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The study is based on the APVV project that focused on the socio-cultural capital
of successful Slovak municipalities, bearers of the “Village of the Year” title, which
can serve as a source of inspiration for other municipalities in improving the quality
of life in the countryside. The aim of this study is to highlight the possibilities for
the development of local communities in the context of geographical and economic
determining factors and to observe the use of the socio-cultural capital as a source
of sustainable growth also in the context of cultural and local identity. The study
analyses two concrete examples aimed to increase the attractiveness of the sites
through the presentation of their socio-cultural potential. The first case covers the
municipality of Hrušov and its participation in the Hont Eco-Museum project, im-
plemented within the wider micro-region. In the second case, we explore the mu-
nicipality of Spišský Hrhov and its analogical example – the museum of music Mu-
zikMuzeum.
The study was based mainly on the results of the pilot research and subsequent
ethno logical field research in both municipalities, conducted predominantly by
means of direct interviews with the locals, newcomers as well as leaders of the mu-
nicipalities in 2018. The synthesis of the conclusions is based on a comparison of
some determining factors of the development of both sites (the proximity and
 accessibility of urban centres, economic or confessional aspects in relation to the
local community).
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Kultúru v celom jej obsahovom komplexe považujeme za jeden z najvýraznejších atri-
bútov hodnôt spoločenstiev na rôznych úrovniach: od národných, regionálnych až
k lokálnym. Jej charakter je podmienený od najvšeobecnejších po najkonkrétnejšie prv -
ky prírodno-geografickými, hospodársko-ekonomickými, sociálnymi, či historicko-po -
litickými determinantmi. Primárnym fenoménom v procese formovania a uchovania
sociokultúrnych prvkov je však človek ako prvok society, ktorý v jej podmienkach roz-
hoduje o transformovaní a následnom využití kultúrnych javov pre ďalšiu udržateľnosť
v procese vývoja prostredníctvom generačnej transmisie.

Načrtnutá problematika je predmetom v súčasnosti riešeného grantového projektu
APVV Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského
vidieka, ktorého riešiteľom je Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave
v spolupráci s Katedrou etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre a Katedrou sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.1

Projekt je zameraný na výskum, analýzu a interpretáciu sociokultúrneho kapitálu
a potenciálu ôsmich úspešných slovenských obcí, nositeľov titulu Dedina roka2, ktoré mô-
žu byť zdrojom inšpirácie pre ďalšie obce pre zlepšenie kvality života vo vidieckom pro-
stredí na Slovensku. Východiskom projektu je analýza lokálnych aktivít v hospodárskej,
environmentálnej a kultúrnej oblasti (aj z perspektív kultúrneho dedičstva) a finálnym
výstupom komparatívna interpretácia pozitív (a negatív) miestnych ľudských a kultúr-
nych zdrojov. Vychádzame z predpokladu, že udržateľný vývin regiónu vrátane lokálnych
spoločenstiev do značnej miery závisí od toho, akým spôsobom dokáže využiť vlastný so-
ciokultúrny kapitál, resp. jeho cieľavedomé formovanie (APVV-16-0115).

teoretické Východiská a cieľ

Táto štúdia je zameraná na konkrétny príklad lokálnych (až regionálnych) aktivít so zá-
merom ich využitia na zatraktívnenie lokality aj prostredníctvom sprostredkovania jej
sociokultúrneho potenciálu v procese regionálneho rozvoja. Pozornosť sme sústredili na
príklad obce Hrušov (titul Dedina roka získala v r. 2003), pričom sledujeme jej účasť
v projekte Ekomúzeum Hont, realizovanom s presahom na širšie územie mikroregiónu
Krtíšskeho Poiplia. V druhom prípade venujeme pozornosť obci Spišský Hrhov (titul De-
dina roka získala v r. 2015) s jej relatívne analogickou aktivitou projektu múzea hudobných
nástrojov MuzikMuzeum s veľmi okrajovým medzihraničným presahom do Poľska.

Cieľom štúdie je na vybraných príkladoch interpretácie a prezentácie kultúrneho
potenciálu obcí poukázať na možnosti lokálnych spoločenstiev v kontexte geografic-
kých, či hospodárskych determinantov a využitie ich sociokultúrneho kapitálu v súčas-
nosti pre ďalšiu udržateľnosť aj v kontexte kultúrnej a lokálnej identity.

Z metodického aspektu vznikla štúdia najmä na podklade výsledkov pilotného prie-
skumu a následného terénneho etnologického výskumu v rámci riešeného projektu
v oboch lokalitách, po predchádzajúcom štúdiu dostupných prameňov k obciam, sa-

1 Štúdia vznikla v rámci riešenia výskumného projektu APVV-16-0115 Sociokultúrny kapitál úspešných obcí
ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka (2017–21).

2 Predmetom výskumného projektu sú obce, ktoré získali titul do jeho začatia, teda do r. 2017: Soblahov (2001),
Hrušov (2003), Vlachovo (2005), Liptovská Teplička (2007), Dobrá Niva (2009), Oravská Lesná (2011), Malé
Dvorníky (2013), Spišský Hrhov (2015).
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motnej súťaži Dedina roka, ako aj realizáciou pracovnej diseminácie riešiteľského ko-
lektívu s niektorými organizátormi samotnej súťaže (Slovenská agentúra životného
prostredia). Výskum sme realizovali v oboch obciach začiatkom roka a následne v lete
roku 2018 prevažne s využitím oral history v kontakte s domácimi obyvateľmi, novou-
sadlíkmi, ako aj lídrami obcí, čiastočne aj zúčastneným pozorovaním. Pojem „čiastoč-
ne“ v tomto prípade súvisí s projektom Ekomúzea Hont, ktorý bol síce v čase nášho vý-
skumu už ukončený, časť jeho aktivít, realizovaná práve v obci Hrušov, je však stále
živou súčasťou každoročného lokálneho festivalu Hontianska paráda. Pri syntéze záve-
rov vychádzame z komparácie oboch aktivít – Ekomúzeum Hont v Hrušove a Muzik-
Muzeum v Spišskom Hrhove – so zreteľom na niektoré determinanty vývoja oboch lo-
kalít, ku ktorým možno zaradiť napríklad vzdialenosť a dostupnosť mestských centier,
hospodárske, či kultúrne aspekty vo väzbe na lokálne spoločenstvo.

Pri sledovaní lokálnych aktivít so zameraním na formovanie, uchovanie a následne
prezentovanie sociokultúrneho kapitálu spoločenstva je dôležitým hľadiskom samotný
vzťah jeho členov k týmto hodnotám, často vnímaným v kontexte kultúrneho dedič-
stva, čo neodmysliteľne postihuje otázka identity.

