavnica.sk/projekty/vito.html>.
Bližšie spracovanie problematiky a návrhy riešení vzniknutej situácie
možno nájsť v štúdii Plán rozvoja – Základné princípy oživenia
historického jadra mesta Banská Štiavnica.
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kombinuje kultúrno-historický potenciál baníckej minulosti
lokalizovaný v zachovanej prírode Štiavnických vrchov
a zároveň sa formuje aj ako centrum súčasného slovenského
umenia a kultúry (vhodné prostredie na vznik kreatívneho
inkubátora). Odlišná situácia je v lokalite Hodruša–Hámre,
kde je potenciál pre cestovný ruch, jeho rozvoj však nie je
pre vedúcich predstaviteľov obce prioritou. Obec podporuje
aktivity súvisiace s cestovným ruchom, no primárne sa zameriava na finančné zabezpečenie vybudovania infraštruktúry a poskytovanie služieb vlastným občanom. Pri rozvoji
cestovného ruchu v Banskej Štiavnici a Hodruši-Hámroch je
potrebné uplatniť syntetický prístup, ktorý zohľadní špecifiká celého regiónu, a umožní vertikálnu a horizontálnu kooperáciu zapojených subjektov. Významnú lokalitu UNESCO
„Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia“ je vhodné
prezentovať v širších súvislostiach ako súčasť celého štiavnického regiónu s potenciálom stať sa konkurencieschopnou destináciou s pestrou ponukou produktov a služieb,
ktorá v budúcnosti umožní zvýšenie príjazdu domácich aj
zahraničných návštevníkov, predĺženie ich pobytu v oblasti,
a zvýrazní ekonomické prínosy cestovného ruchu.
Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy UGA
I/10/2015 – Transformácia banských sídiel na strediská cestovného ruchu.
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Recenzia
Michalík, B.: Akulturačné procesy v prostredí
dolnozemských Slovákov. Nadlak 2015.
Boris Michalík patrí k členom
riešiteľského kolektívu z Katedry
manažmentu kultúry a turizmu
FF UKF v Nitre, ktorý dlhodobo
študuje etnické procesy v prostredí slovenských minorít na
Dolnej zemi. Pozná staršie aj nové
publikované pramene z aspektu
teoreticko-metodologického
aj materiálového, priebežne sa
zoznamuje s archívnymi dokumentmi, poznatky si rozširuje prostredníctvom kolektívnych
terénnych výskumov v spoločenstvách s neopakovateľnými
etno/socio/kultúrnymi charakteristikami a psychickým uspôsobením, v rôznom majoritnom prostredí z hľadiska asimilačných tendencií, etnického/multietnického, konfesionálneho
a profesijného, s originálnou konfiguráciou terénu, klímou
a polohou vzhľadom k mestskému prostrediu, štátnym hraniciam a materskému národu. Všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie
faktory určitou mierou vplývajú na akulturačné procesy a podieľajú sa na stupni oslabovania vlastných etnických parametrov a etnokultúrneho vyrovnávania s obklopujúcim etnickým
spoločenstvom. V metodike výskumu a spracovávania získaných materiálov sa zdokonaľuje aj pri redakčných prácach na
časopise Kontexty kultúry a turizmu, pri príprave grantových
projektov základného výskumu i v rámci medzinárodnej
inštitucionálnej spolupráce. V naznačených súvislostiach neprekvapuje, že Michalík sa pokúša o syntézu svojich poznatkov a zameriava sa na analýzu formovania minoritnej kultúry
a akulturačných faktorov v konkrétnych spoločenstvách.
V kapitolách Metódy skúmania, Súčasný stav riešenej
problematiky, respektíve Teoretické prístupy k etnickým
procesom a akulturácii dokázal odbornú pripravenosť,
kompetentnosť a opodstatnenosť svojich ambícií. Kriticky
hodnotiť znamená vysloviť súhlasné stanovisko, naznačiť
nedostatok, prezentovať vlastné riešenie. Spracovanie je dôsledné z hľadiska metodologického, terminologického aj obsahového, sumarizuje relevantnú literatúru k problematike
a možno ho odporúčať aj ako študijný materiál. V kapitole
Vybrané aspekty sťahovania Slovákov na Dolnú zem autor
najskôr objasňuje termín kolonizácia v rámci migrácií a na
základe doteraz publikovaných zdrojov charakterizuje migračné pohyby do jednotlivých regiónov Uhorska a do Bulharska. Pridáva niektoré vlastné poznatky a upozorňuje na
nedôslednosti, ktoré doteraz neboli registrované a nekriticky
sa akceptovali a preberali (napríklad koriguje obdobie príchodu Slovákov do konkrétnych dolnozemských lokalít, interpretáciu okolností a priebehu kolonizácie). V závere tejto
kapitoly sumarizuje všeobecne platné aj špecifické súvislosti
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sťahovania na Dolnú zem, no zamýšľa sa aj nad podmienkami v novej vlasti a faktormi, ktoré vplývajú na proces
etnickej asimilácie. A práve tu sú viaceré konštatovania
správne, ale niektoré rozporné a nejednoznačné – napríklad
o prírodnom prostredí a izolovanosti lokalít, početnosti enkláv, konfesionalite (s. 67 a n.).
Autorovou obľúbenou témou je synkretizmus a venuje
mu samostatnú kapitolu v kontexte analýzy akulturačných
procesov. Vychádza z Botíkovho modelu kultúrneho synkretizmu v prostredí zahraničných Slovákov, snaží sa ho
spresniť a konkretizovať. Na základe vlastných poznatkov
a príkladov vytvára nové modely, vysvetľuje ich, porovnáva.
Výsledkom Michalíkovho experimentovania je poznanie, že
Botíkov model je značne zjednodušený, neurčitý a nekonkrétny, zovšeobecňujúci, no v konečnom dôsledku korektný; v každom slovenskom spoločenstve je odlišná interná
situácia (okolnosti a fáza kolonizácie, konfesionalita, početnosť...), externé podmienky (prírodné prostredie, prítomnosť majority, iných minoritných spoločenstiev, ich etnické
a konfesionálne parametre, početnosť...) a v procese historického vývoja sa situácia neustále mení (odsun Nemcov
a zmeny v etnickej štruktúre, početnosť jednotlivých minorít/subkultúr, vznik siekt a náboženských spoločností,
vojnový konflikt...), každej lokálnej/synkretickej kultúre aj
etnickým subkultúram by bolo potrebné konštruovať pre
každý moment nový a vždy neopakovateľný model.
Obsahovo aj rozsahom bohatá kapitola Faktory akulturácie – ich identifikácia a pôsobenie je komparítvno - analylická. Ponúka obrovské množstvo príkladov priebehu akulturácie ako najrozsiahlejšej fázy etnickej asimilácie. Klasifikuje
a v rôznych kontextoch analyzuje faktory etnického vyrovnávania a uvádza príklady ich rôzneho pôsobenia. Dokazuje obdivuhodný prehľad v riešenej problematike. V tomto trende
pokračuje aj v stati nazvanej Existencia slovenských minoritných komunít na Dolnej zemi, kde postupne ponúka svoj
pohľad na proces socializácie v rodinnom prostredí, pristavuje sa pri otázke výučby slovenského jazyka, rozoberá vzťah
etnickej a konfesionálnej identity. Jeho terénne výskumy sú
často orientované na spolkovú činnosť v slovenských enklávach a na vzťahy minoritných spoločenstiev s materským národom, preto venoval osobitný priestor aj tejto problematike.
V Závere okrem iného naznačuje, že svoju nasledujúcu
vedeckovýskumnú prácu v oblasti minoritnej problematiky
zameria na interpretáciu etnokultúrnych procesov v ostatných desaťročiach, ku ktorým dochádza vplyvom balkánskej
vojny a rozdelenia Juhoslávie, ekonomickej krízy, diferenciácie Európy existenciou Európskej únie a jej postupným
rozširovaním, migračnými pohybmi z krajín Ázie a Afriky.
Intenzívne uvažuje o mapovaní a hodnotení kultúrneho
potenciálu z prostredia dolnozemských Slovákov a hľadania
možností využívať ho v spoločenskej praxi.
Autor v spolupráci s Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou
Ivana Krasku v Nadlaku vydali knižku s vkusnou grafickou
úpravou Romana Zimu pre odborníkov aj širokú verejnosť.
Možno len vysloviť poďakovanie za podporu Vydavateľstvu
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Ivan Krasko v Nadlaku, Demokratickému zväzu Slovákov
a Čechov v Rumunsku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a projektu VEGA č. 1/0873/13 Realita kultúry dolnozemských Slovákov.

