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Redakcia Slovenského národopisu sa rozhodla venovať predložené číslo časopisu téme,
ktorú rieši projekt Agentúry pre podporu vedy a výskumu pod názvom Sociokultúrny
kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka (APVV-16-
0155). Zameraný je na obce, ktoré vyhrali súťaž Dedina roka, vyhlasovanú každý druhý
rok Ministerstvom životného prostredia SR. V roku 2001 to bola obec Soblahov (okres
Trenčín), neskôr Hrušov (okres Veľký Krtíš, 2003), Vlachovo (okres Rožňava, 2005), Lip-
tovská Teplička (okres Poprad, 2007), Dobrá Niva (okres Zvolen, 2009), Oravská Lesná
(okres Námestovo, 2011), Malé Dvorníky (okres Dunajská Streda, 2013) a v roku 2015
Spišský Hrhov (okres Levoča). Projekt bol podaný v roku 2016, takže Oravská Polhora
(2017) sa do výberu výskumných obcí nedostala. Realizátormi výskumu sú etnologičky
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, rie-
šiteľským a koordinačným pracoviskom je Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV.
Problematiku považujeme za aktuálnu, pretože analýza a zhodnotenie rozvojového po-
tenciálu vidieckych sídiel (na základe výskumu v súťaži úspešných obcí) môžu byť pri
riešení problémov súčasného vidieka inšpiratívne. A nielen to, prostredníctvom tejto
témy máme príležitosť čitateľom predostrieť aktuálne teoretické prístupy k štúdiu vidieckej
problematiky a niektoré konkrétne poznatky o súčasnom vývine slovenských dedín.

poznámky k teoretickým východiSkám štúdia 
úSpešných ob cí

V názve projektu sa vyskytuje pojem „sociokultúrny kapitál“. Evokuje, že sa opierame
o teóriu sociálnych polí Pierra Bourdieua, ktorý interpretuje individuálne danosti ako
určité formy kapitálu, teda schopnosti a dispozície jednotlivca. Autor však pripomína
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aj dôležitosť zdieľaných skúseností a noriem skupiny (skupín), ku ktorej jednotlivec
patrí, resp. sa hlási. Sú súčasťou jeho osobnosti a ovplyvňujú jeho konanie. Individuál-
ne formy kapitálu sú teda štruktúrované aj abstraktným kapitálom príslušnej sociálnej
skupiny. V projekte používame takéto skupinové chápanie pojmu „kapitál“. Idea a poj -
my, použité z konceptu Pierra Bourdieua (1998), však nie sú teoretickým základom
projektu. Výstižnejšie sa ukázalo byť používanie výrazu „sociokultúrny potenciál“.

Primárnym zámerom je preskúmanie ekonomického, sociálneho a kultúrneho po-
tenciálu úspešných obcí, ktorý môže byť významným faktorom pri rozvoji aj iných vi-
dieckych sídiel. Pri výbere výskumných lokalít sme síce mali možnosť vlastnej voľby,
ale to by si vyžadovalo náročný predchádzajúci výskum a hodnotiaci proces. Súťaž De-
dina roka má vypracovanú metodiku hodnotenia a dodnes dôverujeme jej záverom. Is-
tou slabinou však je, že možno úspešnejšie obce sa neprihlásia, že hodnotenie závisí aj
od subjektívneho posúdenia porotou, nereflektuje spokojnosť obyvateľov s kvalitou ži-
vota v obci a pod. Uvedomovali sme si, že táto súťažne koncipovaná akcia je pre nás len
pomocným nástrojom pri výbere lokalít podľa štandardizovanej metodiky a nepred-
stavuje výber naozaj najúspešnejších či vzorových obcí.

Celoštátna súťaž Dedina roka je súčasťou Programu obnovy dediny Ministerstva ži-
votného prostredia SR, ktorého cieľom je podporovať vidiecke komunity v ich aktivite
harmonicky rozvíjať svoje prostredie. Súťaž preveruje úspešnosť takýchto aktivít a oce-
ňuje obce podľa stanovených kritérií v siedmich kategóriách nazvaných pre najširšiu
verejnosť čo najzrozumiteľnejšie: dedina ako hospodár, ako maľovaná, ako klenotnica,
ako pospolitosť, ako partner, ako hostiteľ, ako záhrada. Obec, ktorá prierezovo najlep-
šie spĺňa kritériá súťaže1, získava titul Dedina roka (určuje sa aj 2. a 3. miesto, ako aj ví-
ťazi v jednotlivých kategóriách).