Aj pri rešpektovaní skutočnosti, že vývoj spoločnosti je dnes podmienený prioritne
ekonomickým a hospodárskym rastom, jeho nevyhnutnou súčasťou je okrem materiál-
nej základne i nehmotná nadstavba spočívajúca v sociokultúrnych hodnotách a tradí-
ciách, ktoré patria k základným identifikačným znakom spoločenstiev. Identifikáciu
v tomto zmysle možno vnímať ako proces, ktorého výsledkom je sebaidentifikovanie
s kolektívom, skupinou. Sociálnu entitu identity zdôrazňuje aj Paul Connerton, ktorý
percipuje samotné spoločenstvá ako sebainterpretatívne komunity, ktoré sa snažia vy-
tvárať a reprodukovať obrazy seba ako kontinuálne existujúcich jednotiek (Connerton,
1989: 12). S touto teóriou sa stotožňuje aj Oľga Danglová, pričom za jednu z foriem so-
ciálnej identifikácie považuje práve lokálnu identifikáciu, založenú na pocite stotožne-
nia sa so špecifickým priestorom sociálneho bytia, v ktorom sa človek pohybuje. Záro-
veň sa s ním potrebuje identifikovať, začleniť a osvojiť si ho. V sociálnom priestore
dochádza pritom k prelínaniu rôznych typov sociálnej identifikácie, medzi ktoré patria
najmä kultúrne, etnické či religiózne (Danglová, 2011: 93). Identifikačnú väzbu s kul-
túrnou tradíciou konkrétnych spoločenstiev zdôrazňuje aj Rastislava Stoličná. Táto
väzba je určovaná odvolávaním sa na minulosť, evokáciou historickej, kultúrnej pamäti
(Stoličná, 2004: 26). Kultúrou s veľkým „K“ vo väzbe na spoločenstvá/subkultúry de-
terminoval primárne identitu aj Clifford Geertz (2000).

Osvojenie si kultúrnych hodnôt society a stotožnenie sa s nimi je primárnym výcho-
diskom k vytváraniu pozitívneho povedomia a identifikácii so svojou lokalitou, k poci-
tu lokálnej hrdosti. Tento proces je základným predpokladom pri následných snahách
interpretovať a sprostredkovať hodnoty society ďalej – nielen v užšom generačnom (dia -
chrónnom) prenose v rámci lokálnych hraníc, ale aj v synchrónnej rovine súčasnosti
sprostredkovať svoj sociokultúrny kapitál širokému okruhu prijímateľov z radov verej-
nosti za hranice lokality, regiónu a prípadne aj krajiny. Práve špecifiká kultúrneho de-
dičstva sa stávajú magnetom pre externého návštevníka v snahe nachádzať originalitu,
inakosť, obohatenie o nové prvky poznania v komparácii s inými societami/subkultú-
rami. Zároveň tiež uvedomenie si dichotómie my/oni môže prispievať domácemu oby-
vateľstvu k uvedomeniu si svojho kultúrno-historického potenciálu, k vytváraniu pozi-
tívneho povedomia a identifikácie sa so svojou lokalitou, k vedomiu svojej odlišnosti
od cudzích návštevníkov, ktorí prišli spoznávať a obdivovať ich dedinu či mesto, ich
prírodu, kultúru, históriu, čo sa stáva zdrojom lokálnej hrdosti (Boissevain, 1997).
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V súvislosti s formovaním, uchovaním, transformovaním a využitím kultúrnych ja-
vov v rámci spoločenstiev je neopomenuteľným aspektom aj rozdielnosť prostredia ich
existencie. V prípade nami sledovaného rurálneho prostredia v súčasných podmien-
kach je pri porovnaní s urbánnym priestorom tento proces výrazne odlišný. Mestá sú
vystavené tlakom globalizácie viac než menšie lokality, lebo priťahujú nadnárodný ka-
pitál a s ním aj viac pracovných príležitostí, čo následne spôsobuje rast migrácie a tu-
rizmu, ako aj zvyšujúcu sa diverzitu životných štýlov, kultúrnych znakov a reprezentá-
cií (Bitušíková, Luther, 2010: 5). Podľa sociológa Jeana-Oliviera Majastra vznikol práve
turizmus medzi napínavým mestským a vidieckym spôsobom života (Antonietti, Mo-
rand, 1993: 12).

Pôsobenie uvedených faktorov je v prostredí vidieka v porovnaní s mestským pro-
stredím do značnej miery obmedzené. Vidiecke prostredie sa aj v podmienkach súčas-
ného vývoja napriek výrazným zmenám javí ako sociálne uzavretejší celok s pevnejší-
mi väzbami a socionormatívami oproti spoločenstvu mesta.

Objektívny vývoj prináša však aj pre vidiek prirodzenú nevyhnutnosť postupného
preberania prvkov života z prostredia mesta, predovšetkým v dôsledku existenčných
hospodársko-ekonomických podmienok, spojených najmä s dochádzaním za prácou
z vidieka, ale i s administratívnou, zdravotnou, či dopravnou centralizáciou do miest.
Spätnou reakciou v tomto vývoji je však nezriedka priamo úmerná snaha obyvateľov
vidieckych spoločenstiev po uchovaní vlastných lokálnych špecifík a hľadanie uplatne-
nia nových, presvedčivejších foriem prezentovania a sprostredkovania domáceho so-
ciokultúrneho kapitálu. Tieto úzke väzby na vlastnú societu patria k prirodzeným
predpokladom pre využitie daných sociokultúrnych osobitostí ako jedného zo zdrojov
udržateľného rozvoja.

hrušoV a ekomúzeum hont

Jedným z príkladov využitia sociokultúrneho potenciálu lokality a jej širšieho regiónu
je projekt Ekomúzeum Hont, ku ktorého iniciátorom a následne účastníkom patrí aj
obec Hrušov.

Obec s rozlohou 2331 ha, na ktorej žije 867 obyvateľov,3 leží v juhozápadnej časti
stredného Slovenska v historicko-kultúrnom regióne Hont, v okrese Veľký Krtíš, od
ktorého je vzdialená južne 31 km. Veľká časť obyvateľstva dochádza za prácou do Kru-
piny, mesta vzdialeného 33 km severne. Najbližším mestom sú Šahy, ležiace asi 25 km
východne.