Jaroslav Čukan

Recenzia
DUBSKÁ, M.: Kultúrne dedičstvo a kultúrny
cestovný ruch. Nitra 2015.
Michala Dubská sa v rámci svojej
vedecko-výskumnej činnosti venuje otázkam cestovného ruchu,
regionálneho rozvoja a rôznym
kontextom kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu je publikácia s názvom Kultúrne dedičstvo
a kultúrny cestovný ruch (učebné
texty) logickým vyústením jej
dlhoročnej práce s touto problematikou.
Téma synergie kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu
je na Slovensku aktuálna, avšak doposiaľ nie dostatočne
spracovaná. Z tohto dôvodu oceňujem snahu o štrukturálne
poňatie tejto problematiky a zaradenie jednotlivých tém do
koncepčne jednoliateho celku, slovami autorky: „rozmeniť
problematiku na drobné“. Časť poznatkov použitých v tejto
publikácii vychádza z dizertačnej práce autorky, čo poukazuje na jej záujem o progres v skúmanej oblasti.
Štúdium diela môže prispieť k riešeniu niektorých
praktických problémov, týkajúcich sa kultúrneho dedičstva
a cestovného ruchu. Prítomné poznatky by bolo vhodné doplniť o prípadové štúdie, čím by sa zvýšila možnosť využitia
publikácie aj v praxi.
Súčasťou predmetnej práce sú jasne formulované a koncipované terminologické a teoretické vymedzenia danej
problematiky, ktoré sú doplnené staťou o súčasnom prostredí, v ktorom sa kultúrne dedičstvo na Slovensku vyvíja.
Rámec rozvoja tejto problematiky vytvára inštitucionálna podpora v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorej najvyšším
stupňom je inštitúcia Európskej únie. Na úrovni štátu sa
následne vytvárajú legislatívne podmienky, ktoré sú tiež súčasťou tejto publikácie. Na Slovensku je najdiskutovanejšou
témou finančné zabezpečenie ochrany, výskumu, využívania
a prezentácie kultúrneho dedičstva. Publikácia vymedzuje
diverzné finančné zdroje, čím poukazuje na pomerne veľké
možnosti ich aplikácie v praxi.
Pozitívne hodnotím snahu autorky o riešenie problematiky vzťahu kultúrneho dedičstva a cestovného ruchu. Ako