Pri hodnotení progresívneho, stagnujúceho či regresívneho vývoja obcí má zásadný
význam pojem „rozvoj“, v prostredí obcí ide o „lokálny rozvoj“ či „miestny rozvoj“. So-
ciológ P. Gajdoš píše, že „rozvoj vidieka je vo všeobecnosti termín používaný na ozna-
čenie činností a iniciatív, ktoré sú zamerané na zvýšenie životného štandardu... Dôraz je
kladený hlavne na sociálny a ekonomický rozvoj vidieckych oblastí“ (Gajdoš, 2015: 34).
Upozorňuje, že chápanie rozvoja ako zlepšovania životných podmienok vidieckeho
obyvateľstva nie je dostačujúce, pretože ide o komplexný pojem. Poukázal, že viacvrs-
tevnosť pojmu rozšíril J. Bernard, opierajúc sa o prácu J. Macháčka (2008). Ten medzi
dimenzie miestneho rozvoja zaraďuje ekonomický rozvoj (najmä zamestnanosť nielen
v obci), populačný vývoj, kvalitu bývania, vybavenosť (dostupnosť obchodov a služieb,
vzdelávania a pod.), kvalitu infraštruktúry, dopravy, možností rekreácie (trávenie voľ-
ného času, napr. spoločenský život, šport, kvalita životného prostredia), sociálno-eko-
nomické a psychologické podmienky (rôznorodé prvky týkajúce sa ľudského a sociál-
neho kapitálu, kultúrne vplyvy), kultúrno-historické dedičstvo, tvorbu a ochranu
prostredia vrátane urbanizmu. Pritom zdôrazňuje dôležitosť poznania subjektívneho
vnímania kvality života obyvateľmi obce a primárnosť endogénneho miestneho rozvoja
(Bernard, 2010: 19). Kým pri enumerickom vymenovaní možných oblastí lokálneho
rozvoja ide o hodnotiaci prístup k pojmu „rozvoj“, endogénny potenciál spočíva
v miestnych komunitách a aktéroch (emický prístup). Realizácia ich spoločných záuj-
mov a cieľov je závislá od kvality sociálnych interakcií medzi obyvateľmi, takže miestny
rozvoj v tomto poňatí súvisí s aktivitami lokálnej komunity (Bernard, 2010: 20 a n.; Fal-
ťan, 2011: 17–20; Gajdoš, 2015: 36).

1 Ale aj iné kritériá podriadené tomu, že program Dedina roka je medzinárodná európska akcia.
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Pri výskume súčasného spoločenstva obce sa nemôžeme vyhnúť poznávaniu vývinu
v prechádzajúcom období, keď sa formovali základy jej dnešnej existencie. Je nesporné,
že prítomnosť nesie stopy spoločenských zmien, ktoré sa udiali už po roku 1989. Trans-
formačné obdobie výrazne poznačilo ekonomický a sociálny vývin slovenského vidieka.
Len stručne: V začiatkoch privatizácie a zavádzania trhovej ekonomiky nemali obce rov-
nakú východiskovú pozíciu. V predchádzajúcej etape komunistického režimu boli životné
podmienky na vidieku síce značne nivelizované, ale rozdiely tam boli. Vyplývali z veľkosti
a sídelnej polohy obcí v širšom regióne a ich zaradenia do strediskovej sústavy osídlenia.
V strediskových obciach sa podporovala výstavba a služby obyvateľom (rozvoj bývania,
kultúrne domy, obchodné strediská, zdravotné zariadenia, školy, infraštruktúra), v ne-
strediskových obciach (trvalého charakteru a tzv. zánikové) sa investičné aktivity utlmo-
vali (Gajdoš, 2015: 51, 100). Transformačný proces sa tak začal na značne diferencovanom
vidieku v škále malých a veľkých obcí, rozvinutých, stagnujúcich a zaostávajúcich, vo
viac alebo menej rozvinutých regiónoch, v rôznej vzdialenosti od centier atď. Zakladal
sa na nových legislatívnych pravidlách v oblasti vlastníctva pôdy a privatizácii socialis-
tických podnikov (JRD, štátne majetky), ktoré boli významným stimulom prosperity
dediny. Vládu, ktorá v roku 1992 preferovala politiku smerujúcu k „reštrukturalizácii
poľnohospodárstva cez podporu súkromného vlastníctva a podnikania, pochopiteľne
kladne oceňovali predovšetkým samostatne hospodáriaci roľníci, reštituenti veľkostatkov,
ale i väčší agropodnikatelia, ktorí sa prevažne zoskupovali z radov bývalého manažmentu
kolektívnych hospodárstiev“ (Danglová, 2006: 107). K aktérom patrili aj vlastníci rešti-
tuovaných pozemkov v chotári obce a spoloční vlastníci lesov (urbárne spoločenstvá).
O rok neskôr nová vláda SR prehodnotila preferovanie individuálneho hospodárenia
a zamerala sa na podporu veľkých hospodárstiev. Tieto a viaceré ďalšie okolnosti spôso-
bovali rôzne variácie konfliktov medzi záujmovými skupinami vlastníkov pozemkov,
podnikov a podnikateľov, a tým aj nerovnomerný vývin obcí. O. Danglová sumarizuje,
že postup transformácie mal nielen ekonomický efekt, ale aj morálne a symbolické dô-
sledky na sociálne vzťahy a život vidieckeho spoločenstva, ktoré sú „v komparatívnej
perspektíve silne diverzifikované“ (Danglová, 2006: 102). Medzi rozvíjajúcimi sa, stag-
nujúcimi a upadajúcimi obcami vznikla široká škála variácií, ktorú spôsobili nielen lo-
kálne procesy transformácie a aktivity obyvateľov, ale tiež makroprocesy modernizácie
a globalizácie, ktoré prenikali aj na vidiek.