Vzhľadom na geografickú polohu v členitom, kopcovitom teréne v obci prevláda laz-
nícke roztrúsené osídlenie, sústredené vo viacerých od seba pomerne vzdialených osadách
chotára, v ktorom prevláda roľnícke hospodárenie. Neekonomická poľnohospodárska
výroba tu však neposkytuje dostatok pracovných príležitostí, čoho dôsledkom je vysoká
miera aj dlhodobej nezamestnanosti v obci i v celom veľkokrtíšskom okrese.4

Hrušov je z etnického pohľadu koncovou slovenskou obcou, susedná Vinica je už lo-
kalitou s dominujúcim obyvateľstvom maďarskej národnosti.

3 E-obce Slovensko. Dostupné na: https://www.e-obce.sk/obec/hrusov/hrusov.html[cit. 24. 2. 2019]
4 Nezamestnanosť v okrese Veľký Krtíš dosiahla 7,64%, čo je piata najvyššia z trinástich okresov Banskobystric-

kého kraja na Slovensku. (Prehľad nezamestnanosti v okresoch. Dostupné na https://www.indexnoslus.sk/
prehlad-nezamestnanosti-v-okresoch-sr-oktober-2018/)
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Dochádzanie do významnejších mestských sídiel (Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec) je
vzhľadom na odľahlosť obce i nedostatočne riešené dopravné prepojenie zložitá a ná-
ročná, v dôsledku čoho výrazne narastá migrácia a tiež trvalý odliv obyvateľov v pro-
duktívnom veku a zvyšuje sa vekový priemer obyvateľstva, čím prirodzene narastá po-
diel obyvateľov v poproduktívnom veku.

Napriek objektívne zložitým podmienkam života je práve relatívna izolovanosť obce
jedným z posilňujúcich determinantov lokálnej a kultúrnej identity a zdrojom zdravého
patriotizmu jej členov. Vedomie originality a čistoty svojho geografického územia, ktorú
podčiarkuje práve jeho odľahlosť, a rovnako kultúry svojich predkov a úcty k nej, je pri-
márnym aspektom výrazných snáh obyvateľov Hrušova o uchovanie, ale vo veľkej miere
aj ďalšie sprostredkovanie svojho sociokultúrneho potenciálu, formovaného generáciami. 

Domáce obyvateľstvo preto sústredilo činorodé úsilie o udržateľný rozvoj svojej ob-
ce a jej regiónu do využitia vlastných kultúrnych a hospodársko-ekonomických mož-
ností v kontexte vidieckeho a kultúrneho turizmu.5 Pri realizácii tohto aktívneho úsilia
napomáha zámerné a cieľavedomé organizovanie združení. V rámci pôsobenia obce si
s týmto zámerom Hrušovčania na prelome 20. a 21. storočia založili OSOH (Občiansku
spoločnosť obyvateľov Hrušova).6 V r. 1995 vzniklo i ZVTAH (Združenie vidieckeho
turizmu a agroturizmu Hont), ktorého zámerom je prezentovanie uchovania sociokul-
túrneho potenciálu v širšom partnerstve viacerých obcí, v regionálnych väzbách, so zá-
merom zvýšiť atraktivitu realizovaných projektov. Práve z dielne tohto združenia vzišla
myšlienka realizácie projektu Ekomúzeum Hont, ktorého zámerom bolo predstaviť sú-
bor zaujímavostí a zážitkov regiónu, aby  návštevníkom sprostredkovali jeho kultúrne
dedičstvo uchované v pôvodnej ľudovej architektúre či odeve, zvykoch, v tradičnej ku-
chyni, i remeslách.

múzeum a ekomúzeum

Na tomto mieste považujem za dôležité pozastaviť sa pri samotnej charakteristike tých -
to kategórií vo vzťahu k spôsobom uchovania a ďalšieho prezentovania kultúrneho de-
dičstva.

Platná legislatíva na Slovensku charakterizuje múzeum ako špecializovanú právnickú
osobu alebo organizačný útvar právnickej osoby, ktorá na základe prieskumu a vedeckého
výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúda predmety kultúrnej
hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje
verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými
prostriedkami múzejnej komunikácie (Zákon č. 206/2009 Z. z.).7 Neopomenuteľným fak-
tom je v tomto prípade skutočnosť, že ide spravidla o predmety kultúrneho (v širšom
kontexte aj prírodného) dedičstva, ktoré sú v záujme záchrany vynímané z autentického
prostredia a uchovávané v sekundárnom prostredí múzea. Informácie sú tak návštevní-
kovi sprostredkúvané najmä v rámci expozícií a výstav ako základných vyjadrovacích
prostriedkov múzea, a to prostredníctvom zbierkových predmetov, ktoré sú primárnymi

5 Program rozvoja obce Hrušov na roky 2015 – 2024 (Dostupné na http://www.hrusov.sk/download_
file_f.php?id=667070 [cit. 20. 2. 2019])

6 So zámerným využitím slova „osoh“ ako synomymum „úžitok“.
7 Zákon č. 206/2009 Z. z. Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene

zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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nositeľmi informácií. Na zbierkový predmet ako originálny, jedinečný doklad skutočnosti,
je tak nevyhnutne sústredená primárna ochrana múzea preventívnym zabezpečením
optimálnych podmienok (vlhkosť, teplota, svetlo) pri uchovaní v depozitároch ako aj
v procese sprostredkovania prevažne v expozičných vitrínach. Priebežne, v závislosti od
potreby, je realizovaná ochrana ošetrujúca, spravidla konzervovaním.

Nedostatkom takejto formy interpretácie prvkov kultúrneho dedičstva v tzv. kamen-
ných múzeách je najmä z pohľadu návštevníka absencia možnosti priameho kontaktu,
potreby interakcie, živej účasti, emocionálneho prežitku na interpretovanom jave, čo je
v dynamickej súčasnosti dominujúca potreba recipienta informácie, nevyhnutná pre jej
uchovanie v sekundárnej, dlhodobej pamäti. Človek dnes potrebuje voľný čas tráviť ak-
tívne, nie pasívne, ako to vysvetľuje napríklad model optimálneho zážitku, vyvinutý chi-
cagskym psychológom Mihalyom Csikszentmihalyiom. Podľa tohto modelu optimálny
zážitok človeku prináša uspokojenie, vychádzajúce z jeho vlastnej aktivity, z priameho
podielu na procese diania (Kesner, 2005).