sama autorka uvádza: “ide o problém, na ktorý je potrebné
nazerať vo viacerých rovinách“: ekonómia, geografia, etnológia, politológia a pod. Existujú však spoločné a rozdielne
aspekty, ktoré vytvárajú rôzne vzťahové línie medzi jednotlivými v publikácii vymedzenými rovinami.
Učebné texty sú doplnené o prehľadné schémy, ktoré
zjednodušujú chápanie jednotlivých tematických okruhov.
Príkladom je schéma vysvetľujúca problematiku subjektov
pôsobiacich v systéme kultúrneho cestovného ruchu (ponuka – kultúrne inštitúcie, zariadenia, organizácie – miestni
obyvatelia – kultúrne zdroje – dopyt – návštevník).
Kapitola s názvom Súčasné prístupy v kultúrnom cestovnom ruchu okrem iného poukazuje na niektoré negatívne
trendy v tejto oblasti. Súčasťou sú aj návrhy, ako tento stav
zlepšiť. Vhodným príkladom je stať zameraná na zvyšovanie
dostupnosti kultúrnych služieb, prípadne stať s názvom Experience design – tvorba zážitkov a iné.
V závere sa nachádzajú praktické príklady riešenia
jednotlivých problémov interakcie kultúrneho dedičstva
a cestovného ruchu.
Publikácia je koncipovaná vo forme učebných textov,
takže v závere každej kapitoly sa nachádzajú kontrolné otázky.
Hodnotné sú aj námety do diskusie, ktorými sú čitatelia
motivovaní uvažovať nad vybraným problémom kontextuálne.
Na záver možno konštatovať, že učebné texty sú kvalitným materiálom určeným nielen pre študentov Katedry
manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre, ale aj pre
odbornú verejnosť a odborníkov v praxi. Prínosom je ich
aktuálnosť a snaha autorky vyjadriť sa k témam o ktorých
sa „len hovorí“ a doposiaľ neboli takto spracované. Poznatky
je možné aplikovať aj prakticky, napríklad pri výskumných
a rozvojových projektoch v mikroregiónoch, ktorými sa
autorka tiež zaoberá.

Marián Žabenský

Recenzia
HEJLOVÁ, D.: Public relations. Praha 2015.
Public relations (ďalej len PR), vo
voľnom preklade „vzťahy s verejnosťou“, sú jedným z nástrojov
marketingového
komunikačného mixu, ktorého obľúbenosť
a využívanie v praxi má neustále
rastúcu tendenciu. Jeho súčasné
chápanie sa rozšírilo do západnej
Európy a ďalších častí sveta predovšetkým z USA. Ako uvádza
autorka v úvode, PR dnes už
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nie je len doménou veľkých nadnárodných korporácií, či
akademického prostredia, ale získava svoje pevné miesto
v každodennom živote, vo verejnej sfére. Len málokto však
vie, čo tento pojem presne znamená. Autorka upozorňuje aj
na skutočnosť, že vďaka škandálom na politickej scéne aj nesprávne interpretovanej funkcii lobbingu získalo toto slovné
spojenie v povedomí ľudí skôr negatívny nádych.
Pokiaľ ide o množstvo dostupnej literatúry z tejto oblasti,
faktom zostáva, že PR sa rozvíja skôr v praktickej, než teoretickej rovine. To je zároveň dôvod, prečo sa D. Hejlová
podujala predstaviť čitateľovi problematiku PR predovšetkým z teoretického hľadiska. Na doplnenie však využíva aj
prípadové štúdie, ktoré pomôžu lepšie pochopiť prítomné
koncepcie a ponúknu tak komplexný pohľad na danú
problematiku.
Publikácia je rozdelená na päť častí, celkovo pozostáva
z dvadsiatich kapitol v rozsahu 250 strán. Časť „Historie
PR – hlavní mezníky a osobnosti“ sa venuje vysvetleniu
pojmu PR a predstaveniu základných historických koncepcií a východísk. Na viac ako 70 stranách je rozpracovaný
vývoj PR naprieč americkým aj európskym kontinentom.
Vzhľadom na český pôvod autorka veľkú pozornosť venuje
rozvoju PR v Českej republike, v kontexte celosvetového
vývoja. Hejlová sa v tejto časti veľmi často vracia k pojmu
propaganda, ktorý bol jedným z definičných znakov PR
v jeho počiatkoch a v pozadí PR pretrváva dodnes.
V druhej časti autorka plynule prechádza do vysvetlenia
základných vzťahov súvisiacich s problematikou PR. Čitateľ
sa dozvie viac o rozdieloch medzi reklamou a PR (čo sú
často zamieňané pojmy), aj o hlavných oblastiach a nástrojoch PR. Autorka poukazuje i na to, kto PR vytvára, a kto
ho využíva. Predstavuje aj kľúčové zahraničné PR agentúry,
akými sú napríklad Edelman, Ketchum či Ogilvy PR známa
aj na Slovensku.
Z praktického hľadiska je azda najvýznamnejšia tretia
časť „Strategie: plánovaní a řízení komunikace“. Približuje
najvýznamnejšie PR stratégie a taktiky, hodnotenie PR a nástroje v podobe event managementu, odporúčaní osobností,
ktoré ľudia považujú za vzory, či v dnešnej dobe čoraz väčšiu
úlohu zohrávajúce sociálne siete (Twitter, Facebook a pod.)
a digitálne PR.
V nasledujúcej časti Hejlová uvádza praktické príklady
z jednotlivých oblastí PR, ktoré ilustrujú jej tvrdenia a zároveň sú vynikajúcou pomôckou na lepšie pochopenie teoretických východísk.
Oceňujem, že autorka nezostala len v rovine teórie
a deskripcie, ale v piatej časti sa zaoberá aj postavením PR
v občianskej spoločnosti a hranicami etiky a morálky pri
využívaní, resp. zneužívaní jednotlivých nástrojov PR. Bližšie predstavuje praktiky, ktoré sa ocitajú na hranici etického
správania, ako sú falošné účty a komentáre na sociálnych
sieťach, falošné profily celebrít, na ktorých neznáma osoba
vystupuje v ich mene, nenávistné alebo naopak pochvalné
komentáre z účtov založených na tento účel, ktoré majú
pomôcť, alebo naopak, zdiskreditovať určitú osobu, resp.
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spoločnosť, či manipulácia prostredníctvom občianskych
iniciatív.
V závere autorka zdôrazňuje, že PR sú dôležitou súčasťou fungovania organizácií i celospoločenskej komunikácie
a majú schopnosť svojimi témami výrazne ovplyvňovať postoje či správanie adresáta, okrem iného, aj v oblasti spotreby
a politiky.
Keďže Denisa Hejlová pôsobí na Fakulte sociálnych vied
Univerzity Karlovej v Prahe, jej publikácia je primárne určená na študijné účely študentom z odborov marketingovej
komunikácie, PR a mediálnych štúdií. Dielo obsahuje odkazy na ďalšie zdroje, čím ponúka možnosti ďalšieho štúdia
s doplnenia informácií. Je však zaujímavým čítaním aj pre
ľudí pôsobiacich mimo problematiky PR.