Úspešné obce v súťaži Dedina roka zrejme dobre zvládli tento turbulentný vývoj
spoločnosti a mali dobrú východiskovú pozíciu. Situáciu na slovenskom vidieku vo
všeobecnosti charakterizoval v dobe štartu súťaže Dedina roka Ján Pašiak (sumarizoval
Gajdoš, 2015), čo nám umožňuje aj istú komparáciu jeho záverov s počiatočným sta-
vom skúmaných obcí. K silným stránkam (oproti mestám) zaradil ľudské hodnoty, kto-
ré vyplývajú z neanonymného sociálneho prostredia, susedského a komunitného spo-
lužitia, zo spoločného vnímania verejných potrieb, väčšej dôvery a sociálnej kontroly,
pocitu bezpečnosti a lokálnej identity. Za pozitívum považoval aj ekologické hodnoty
(„bezprostredný kontakt s prírodou bude zvyšovať hodnotu vidieckeho sídlenia“),
hodnoty kultúrnej krajiny (humanizovanej prírody) a kultúry sídlenia ako súčasti kul-
túrneho dedičstva (tu sa obával postupného opúšťania vidieckych sídiel). Za slabé
stránky v tom čase považoval nedostačujúcu technickú infraštruktúru, slabnúci ľudský
kapitál (narastajúci vekový priemer, migrácie za prácou), ako aj stagnujúcu úroveň kul-
túrneho a sociálneho kapitálu.

Neskoršie sociologické výskumy ukázali, že úspešné obce by mohli kopírovať pozi-
tívne stránky života na vidieku. Tými sú vo vyspelých obciach relatívne dobrá sociálno-
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-demografická štruktúra, vzdelanostná úroveň v priemere na strednej odbornej úrov-
ni, praktické zručnosti väčšiny obyvateľov vidieka, rezidenčná stabilita, existencia
 personálnych sociálnych sietí, previazanosť na prírodné prostredie, relatívne nový do-
mový a bytový fond, technická infraštruktúra, dostupnosť dopravných, obchodných
a obslužných služieb, telekomunikačné pokrytie, fungujúca miestna samospráva. K sla-
bým stránkam a možným ohrozeniam vo väčších sídlach boli zaradené rozdrobenosť
sídelnej štruktúry (etnologický výskum nám ukázal, že to môže a nemusí byť problé-
mom obce), znižujúca sa reprodukčná schopnosť a vysoký podiel populácie v postpro-
duktívnom veku (komentár poskytnú konkrétne analýzy), vysoká nezamestnanosť
(zrejme rozhodujúci ukazovateľ), malá vôľa sťahovať sa za prácou (aj toto kritérium je
relatívne), odkázanosť na verejnú dopravu, slabá občianska vybavenosť a nedostatočné
ľudské zdroje pre výkon samosprávy (Gajdoš, 2015: 157–161). To všetko sú témy, ktoré
spadajú aj do nášho etnologického výskumu.

Sebareflexia úSpešných ob cí 
a o čakávané perSpektívy rozvoja

V rokoch 2015–2017 si úspešné obce v súťaži Dedina roka dali vypracovať analýzy
a plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja (formou rozvinutej SWOT analýzy). Hoci
ich vypracovali vo väčšine externé firmy, schvaľovalo ich (súhlasilo so znením a iste ko-
rigovalo) miestne zastupiteľstvo. Takéto plány však nemajú obce Dobrá Niva a Malé
Dvorníky. Presný dôvod nám predstavitelia obcí priamo nevysvetlili, ale na základe vý-
skumu sa domnievame, že to mohlo byť kvôli spokojnosti občanov s víziami a starostli-
vosťou starostu a samosprávy, ako aj s dobrým stavom obce, alebo ako reakcia na kon-
kurenčné postoje a odlišné realizačné stratégie rozvoja. Niečo sa však dá vyčítať z ich
oficiálnych webových stránok.