Túto problematiku v posledných desaťročiach rozpracúvajú viaceré smerovania bá-
dateľov v oblasti uchovania, ale aj sprostredkovania kultúrneho dedičstva v súčasnosti,
v ktorých dominujú teórie heritage studies. Venujú sa aj celkovému zhodnocovaniu
 samotného charakteru dedičstva. Oproti pôvodnej línii konceptov jeho statického chá-
pania, teda vnímania kultúrneho dedičstva ako súboru hmotných a nehmotných, hnu-
teľných a nehnuteľných objektov (v zmysle vyselektovaných dokladov minulosti), pre-
sadzuje sa dnes procesuálne ponímanie dedičstva, ktoré chápe dedičstvo ako dynamický
sociálny jav (Smith, 2006).

Tento koncept, ktorý v súčasnosti rezonuje aj v tzv. critical heritage, je jednou z in-
tenzívnych argumentačných línií heritage studies. V novej etape výskumov je kultúrne
 dedičstvo chápané ako aktívny proces skúmania, vnímania, prežívania, pochopenia,
prenášania a transmisie vedomostí o hmotných a nehmotných kultúrnych formách.
V prípade procesuálneho konceptu výskumu kultúrneho dedičstva heritage as process
jeho autori vnímajú kultúrne dedičstvo ako sociálny jav, v ktorom sa skupiny či jednot -
livci identifikujú navzájom. Zahŕňajú najmä oblasť kultúrnej pamäti a identity, sociál-
neho konfliktu či sociálneho priestoru a tradície všeobecne (Krišková, 2017: 22 – 23,
podľa Smith, 2006, Harrison, 2013).

Procesuálne vnímanie kultúrneho dedičstva nevyhnutne súvisí aj s hľadaním riešení
jeho ďalšieho sprostredkovania v múzejnej komunikácii. Od 80. rokov 20. storočia sa
väčšia pozornosť bádateľov začala sústreďovať na ekologickú a environmentálnu pro-
blematiku, ktorá sa preniesla aj do vzťahu medzi múzeami a spoločnosťou (Kačírek,
2013: 16). V spojení s konceptmi heritage as process sa čoraz viac dostáva do centra po-
zornosti pojem ekomúzeum8. Tento termín zodpovedal celkovej atmosfére doby, vyja-
droval stúpajúcu tendenciu starostlivosti o životné prostredie, ktoré okrem prírodného
prostredia tvorí predovšetkým človek a jeho vplyv na krajinu a spoločnosť. Postihuje
tak viaceré tematické oblasti – sídla a ich obyvateľov (rovnako urbánne ako i rurálne),
kultúrne artefakty, remeslá, krajinotvorné prvky, staré lokálne druhy rastlinných odrôd
a živočíšnych plemien, ale aj nehmotné prvky, akými sú napríklad folklór, zvyky a oby-
čaje (Faberová, 2012). Jeho primárnym záujmom teda nie sú predmety, ale procesy. Na-
priek tejto skratkovitej charakteristike nie je jednoduché jednoznačne ekomúzeum za-
definovať. Veľmi všeobecnú definíciu predostrela v r. 2004 Európska sieť ekomúzeí,

8 Jeho počiatky sú späté s Francúzskom druhej polovice 20. storočia a najmä s menami Hugues de Varine
a  Georges Henri Rivière (Lalkovič, 2004: 28).
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podľa ktorej je ekomúzeum dynamický proces, vktorom komunity ochraňujú, interpretu-
jú a spravujú svoje dedičstvo pre udržateľný rozvoj. Ekomúzeum sa zakladá na dohode
spoločenstva (Corsane, Davis, Hawke, Stefano, 2008).9

Vanda Jiřkovská zasa priorizuje inštitucionálne poňatie ekomúzea, ktoré charakteri-
zuje ako kultúrnu inštitúciu, zabezpečujúcu nepretržite na danom teritóriu za účasti
obyvateľstva funkciu výskumu, ochrany, prezentácie a hodnotenia súboru prírodných
a kultúrnych hodnôt, reprezentujúcich prostredie a s ním súvisiaci spôsob života (Jiři-
kovská, 1987: 39–40).

V týchto koreláciách možno vnímať aj snahy projektu Ekomúzea Hont10, ktorý bol
realizovaný v prvej dekáde 21. storočia v dvoch fázach.

Prvý projekt Ekomúzeum Hont 1 spadá do obdobia r. 2003 – 2004 ako regionálny
produkt ZVTAH s podporou Nadácie Ekopolis. Jeho cieľom bolo zabezpečiť víkendo-
vý, prípadne týždňový pobyt v regióne Hont ako produkt cestovného ruchu, počas kto-
rého návštevníci mali možnosť spoznať nielen prírodné, architektonické a historické
zaujímavosti, ale i život na vidieku, folklór, tradície, roľnícke práce a naturel miestnych
obyvateľov obcí regiónu, účastných v projekte11. Každá z obcí projektu má svoje špeci-
fiká, ktorými sa líši od inej, a tak návštevník mohol spoznať širšie územie regiónu
(Hrušovské noviny, 2002: 6).

Návštevníkov tejto akcie tvorili najmä turisti a kúpeľní hostia neďalekých kúpeľov
Dudince, na ktorých bola cielene orientovaná aj propagácia.

Treba podotknúť, že niektoré dlhotrvajúce aktivity pretrvali po skončení projektu
práve v obci Hrušov. Aj to bol jeden z podnetov na jeho znovuobnovenie v podobe Eko-
múzea Hont 2 s názvom „Spoznajte život hontianskych dedín“. Projekt bol aktivitou
dvoch Miestnych akčných skupín (MAS) – Zlatá cesta a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia,
s obdobím realizácie jedného roka (10/2011 až 9/ 2012). Jeho cieľom bolo zviditeľniť
Hont ako kultúrno-historický región s bohatou a charakteristickou minulosťou i pes-
trou a prívetivou prítomnosťou s využitím vysokej koncentrácie jedinečných prírod-
ných a kultúrnych atraktivít12. Primárnym aspektom nielen vo väzbe na materiálnu ob-
lasť, ale aj sociálnu identifikáciu bolo tiež zapojenie podnikateľov, spolkov, združení,
samospráv a samotných občanov. Dôležitou súčasťou realizácie projektu bolo naplne-
nie samotných kritérií, podmieňujúcich jeho zaradenie do siete ekomúzeí:

1. Kritérium miestnej zvláštnosti – je viazané na povedomie protagonistov, ktorí si
musia byť vedomí svojej zvláštnosti, originality, špecifík, s ktorými chcú vstúpiť
do siete Ekomúzea Hont. Vychádzajú z miestneho prírodného a kultúrneho de-

9 Ecomuseology. Dostupné na: http://www.international.icomos.org/quebec2008/cd/toindex/77_pdf/77-7kft-
231.pdf, [cit. 17. 2. 2019]

10 Jeho vznik bol nesporne inšpirovaný v tom čase už úspešným festivalom tradičnej ľudovej kultúry Hontianska
paráda, ktorý obec Hrušov každoročne organizuje od r. 1996.