Jana Sikhartová

Projekty UGA na KMKaT FF UKF v Nitre
Pracovníci a doktorandi Katedry manažmentu kultúry a turizmu v roku 2015 realizovali a riešia nasledovné projekty
v rámci UGA:
PhDr. Michala Dubská, PhD. v roku 2015 realizovala
projekt pod názvom Postavenie organizácií tretieho sektoru v rozvoji kultúry a cestovného ruchu. Podnetom pre
výber nosnej témy bola čoraz viditeľnejšia a intenzívnejšia
aktivizácia subjektov tzv. tretieho (nezávislého alebo dobrovoľníckeho) sektora v súčasnej spoločnosti na Slovensku
i v zahraničí. Cieľom projektu bolo definovať úlohu takýchto subjektov pôsobiacich vo sfére kultúry alebo cestovného
ruchu, zhodnotiť priame i nepriame dopady ich činnosti,
analyzovať materiálne, ľudské, finančné či legislatívne podmienky a pokúsiť sa naznačiť ďalšie perspektívy rozvoja.
Boli sumarizované a analyzované relevantné diela domácej
a zahraničnej literatúry a definovaná odborná terminológia. V rámci výskumu boli využité aj skúsenosti získané
z predchádzajúcich kooperatívnych aktivít s predstaviteľmi
vybraných subjektov (Nitrianska organizácia cestovného
ruchu, MAS OZ Mikroregión Radošinka, OZ Neogotický
kaštieľ Galanta, OZ Castellum, OZ Labuť, spolkové organizácie dolnozemských Slovákov v Srbsku a v Rumunsku).
Rozšírenie poznatkov k problematike zabezpečila aj účasť
na viacerých konferenciách (napr. Digitálne kultúrne
dedičstvo; Konkurencieschopný cestovný ruch v rámci
regiónu V4; Ochrana kultúrnych pamiatok). Poznatky boli
integrované aj do výučby nových študijných predmetov
v rámci študijného programu Riadenie kultúry a turizmu v dennej i externej forme štúdia – Regionálny rozvoj
kultúry a turizmu, Aktuálne trendy v cestovnom ruchu
a Organizácia kultúry. Medzi výstupy projektu patrí niekoľko publikačných jednotiek a prednáška v rámci Cyklu
cestovateľských večerov.
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PhDr. Michal Kurpaš, PhD. ukončil projekt Tradičná
architektúra lokality a jej využitie v súčasnosti. Počas jeho
riešenia sa zameral na sumarizáciu poznatkov o materiálnej
kultúre v obci Vojlovica – prímestskej časti mesta Pančevo.
Hlavný cieľ projektu predstavovalo skúmanie zachovávania
a využívania kultúrneho dedičstva. Informačnú bázu poskytol
terénny výskum, ktorý prebiehal vo viacerých etapách. Skúmaná lokalita bola podrobená analýze súčasného stavu a možností
trvalo udržateľného rozvoja s využitím kultúrneho potenciálu.
Poznatky o kultúrnom kapitáli Vojlovice rozšírili škálu informácií v rámci skúmaných lokalít na Dolnej zemi. Časť získaných poznatkov slúžila na koncipovanie kapitoly publikovanej
v monografii obce Vojlovica (Transformácia tradičnej architektúry). Ostatné informácie tvoria čiastkovú výskumnú vzorku
potrebnú na komparáciu využívania kultúrneho potenciálu
v slovenských spoločenstvách na Dolnej zemi. Súvislosti využívania kultúrneho potenciálu boli prezentované na vedeckých
konferenciách a formou publikačnej činnosti.
PhDr. Marcel Mudrák, PhD. v roku 2015 riešil projekt,
ktorý sa zaoberal témou Blues ako kultúrny fenomén. Informácie o hudobnom žánre blues získaval z odbornej literatúry.
Následne vykonal prostredníctvom dotazníkového prieskumu analýzu. Prieskum bol zameraný na súčasných hudobných poslucháčov. Po vyhodnotení prieskumu boli výsledky
overované v praxi. Okrem dotazníkového prieskumu bola
použitá výskumná metóda voľného a riadeného rozhovoru
s hudobnými poslucháčmi, organizátormi a účastníkmi
podujatí, pozorovanie, analýza, syntéza, komparácia aj štatistické metódy. Cieľom bolo potvrdenie hypotéz o význame
a vplyve blues na kultúru a kultúrny cestovný ruch. V druhej
etape bolo zámerom výskumu zhodnotiť zmeny hudobného
žánru, ktoré nasledovali po aplikovaní elektrifikovaných nástrojov. Na základe výsledkov, ktoré vyplynuli z analýz, boli
navrhnuté opatrenia, ktoré boli smerované na zlepšenie súčasného stavu a riešenie slabých stránok a hrozieb, ktoré sa
vyskytujú pri organizácii kultúrnych podujatí zameraných
na blues. Snahou riešiteľa projektu bolo skvalitniť prípravu
a priebeh podujatí pomocou aplikácie efektívneho kultúrneho manažmentu a jeho metód.
Mgr. Michal Čukan ukončil projekt Transformácia
lazových sídiel. Projekt podáva syntetický pohľad na kultúrne dedičstvo lazových oblastí Slovenska. Pri spracovaní
poznatkov je okrem analýzy, syntézy a historickej metódy