11 ZVTAH združuje obce Hrušov, Čelovce, Sucháň, Sebechleby, Brhlovce a mikroregión Južné Sitno.
12 Ponuka jednotlivých obcí – účastníkov projektu:

Obec Vinica – „Pohľady do vinice a pivnice“
OZ BATHOR 1478 – „Život na dedine – tradície a remeslá“
Obec Veľká Čalomija – „História a relax pri Ipli“
Obec Čelovce – „Čelovská chrupka“
Obec Hrušov – Deň v Hrušovskom dvore“
Obec Hontianske Tesáre – Tesárskych sedem divov“
Obec Svätý Anton – „Gazdovský dvor“
Obec Štiavnické Bane – „Obec svetových prvenstiev“
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dičstva (remeslo, osobnosť, miestna špecialita, miestny zvyk, príbeh – povesť, báj-
ka, unikátny prírodný prvok, historická pamiatka, a pod.)

2. Kritérium oživenia – Ekomúzeum Hont akcentuje svoje založenie na ľuďoch a kon -
takte návštevníka (turistu) s miestnym obyvateľstvom tak, aby sa mu predstavilo
miestny naturel. Nepredstavuje len materiálne a priestorové zaujímavosti regió-
nu, ale predovšetkým ich prepojenie s domácim obyvateľstvom. Podmienkou pri
sprístupňovaní kultúrnych špecifík je preto obohatenie ponuky aktivít cestovné-
ho ruchu živou prezentáciou.

3. Kritérium spolupráce – je viazané na vzájomné rešpektovanie osobitostí kultúry
protagonistov projektu, ktoré sú hlavným bodom ponuky, ostatné aktivity sú do-
plnkové.

4. Kritérium zodpovednosti – za úspešnú realizáciu zodpovedá za každý subjekt
osoba, poverená zorganizovaním pracovného tímu, predovšetkým z radov nosi-
teľov kultúrnych hodnôt (remeselníci, spolky, dobrovoľníci – muzikanti, zabávači,
gazdinky, podnikatelia a pod.), ktorí zaručia vybudovanie a udržateľnosť pro-
jektu.

5. Kritérium aplikovateľnosti produktu – subjekt má základné predpoklady a skúse-
nosti pre rozvoj cestovného ruchu a je schopný produkt Ekomúzea reálne ponúk-
nuť turistom a návštevníkom regiónu (MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia).13

V obci Hrušov v rámci tohto projektu dominovala ponuka tematických výstav hmot-
ných dokladov kultúry obce, ktoré sú umiestnené v samostatných objektoch tradičné-
ho ľudového staviteľstva. Aj po ukončení projektu sú existujúce zbierky priebežne
 dopĺňané novozískanými exemplármi, obec však zakladá i nové tematické zbierky, rov-
nako v samostatných objektoch s dôrazom na zachovanie ich pôvodného účelu, na-
príklad:

– Drevársky dom
– Kováčska vyhňa
– Dom hrušiek
– Pálenica
– Dom ľudového odevu
– Ľudový dom (s dôrazom na prezentáciu tradičnej architektúry)

Špecifickú kategóriu ponuky z muzeologického aspektu tvorí výstava stabilákov a ha-
sičská zbrojnica. Obe vznikli na základe prezentácie pôvodných artefaktov lokálnej
kultúry, no následným rozrastaním zbierky presiahli hranice domácej proveniencie
a v múzejných väzbách sa tak prvotný, primárne kontextuálny význam začal obohaco-
vať o novú kvalitatívnu rovinu so zreteľom na podstatu predmetov ako dokladov kom-
plexnosti fenoménu špecifickej tematickej oblasti.

V prípade hasičskej zbrojnice ide okrem prezentácie domácej hasičskej techniky naj-
mä o osobitú zbierku hasičských prílb, ktorá obsahuje cca 80 exemplárov nielen z celé-
ho územia Slovenska, ale aj z viacerých kontinentov. Aj v tomto prípade ide o nadlokál-
ny rozmer pôsobnosti múzejnej prezentácie.14

13 Dostupné na: http://www.maspkp.sk/projekty-spoluprace/ekomuzeum-hont-1/workshop-podpora-tradicii-
prostrednictvom-projektov-spoluprace/[cit. 20. 2. 2019].

14 Zbierku odkúpila obec do svojej správy od súkromného majiteľa P. Pokorného.
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Výstavu stabilákov tvorí samostatná zbierka technických zariadení so stabilným
umiestnením (stabilné motory), pomocou ktorých bola prenášaná sila na aktiváciu
mobilných strojov, napríklad cirkulárky, mláťačky, či iných jednoduchých poľnohospo-
dárskych mechanizmov. Ide tu o prezentáciu súkromnej zbierky domáceho obyvateľa
Antona Matušova, ktorý ju buduje nepretržite, z vlastných zdrojov. Dnes návštevníkom
prezentovaná výstava obsahuje cca 60 exponátov, ďalších 50 kusov má zberateľ v domá-
cich priestoroch. Rovnako ako v predošlom príklade aj tu tematická komplexnosť pred-
stihla pôvodne lokálne hranice zbierky až za hranice Slovenska.

Prehliadku hmotných dokladov v jednotlivých expozičných priestoroch domov pre
pochopenie celistvosti kultúrneho kontextu lokálnej society dopĺňali interaktívne pro-
gramy akcentujúce emocionálny prežitok návštevníkov, ako ochutnávky jedál a nápo-
jov lokálnej kuchyne či prezentácia domáceho folklóru.

Význam tohto projektu vo vzťahu k jeho interaktivite a prežitku návštevníka je pod-
čiarknutý aj v jeho samotnom popise: ... aby ste sa mohli všetkého dotknúť, či dokonca
vyskúšať alebo ochutnať. V ekomúzeu sa môžete pohybovať rôznymi spôsobmi – peši, na
bicykli, na koni, autom či verejnou dopravou. Je na vás, čo si vyberiete, aký program si zo-
stavíte a čo sa rozhodnete spoznať (MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia).   