významná najmä komparatívna metóda. Na základe dotazníka a neštandardizovaného rozhovoru bola porovnávaná
situácia v priestore aj v čase. Zhromaždená bola doteraz
používaná terminológia (lazy, kopanice, štále, pustatiny,
cholvarky a iné). Výskumu predchádzalo štúdium dostupnej
literatúry a riešiteľ využil základné charakteristiky z teórie
kultúry. Terénne výskumy sa uskutočnili v Lazoch pod Makytou; Kšinnej – Rakovci, Novine a u Hajšoviarov; v Závade
pod Čiernym vrchom; a vo Valaskej Belej. Poznatky boli využité na vypracovanie funkčnej klasifikácie lazových sídiel.
Mgr. Barbora Predanocyová zrealizovala v roku 2015
projekt, ktorý nesie názov Transformácia baníckych sídiel

na strediská cestovného ruchu. Projekt sa orientoval na výskum bývalých baníckych/priemyselných centier (Hodruša-Hámre a Banská Štiavnica), vymedzenie a charakteristiku
hlavnej hospodárskej činnosti v minulosti, preskúmanie
transformačných procesov a identifikáciu príležitostí pre
možnosti rozvoja cestovného ruchu. V úvodnej fáze projektu boli preskúmané literárne a elektronické zdroje týkajúce
sa výskumného zámeru, následne bola vykonaná selekcia relevantných publikácií. Ďalšia časť sa sústredila na teoretické
vymedzenie riešenej problematiky, zorientovanie sa v téme
banského kultúrneho dedičstva (analýza a syntéza poznatkov). Terénny výskum umožnil overenie získaných poznatkov, analýzu súčasného stavu cestovného ruchu a prispel
k nadobudnutiu komplexného pohľadu na skúmané územie.
Parciálne výstupy projektu riešiteľka prezentovala počas odbornej stáže na Katedre sociálnej geografie a regionálneho
rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe
na odbornom seminári. Vyjadrením splnených vedeckých
cieľov je vedecký príspevok Transformácia baníckych sídiel
na strediská cestovného ruchu v časopise Kontexty kultúry
a turizmu. Realizácia projektu umožnila komplexné zhodnotenie výsledku transformačného procesu, ktorý prebehol/
prebieha vo vybraných lokalitách, zvýšenie povedomia
verejnosti o funkčných zmenách v krajine a alternatívnych
možnostiach využívania priemyselných centier pre cestovný
ruch – banícky turizmus v kombinácií s ďalšími formami
cestovného ruchu.
PhDr. Marián Žabenský, PhD. je uprostred riešenia
projektu Definovanie tematických okruhov kultúrnej geografie využiteľných v podmienkach kulturológie. V prvej
fáze bola cieľom analýza prístupov rôznych vedných odborov
k oblasti kultúrnej geografie (geografia, história, kulturológia, krajinná ekológia a iné). Na základe analýzy prístupov
autorov zo Slovenska a z Českej republiky boli definované
niektoré tematické okruhy aplikovateľné v podmienkach
kulturológie. Výstupy boli publikované v časopise Kontexty kultúry a turizmu pod názvom Nové tematické okruhy
využiteľné v kultúrnej geografii. V roku 2016 je parciálnym
cieľom riešiteľa projektu analyzovať diela zahraničných autorov, napr. Atkinson a kol. (2005), Anderson, a kol. (2003),
Gebhardt (2003), Berndt a Pütz (2007), aby mohol naplniť
hlavný cieľ – definovať konkrétne tematické okruhy kultúrnej geografie využiteľné pri výučbe kulturológie na Katedre
manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre.
PhDr. Roman Zima, PhD. realizuje projekt Popularizácia vedy prostredníctvom fotografických výstav s akcentom
na tradičnú kultúru dolnozemských Slovákov od roku 2015.
Výber témy ovplyvnil fakt, že fotografická dokumentácia je
významnou súčasťou antropologického výskumu. Výstupy
týchto metód sú rovnocenným materiálom k písomným
dokladom. Ich primárnym cieľom je skompletizovať obraz
o spôsobe života vo vidieckom aj v prímestskom prostredí,
v rôznych geografických podmienkach, sociálnych, profesijných, konfesionálnych a etnických kontextoch. Riešiteľ si za
vedecké ciele projektu stanovil nahradenie podrobných opisov
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jednotlivých úkonov, t. j. priblíženie ich atmosféry v procese
výučby, prezentáciu spoločného kultúrneho dedičstva a zachovávanie vedomia etnickej príslušnosti obyvateľov slovenských dolnozemských enkláv a diaspór. Jedným z hlavných
cieľov je zvýšenie záujmu verejnosti o vedu prostredníctvom
výstupov popularizačného charakteru v médiách. Parciálnym
cieľom sú tematicky zameriavané výstavy (napr. na spolkový
život, kulinárske tradície, architektúru a pod.). V prvom roku
riešenia sa podarilo stanovené ciele splniť.