Dôležitou súčasťou oboch projektov, ktorú protagonisti mnohých aktivít dodnes ne-
doceňujú, je nesporne otázka reklamy. Okrem vydania viacerých printových či elektro-
nických propagačných materiálov samotnú propagáciu pilotného produktu s konkrétnou
programovou ponukou zabezpečili jeho organizátori oficiálne už na medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruchu SLOVAKIATOUR v Bratislave v roku 2003. K propagácii aktivít
na podporu domácej kultúry v kontexte vidieckeho turizmu v Hrušove do značnej miery
prispelo v roku 2003 aj založenie HIC (Hrušovské informačné centrum) priamo v obci
a jeho intenzívna kooperácia s blízkymi kanceláriami cestovného ruchu. Niektoré aktivity,
ktoré boli súčasťou tohto projektu, sú v obci Hrušov dodnes realizované v rámci spomí-
naného festivalu Hontianska paráda, ktorý obec organizuje každoročne v auguste.

Obr. 1 Zbierka hasičských prílb ako súčasť prezentácie požiarnej zbrojnice. Foto: Z. Kriško vá,
2018
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Projekt Ekomúzea Hont možno označiť za prvý ekomúzejný produkt dvoch part-
nerstiev na Slovensku (Zlatá cesta a Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia). Takáto kooperácia
umožňuje dôraznejšie naplnenie podstaty ekomúzea vo väzbe na komplexnosť poní-
mania tradičných kultúrnych prvkov spoločenstiev, čo na jednej strane umožňuje po-
chopenie geograficko-kultúrneho kontextu širšieho regiónu a na strane druhej umoc-
ňuje práve lokálne osobitosti.

muzikmuzeum – spišský hrhoV

Odlišným príkladom múzejno-prezentačnej aktivity zameranej na zviditeľnenie obce
so zámerom rozvoja jej i širšieho región, je aj jeden z projektov obce Spišský Hrhov. Ide
o obec, ležiacu v severovýchodnej časti Slovenska v regióne Spiša, ktorý možno z hľa-
diska historického vývoja zaradiť k hospodársky i kultúrne najvyspelejším oblastiam
nášho územia. Samotná obec leží na križovatke historicky významných obchodných
ciest, čo predurčovalo počas jej vývoja blízku možnosť komunikácie s európskou kul-
túrou, a teda flexibilnejšie prijímanie nových kultúrnych a etnických prvkov, či podne-
tov aj zo vzdialenejších krajín. S tým súvisí aj rozvinutá rôznorodá obchodná a reme-
selnícka činnosť.

V súčasnosti však hospodárska situácia všeobecne vo východnej časti Slovenska nie
je taká priaznivá. Spiš dnes patrí k regiónom s vysokou nezamestnanosťou a tiež vysokou
koncentráciou rómskeho obyvateľstva.

Práve Spišský Hrhov je však lokalitou, ktorá rúca celoplošné hospodárske štatistiky
krajiny. Vedenie obce prostredníctvom zakladania obecných firiem zamestnáva domá-
ce obyvateľstvo práve so zameraním na odstránenie nezamestnanosti rómskej populá-
cie, v čom dosahuje výrazne pozitívne výsledky. Obec má dobré zabezpečenie z hľadis-
ka technickej infraštruktúry, ktorej úroveň je možné v kontexte regiónu označiť ako

Interaktívna účasť návštevníkov Hrušova na žatve. Foto: Z. Krišková, 2017
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nadštandardnú. V obci s rozlohou 1200 ha žije 1445 obyvateľov15, pričom príliv obyva-
teľstva má stále stúpajúcu tendenciu, na rozdiel od ostatných častí regiónu.

Nezanedbateľným faktorom je dostupnosť vzhľadom na výhodnú geografickú po -
lohu. Obec leží na hlavnom cestnom ťahu krajiny (Žilina – Prešov), čo je jej silnou
stránkou vo vzťahu k rastu hospodárstva a v súvislosti s bohatým kultúrnym a geogra-
ficko-prírodným potenciálom (Vysoké Tatry) i k rastu cestovného ruchu a turizmu.
Vzdialenosť obce od významnejších sídel je rovnako priaznivá (Levoča – 7 km, Spišská
Nová Ves – 17 km, Poprad – 33 km, Prešov – 50 km).

V sociokultúrnych súvislostiach so zreteľom na lokálnoidentifikačné spojenia je
však situácia v tejto lokalite v porovnaní s Hrušovom diametrálne odlišná. Práve blíz-
kosť väčších centier je jedným z aspektov, ktoré podmieňujú príliv nového obyvateľstva
bez hlbších lokálno-kultúrnych koreňov. K už historicky podmieneným danostiam
v súvislosti s čulými hospodárskymi a obchodnými interetnickými kontaktmi možno
zaradiť aj značnú otvorenosť prijímaniu nových prvkov hospodárstva, ale aj kultúry do
života lokálnej society. U jej členov v dôsledku týchto aspektov dochádza k prirodzené-
mu oslabovaniu lokálnych kultúrnoidentifikačných väzieb pri formovaní a následnom
sprostredkovaní sociálneho a kultúrneho potenciálu.

Pri komparácii s obcou Hrušov možno uviesť rovnako každoročný festival, v Spišs-
kom Hrhove orientovaný najmä na prezentáciu rekordov obce. Na každom festivale
predstavia nový „kultúrny artefakt“ rekordnej nadrozmernej veľkosti vyrobený miest-
nymi obyvateľmi, ktorý, umiestnený v exteriéri obce, sa natrvalo stáva jej reprezentač-
nou, možno povedať architektonickou súčasťou. Tak má Hrhov na verejnom priestran-
stve obce prezentovanú najväčšiu valašku, košeľu, hrable na Slovensku, ale aj napríklad
štipec na vešanie bielizne. Rovnako tak i ostatné prvky, ktoré si dovolím zaradiť do ka-
tegórie drobnej architektúry, ako figurálne plastiky, či dominantný, zo samostatných
architektonických prvkov vybudovaný nápis LÁSKA v strede obce: Inšpirovali sme sa
LOVE v New Yorku, my sa radi inšpirujeme takými miliónovými mestami (líder obce).
Výstižná výpoveď vysvetľuje aj otázku lokálneho patriotizmu a kultúrnej identity, ktorá
nie je v tomto kontexte primárna, čomu napovedá samotný názov spomínaného festi-
valu Harhovske čuda a zabaviska.

V týchto kozmopolitných intenciách vnímame samotné muzikmuzeum v hrhove. Je-
ho zárodky možno hľadať (analogicky ako u stabilákov v Hrušove) v súkromnej zbierke
Michala Smetanku, kvalifikovaného hudobníka, výrobcu a zberateľa ľudových hudob-
ných nástrojov. V Spišskom Hrhove žil a pôsobil ako hudobný pedagóg v 90. rokoch
20. storočia, v úzkom spojení s lokalitou je dodnes. Spolu s Pavlom Urdom na prelome
milénia realizovali viacero komunitných, vzdelávacích a kultúrnych činností pre verej-
nosť a položili taktiež základ zbierky hudobných nástrojov. Spočiatku sústredili snahy
na získavanie ľudových hudobných nástrojov z proveniencie Karpát, obzvlášť Sloven -
ska. Zbierka bola špecializovaná predovšetkým na aerofóny. Postupne sa však spontán-
ne rozširovala aj o iné typy hudobných nástrojov – chordofóny, membranofóny, idiofó-
ny a iné hudobné nástroje aj mimo Karpát, čím začala vznikať jedinečná kolekcia
hudobných nástrojov zo sveta (M. S.)16. Zbierku spočiatku príležitostne, neskôr cielene
sprístupňoval jej autor vo svojich súkromných priestoroch v obci Brutovce (v r. 2008–

15 Spišský Hrhov. Dostupné na: https://www.spisskyhrhov.info/obec-spissky-hrhov/zakladne-informacie/ [cit.
23. 2. 2019].

16 Informátor M. S., 47 rokov, výskum realizovaný vo februári 2019, archív autorky.
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2010). Postupné rozrastanie počtu kusov, ale aj zámeru kultúrneho a edukačného vy-
užitia zbierky viedlo k spoločnému slovensko-poľskému projektu so zámerom založiť
interaktívne múzeum hudobných nástrojov poľsko-slovenského pohraničia a vybudo-
vať tak trvalú expozíciu zo zakúpených i zapožičaných hudobných nástrojov v obci
Spišský Hrhov. Vedenie obce poskytlo priestor a zároveň zabezpečilo jeho nevyhnutné
stavebné úpravy, rovnako ako výstavný mobiliár (vitríny, podstavce) a technické zabez-
pečenie (osvetlenie i samotnú inštaláciu). Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie
úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyva-
teľmi.17

Napriek tomu, že oficiálne otvorenie múzea sa ešte neuskutočnilo, sprístupňuje svo-
ju činnosť priebežne už od roku 2017, keď začalo v novom výstavnom priestore nielen
s prezentáciou hmotných artefaktov, ale i s ďalšími tematicky súvisiacimi aktivitami.
Okrem tradičnej prehliadky expozície s odborným výkladom vlastníka zbierky ponúka
múzeum najmodernejšie spôsoby interpretácie informácií prostredníctvom e-apliká-
cie v tabletoch obsahujúcich popis jednotlivých hudobných nástrojov, 3D fotografie,

MuzikMuzeum Spišský Hrhov. 
Foto: Z. Krišková, 2019

MuzikMuzeum Spišský Hrhov. 
Foto: Z. Krišková, 2019

17 Projekt INTERREG medzi obcou Spišský Hrhov a Starosadeckou Fundacjou Kultury INT/ET/PO/1/
II/A/0128.
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hudobné ukážky a videoukážky. Neodmysliteľnou súčasťou prehliadky je interaktívna
možnosť zoznámenia sa s princípmi tvorby zvuku a hudby prostredníctvom zvukových
a hudobných prvkov v priestoroch múzea (hrací luk, hracia drevená píla a ďalšie).

K doplnkovým aktivitám múzea patria ukážky výroby jednotlivých hudobných ná-
strojov, prednášky o akustických vlastnostiach a technicko-výrobných parametroch,
besedy a workshopy o hudobných nástrojoch, aj v kontexte tradičnej ľudovej kultúry.

MuzikMuzeum v Spišskom Hrhove by sme teda mohli na rozdiel od ekomúzea zara-
diť k príkladom kamenného statického múzea s akcentom na hmotné artefakty a pre-
zentáciou vo vitrínach, teda bez priameho kontaktu expozičného predmetu s návštev-
níkom. Ide však o veľmi voľnú alternatívu takéhoto múzea, s vlastnými pravidlami.
Spočíva to napríklad vo flexibilnom režime prevádzky, ktorý zabezpečuje obec, prípad-
ne priamo vlastník zbierky v kontakte so záujemcami, keďže ide o súkromné múzeum
s čiastkovou účasťou obce18. Rovnako zabezpečenie ošetrujúcej ochrany (mechanická
údržba, konzervovanie a pod.) je v réžii vlastníka zbierky, podobne ako dokumentácia,
ktorá je výlučne záležitosťou majiteľa a nepodlieha pravidlám oficiálnej múzejnej do-
kumentácie určenej legislatívou. Napriek tradičnému spôsobu prezentovania zbierky
v uzavretých vitrínach je MuzikMuzeum jedným zo zariadení, ktoré kladú dôraz na
inovátorské formy prezentácie a sprostredkovania informácií návštevníkov s využitím
moderných technológií, umožňujúcich vnímanie zbierky z kognitívnej do emočnej ro-
viny jej sprístupnením v digitálnej polohe, možno hovoriť o kyberkultúre (Župčán,
2019: 60). 

V roku 2010 (ešte v čase pôvodného situovania v súkromných priestoroch majiteľa
v Brutovciach) bolo toto Múzeum ľudových hudobných nástrojov Slovenským národ-
ným múzeom zaregistrované do evidencie zariadení, ktoré majú charakter múzejnej
prezentácie.

Vo väzbe na sledovanú problematiku využitia sociokultúrneho kapitálu pre udrža-
teľný rozvoj regiónu teda možno konštatovať, že MuzikMuzeum svojím charakterom
i aktivitami patrí ku kultúrnemu potenciálu lokality. Zaraďuje sa k originálnym aktivi-
tám obce s uplatnením nových, moderných prvkov, čím nesporne získava na atraktivite
pre návštevníkov obce. Pokiaľ však ide o identifikačné väzby na tradičnú kultúru
 samotného lokálneho spoločenstva, tie pre protagonistov ani návštevníkov aktivít,
v tomto prípade MuzikMuzea, nie sú primárne, nevychádzajú z tradičných kultúrnych
hodnôt v lokálnych väzbách society.