Linda Pospíšilová

Prieskum terénu – Valaská Belá
V dňoch 24. – 27. 11. 2015 sme absolvovali terénny
prieskum v obci Valaská Belá, zameraný na získanie materiálu, kontaktov a informácií k ďalšiemu výskumu v súvislosti
s riešením niekoľkých grantových úloh pracovníkov Katedry manažmentu kultúry a turizmu. Mgr. Michal Čukan sa
v rámci svojho projektu dizertačnej práce zameral na kultúrne tradície v lazových usadlostiach a v kontexte plnenia
cieľov projektu UGA I-14-209-02 sa venoval aj transformácii
lazových sídiel, ku ktorým dochádza postupne od 30. rokov
20. storočia. PhDr. Michala Dubská, PhD., a doc. PhDr.
Ladislav Lenovský, PhD., sledovali možnosti mapovania
a hodnotenia kultúrneho potenciálu v ústredí aj na lazoch,
a využitia kultúrnych špecifík v súvislosti s regionálnym
rozvojom.
Počas štyroch dní sme sa stretli so starostom obce,
s miestnymi podnikateľmi, členmi poľovníckeho zväzu
a vyhľadávali sme kontakty na vhodných informátorov pre
budúci terénny výskum. Získali sme potrebný prehľad o súčasnom stave a využívaní kultúrneho dedičstva. Navštívili
sme niekoľko lazov (Valaská Belá sa okrem centra skladá
z piatich osád, ktoré pôvodne pozostávali z 99 lazov), kde
sme zaznamenávali základné informácie orientované hlavne
na proces zmien v zamestnaní a spôsobe života obyvateľov,
zameriavali sme sa na ich početnosť a vekovú štruktúru.
Zaujímalo nás funkčné využitie obytných a hospodárskych
objektov. Získali sme aj potrebnú fotodokumentáciu.
V posledných rokoch sa lazové oblasti na Slovensku
vyľudňujú. Inak to nie je ani v skúmanej lokalite. Väčšinu
majiteľov nehnuteľností na lazoch tvoria chalupári. Podľa
starostu obce Ing. Miloša Cúcika, bolo k 1.5. 2014 registrovaných až 888 chalupárov, pričom na lazoch má trvalé
bydlisko len 324 obyvateľov. Navštívili sme laz Slezákovci,
kde si mladý pár kúpil a zrekonštruoval dom aj s hospodárskymi objektmi. Možno však konštatovať, že tento prípad je
skôr ojedinelý. V minulosti bola Valaská Belá významným
centrom regiónu. V centrálnej časti obce Krištáľ bola vybudovaná úspešná fabrika na brúsenie olovnatého skla, čo
sa pozitívne odrazilo na vtedajšej socioekonomickej úrovni
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obyvateľov. Po presunutí fabriky z osady Gápel do centrálnej
časti obce Ústredie v roku 1929 sa zamestnanci začali sťahovať z lazov a tie sa začali postupne vyľudňovať. Zo štyroch
základných škôl boli tri rozmiestnené na lazoch (v osade
Stanák, Škrípov a na laze u Dutých). Dnes vo fabrike funguje
len malá dielňa, kde majiteľ brúsi nakúpené olovnaté sklo
a zhodnotené výrobky predáva. História sklárstva v dedine
pretrváva aj prostredníctvom Petra Dolinaja, ktorý sa vyučil
v belianskej fabrike, má doma malú taviacu pec a záujemcom predvádza svoje sklárske umenie. Jeho návštevníkmi sú
najmä žiaci zo základných škôl. Miestne poľovnícke združenie úspešne podniká v poľovníckom cestovnom ruchu.
Každý týždeň v priebehu sezóny u nich hosťujú poľovníci zo
zahraničia, najmä z Rakúska, a svojimi aktivitami môžu ísť
príkladom aj susedným poľovníckym združeniam. V osade
Stanák je prevádzka podniku Čierna hora a.s., ktorá sa zaoberá chovom hovädzieho dobytka a oviec. Vo výrobe syrov
pravidelne získavajú ocenenia na celoštátnej úrovni.
Prieskum terénu dokázal, že Valaská Belá je relevantnou
lokalitou v súvislosti s problematikou súčasného stavu a využívania kultúrneho dedičstva a kultúrnych špecifík. Obec
doteraz nemá vypracovaný materiál zameraný na rozvoj
kultúry a turizmu a podobné aktivity víta. V tejto súvislosti sa naskytá príležitosť pre pracovníkov našej katedry aj
pre študentku Simonu Blahovú z tejto obce, ktorá získava
potrebné vedomosti a zručnosti na Katedre manažmentu
kultúry a turizmu FF UKF v Nitre a prispela k dosiahnutým
výsledkom. Vzhľadom na potenciál lokality je potrebné
vykonať rozsiahlejší terénny výskum. Dúfame, že sa nám to
v blízkej budúcnosti podarí.