Môžeme však hovoriť o kultúrnom kapitále, ktorý sa v súčasných podmienkach ži-
vota obce formuje, prezentuje a ďalej popularizuje, čo nesporne do značnej miery pri-
spieva k lokálnemu i širšiemu regionálnemu rozvoju a zviditeľneniu society.

z áVery

Pre ďalšie smerovanie života súčasného vidieka a jeho udržateľný rozvoj je veľmi dôležitým
fenoménom nielen samotný sociokultúrny kapitál obcí, ale možnosti, spôsoby a najmä
miera úsilia lokálnych komunít využiť tento potenciál vo svojej ďalšej existencii. Vybrané
príklady obcí Hrušov a Spišský Hrhov poukazujú na niektoré dôležité limitujúce aspekty
tohto procesu, ktoré veľmi úzko súvisia a zároveň sa stávajú podmieňujúcimi faktormi
vo vzájomných koreláciách. Patrí k nim napríklad geografická poloha v rámci krajinného

18 Súkromné vlastníctvo zbierok, účasť obce ako čiastočného zabezpečovateľa realizácie expozičnej činnosti.
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rázu a do značnej miery s ňou súvisiaca vzdialenosť a dostupnosť mestských centier, čo
následne determinuje aj hospodársko-ekonomické možnosti obcí.

Hrušov je koncovou, geograficky roztrúsenou lokalitou, pomerne vzdialenou od
mestských centier, navyše s problematickým dopravným spojením, čo prináša potrebu
odchádzania za prácou a v dôsledku toho trvalý odliv veľkej časti obyvateľstva v pro-
duktívnom veku. Práve tieto zložité podmienky nútia obec k novým, moderným spô-
sobom ekonomickej stability, napríklad budovaním fariem ekologického hospodárenia.
Aj v dôsledku týchto skutočností priamo úmerne narastá u obyvateľov obce potreba
uchovania silných vnútorných väzieb pre ďalšiu kultúrnu, sociálnu i hospodársku udrža-
teľnosť. Členovia lokálnej komunity tu tvoria silnú vnútorne spätú societu, založenú na
pevných rodinných a priateľských, ale aj ekonomických a kultúrno-spoločenských väz-
bách, čo výrazne posilňuje ich identitu a vedomie lokálnej príslušnosti. Tento vnútorný
potenciál nielen uchovávajú v generačnom prenose tradičných prvkov kultúry ako
svojho kultúrneho dedičstva, ale hľadajú nové formy jeho prezentovania a využitia
v súčasných podmienkach. Dynamika konštrukcie dedičstva spočíva v aktualizácii,
adaptácii a reinterpretácii uchovaných historicky a kultúrne podmienených vedomostí,
zručností a hodnôt určitej skupiny, čiže spája uchovávanie a inováciu, stabilitu a dyna-
miku, reprodukciu a kreativitu, a tým vytvára nový sociálny význam, ktorý generuje
identitu (Bessiére, 1998: 27). Príkladom takejto reinterpretácie je aj uvádzaný projekt
Ekomúzea Hont. Napriek snahe o posilnenie vlastnej lokálnej identity sa lokálne spo-
ločenstvo Hrušova neizoluje, naopak, zlučovanie aktivít prostredníctvom združení
 dodáva využitiu sociokultúrneho potenciálu vyšší dôraz a väčšiu atraktivitu na ceste
udržateľného rozvoja lokality, o čom svedčí narastajúca popularita podujatí, sprostred-
kujúcich kultúrne dedičstvo tohto lokálneho spoločenstva.

Spišský Hrhov je obcou s odlišnou geografickou a kultúrno-historickou základňou.
Jej situovanie na hlavnom cestnom ťahu v blízkosti mestských centier a historicky daná
prístupnosť interetnických kontaktov s dôrazom na hospodárstvo a kultúru sa preja -
vuje aj v súčasnosti vo výraznej flexibilite života. Dostupnosť mestských centier a vý-
hodné ceny pozemkov tu naopak lákajú obyvateľov z miest usadiť sa v obci. V oblasti
udržania ekonomického potenciálu v tomto prípade treba spomenúť výrazný podiel
v osobe lídra obce pri zakladaní obecných firiem, čím zároveň významne rieši otázku
zamestnanosti. Pre Hrhovčanov je charakteristický pozitívny prístup k využitiu každej
inovácie, pričom nie je prioritou kultúrna väzba k lokalite a jej tradíciám, dominant-
nou je spravidla snaha po originalite, inovácii, snaha po rozvoji, ale bez výraznejšej
nadväznosti na lokálne kultúrne tradície.

Dôvodom takéhoto oslabenia lokálnej identity je práve narastajúca prevaha „nové-
ho obyvateľstva“ bez hlbších rodinných koreňov a vzťahov k obci. 

K príkladom využitia kultúrneho potenciálu aj pre zviditeľnenie obce a regiónu patrí Mu-
zikMuzeum, ktoré sústreďuje a prezentuje bohatú zbierku ľudových hudobných nástrojov
z celej krajiny a viacerých kontinentov sveta. Zámery tohto múzea, ktoré možno vnímať aj
v kultúrnoidentifikačných väzbách charakterizuje jeho protagonista na webovej stránke:

Takto chce obec predostrieť verejnosti potenciál tradičných ľudových hudobných ná-
strojov, tradičné i moderné možnosti použitia ľudového inštrumentára v hudbe 21. sto-
ročia, a tak poukázať na jedinečnosť, unikátnosť, nadčasovosť, nadštýlovosť, nadetnic-
kosť tradičných ľudových piesní a hudobných nástrojov (MUZikMUZeum).19

19 MUZikMUZeum. Dostupné na: https://www.spisskyhrhov.info/muzikmuzeum/ [cit. 20. 2. 2019].
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Pokiaľ ide o samotný charakter múzejnej interpretácie skutočnosti, v konečnom po-
rovnaní oboch uvádzaných príkladov múzejnej prezentácie v procese využitia kultúr-
neho kapitálu pre udržateľný rozvoj obcí možno konštatovať ich základné špecifiká.
Múzeum v inštitucionálnej podobe napĺňa úlohu primárne prezentačnú, teda spro-
stredkovanie, interpretáciu javu so zámerom informácie. Múzeum v ponímaní dyna-
mickosti procesu (ekomúzeum) posúva sprostredkovanie k aktívnemu emocionálne-
mu prežitku javu s umocnením autenticity prostredia. Pri zúročení mnohorakosti
a súčasných možností múzejnej interpretácie múzeá tak aj dnes zostávajú dôležitým
prostriedkom využitia sociokultúrneho kapitálu spoločenstiev v procese lokálneho
a regionálneho rozvoja. Kultúrne dedičstvo dávno prekročilo hranice statického vní-
mania hmotných artefaktov, je dnes vnímané ako primárne východisko pochopenia
kultúr spoločenstiev v sledovaní perspektívy ich vývojových procesov.

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 
Zmluvy č. APVV-16-0115.
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