Michal Čukan

Prezentácia najnovších monografií
Katedra manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre sa
v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti orientuje aj na
problematiku kultúry dolnozemských Slovákov. V rámci
toho má nadštandardné vzťahy s mnohými krajanskými
organizáciami, napríklad s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, Slovenským vydavateľským
centrom v Báčskom Petrovci, Výskumným ústavom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku či Slovenským
kultúrnym centrom v Našiciach. Výsledkom spolupráce
s niektorými menovanými inštitúciami sú aj najnovšie publikačné prírastky katedry.
Dňa 22. februára 2016 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UKF v Nitre konala prezentácia monografií spojená
s diskusiou s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Rumunsku. Prítomných na podujatí privítal doc. PhDr. Martin
Hetényi, PhD., prodekan pre vedu, výskum a postgraduálne
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formy štúdia FF UKF v Nitre. Vyzdvihol význam prezentačných podujatí pri zviditeľňovaní výsledkov jednotlivých
pracovísk, popularizácii vedy a budovaní dobrého mena FF
UKF v Nitre. Cieľom prezentácie bolo predstavenie dvoch
vedeckých monografií: Borisa Michalíka – Akulturačné
procesy v prostredí dolnozemských Slovákov a kolektívu
autorov pod edičným vedením Jaroslav Čukana – Vojlovica.
Kultúrne tradície Slovákov v Banáte.
Boris Michalík v úvode svojho vystúpenia hovoril o motivácii k spracovaniu problematiky akulturačných procesov
v priestore Dolnej zeme, neskôr predstavil obsahovú stránku
publikácie, a doplnil aj ďalšie výskumné a projektové plány
spojené s krajanmi žijúcimi v zahraničí. Ocenil spoluprácu
s organizáciami dolnozemských Slovákov a poďakoval za
možnosť publikovať v nadlackom Vydavateľstve Ivan Krasko.
Jaroslav Čukan počas prezentácie kolektívnej monografie sumarizoval jej postavenie v štruktúre vedeckých publikácií pracoviska a charakterizoval jej prínos pre slovenskú
vedu aj pre zahraničných Slovákov. Následne spolu s ďalšími
prítomnými spoluautormi (L. Lenovským, B. Michalíkom,
M. Kurpašom, R. Zimom, M. Žabenským a M. Dubskou)
predstavil obsahové zameranie jednotlivých kapitol. Súčasťou prezentácie bol bohatý fotografický materiál z prezentovanej monografie aj zo slávnostnej promócie knihy, ktorá sa
uskutočnila koncom júna vo Vojlovici. Kvalitným spestrením podujatia bola projekcia dokumentárneho filmu z dielne Romana Zimu, ktorý dokumentoval terénny výskum vo
Vojlovici a interpretoval získaný materiál.

Poďakovanie za spoluprácu

Zdroj: Zima, 2016

Prezentovali súčasný stav slovenskej minority v Rumunsku
a v následnej diskusii odpovedali na otázky z auditória.
Cieľom ich návštevy nebola len účasť na prezentácii, ale
aj rokovanie o ďalšej projektovej a publikačnej spolupráci
s Katedrou manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre.
Tá by sa mala najskôr prejaviť vo forme výstavy Slováci
v Rumunsku, ktorá bude inštalovaná koncom apríla 2016
v Etnografickom múzeu SNM v Martine. Pri tejto príležitosti sa podujatia zúčastnila aj zástupkyňa riaditeľky EM SNM
v Martine PhDr. Hana Zelinová.

Boris Michalík

Perzentácia monografie doc. PhDr. Borisa Michalíka, PhD.

Zdroj: Zima, 2016

Mimoriadne cennou a nevšednou bola prítomnosť zahraničných hostí: Mgr. Pavla Hlásznika, prvého podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku,
a prof. Ivana Miroslava Ambruša, predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku so sídlom v Nadlaku.
Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku
oslavuje v roku 2016 25 rokov existencie a pri tejto príležitosti odovzdal Mgr. Pavel Hlásznik prof. Jaroslavovi Čukanovi ďakovný list a pamätnú medailu venovanú KMKaT
FF UKF v Nitre za dlhoročnú aktívnu spoluprácu s DZSČR.
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Profily absolventov
Katedry manažmentu kultúry a turizmu
Cestovný ruch
Mgr. Vincent Andraško
Generálny riaditeľ
Wellness Hotel Patince****

PhDr. Michaela Kobzová
Obchodná a marketingová
riaditeľka
Slovenské liečebné kúpele
Piešťany, a.s.

Mgr. Ľuboš Bartošík
Manažér prevádzky
HOTEL PARTIZÁN s.r.o.

Mgr. Mária Šimončičová
Marketing and product
specialist
Flora Tour - incomingová
cestovná agentúra

Mgr. Hana Ivaničová
Sales Officer
Koala Tours

Mgr. Karla Duchovná
Stewardess
Gulf Air

Mgr. Michal Pohančeník
Majiteľ cestovnej
kancelárie
Randon TRAVEL, s.r.o.

Mgr. Petra Kovács
Sprievodca
BUBO Travel Agency

Mgr. Marek Sabo
F&B Manager
Hotel Patria Štrbské Pleso

Mgr. Lucia Bulková
Správca Trenčianskeho
hradu a organizátor
kultúrnych podujatí
Trenčianske múzeum
v Trenčíne

Mgr. Dominika Horňáková
Organizátorka
Festival Modrová
na kolesách

Mgr. Anna Šimončičová
Asistent riaditeľky
Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra
Medzinárodný festival
Divadelná Nitra

Mgr. Lucia Sokolová
Kultúrno-propagačný
manažér/asistentka
riaditeľa Slovenské
národné múzeum Múzeum Bojnice

PhDr. Anna Maršalová
Kultúrny manažér
Považské múzeum v Žiline

Mgr. Adriana Szilágyiová
Riaditeľka
Mestské kultúrne
stredisko Moldava nad
Bodvou

Mgr. Jozef Marko
Štátny radca
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

PhDr. Lívia Bertóková
Hlavný štátny radca Odbor
metodiky a koordinácie
subjektov, sekcia centrálny
koordinačný orgán Úrad
vlády SR

Mgr. Lenka Brindzová
Odborný referent pre
zahraničné vzťahy
ÚNSK Nitra

Mgr. Lucia Korecová
Nitriansky informačný
systém
Mestský úrad - Nitra

Mgr. Petra Vörösová
Referent pre partnerské
mestá
Mestský úrad - Nitra

Mgr. Barbora Doričková
Hlavný radca Referát zahraničných
vzťahov
Kancelária Súdnej rady SR

Kultúra

Štátna správa a samospráva
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Manažment
Mgr. Barbora Rajtárová
Master data specialist
Henkel Slovensko spol
s.r.o.

Mgr. Vladimír Jančovič
Account director
SlovakPromo
Management, s.r.o. - BTL
komunikačná agentúra

PhDr. Petra Pupák
Waldnerová
Lease manažérka
MLYNY, a.s.

Mgr. Martin Balázs
Obchodný manažér
TATRAN - internetový
obchodný dom

Mgr. Katarína Berkešová
BID manager
IBM International Sevices

Mgr. Darina Bušová
Supervízor oddelenia
Data Entry
Azet.sk, a.s.

Mgr. Lubica Zednikova
Regional account director
AT&T Global Network
Services

Mgr. Jana Giraltošová
Head of Casting
Department
TV Markiza

Mgr. Monika Líšková
Project administrator for
Austria and Switzerland,
Team coordinator
IBM

Mgr. Beáta Bačíková
Majiteľka reklamnej
agentúry BJOLLY

Mgr. Jana Sikhartová
Marketingová
manažérka
MLYNY, a.s.

Mgr. Nina Hriadelová
Manažérka propagácie
Transport Services s.r.o

PhDr. Tomáš Kučírek, PhD.
Copywriter
MUW Saatchi & Saatchi

Mgr. Zuzana Pélyová
SEO analytik, online
marketing
Reklamná agentúra Linwe
/ kraft s.r.o

Mgr. Juraj Štefanovič
PR špecialista
ČSOB

doc. PhDr. Boris Michalík,
PhD.
Docent
KMKaT FF UKF v Nitre

PhDr. Katarína
Kompasová, PhD.
Odborný asistent
KMKaT FF UKF v Nitre

PhDr. Roman Zima, PhD.
Odborný asistent
KMKaT FF UKF v Nitre

PhDr. Michala Dubská, PhD.
Odborný asistent
KMKaT FF UKF v Nitre

PhDr. Michal Kurpaš, PhD.
Odborný asistent
KMKaT FF UKF v Nitre

PhDr. Marián Žabenský, PhD.
Odborný asistent
KMKaT FF UKF v Nitre

Marketing

Veda a výskum

PhDr. Marcel Mudrák, PhD.
Odborný asistent
KMKaT FF UKF v Nitre
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