Obce so spracovanou analýzou a stratégiou rozvoja poskytujú istú sebareflexiu
(emickú analýzu) stavu obce, ktorú môžeme vyčítať aj z rubrík ohrozenia a perspektív2,
čiže z akýchsi plánov na najbližšie obdobie. Je zaujímavé sledovať, do akej hĺbky pri
hodnotení stavu išli. Raz to boli podrobné stanoviská, inokedy stručné (hlavné problé-
my alebo možno povrchné analýzy).

Ako som už spomenul, nasledujúce údaje o skúmaných obciach pochádzajú z plá-
nov sociálneho a hospodárskeho rozvoja z rokov 2015–2017. Zameral som sa na vý -
povednú schopnosť pomenovať stav ich vývoja vo vybraných tematických oblastiach
podľa nimi zvoleného výberu. Obvykle to bola technická infraštruktúra, občianska vy-
bavenosť, bytový fond, životné prostredie, sociálna oblasť, oblasť kultúry a športu, ale aj
iné. Zámerom je poukázať na kvalitu života v relatívne úspešných obciach a na ambície
ju zlepšiť. To môže byť dobrým komparatívnym nástrojom aj pri chápaní a posudzova-
ní iných obcí súčasného vidieka.

Charakteristiky silných stránok v technickej infraštruktúre, občianskej vybavenosti
a bytovom fonde sa opierajú o štandardné charakteristiky vidieka na Slovensku (elek-
trifikácia, verejné osvetlenie, pošta, škola, kultúrny dom, obchod, dopravné spojenie,
hasičské stanice a pod.), ale ukazujú sa rozdiely medzi prímestskými obcami (Sobla-
hov, Spišský Hrhov, Malé Dvorníky, Vlachovo) a koncovými obcami (Hrušov, Liptov -

2 SWOT analýza pomenúva v obci jej silné stránky, slabé stránky, príležitosti a ohrozenia vo vybraných temat-
ických oblastiach podľa vlastného výberu.
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ská Teplička, Oravská Lesná). Treba však pripomenúť, že na vývoj obce nevplýva len
blízkosť k mestskému centru, ale aj ekonomická vyspelosť regiónu, veľkosť (demogra-
fická štruktúra) obce a ďalšie lokálne súvislosti, ale tiež už spomínané schopnosti obča-
nov opísateľné rôznymi typmi individuálneho kapitálu.

Prímestské obce sú plynofikované, zásobované pitnou vodou, majú lepšiu zdravotnú
obslužnosť, prístup k diaľničnému prepojeniu, železničnej sieti, autobusové spojenia,
vybudované či pripravované nájomné ubytovanie a niektoré ďalšie prednosti. K tech-
nickej vybavenosti patria aj možnosti zamestnania (firmy v obci a blízkom okolí).
Úspešné prímestské obce s týmito zariadeniami a službami nemajú väčší problém, ale
koncové áno. Ich hlavnou prednosťou bol v uvedených rokoch dostatok voľného byto-
vého fondu či parciel na individuálnu bytovú výstavbu, čo sa im len ťažko darilo využiť.
Majú obecný vodovod, ale niektoré nemali vôbec alebo mali len čiastočne vybudovanú
kanalizačnú sieť s čističkou odpadových vôd. A ponúkali nižšie kvalifikovanú pracov-
nú silu, čo popísali ako ich prednosť, no je to skôr skrytý dôsledok problémov so za-
mestnanosťou občanov.

Inou spoločnou témou je životné prostredie. Sú obce, ktoré sa tým v plánoch neza -
oberali, väčšina však áno, ale v nerovnakej miere podrobnosti. Výraznejšie rozdiely
medzi prímestskými a koncovými obcami nie sú. Všeobecne sa konštatuje dobrý stav
životného prostredia, dostatok zelene v obci, atraktívne prírodné prostredie v okolí
a možnosti rekreácie a oddychu. Z environmentálnej oblasti vyzdvihli vybudovaný sys-
tém separovaného zberu komunálneho odpadu, zabezpečený odvoz technického ko-
munálneho odpadu a vymenúvajú všetky pozitíva zariadení, spomenutých v technic-
kom vybavení obcí. Aktivity v niektorých obciach môžu byť vzorové. K takým patrí
rozbehnutie rodinného kompostovania a zriadenia obecného kompostoviska, fungu-
júce ekocentrum a ekotábor, environmentálna výučba na základných školách a k tomu
vybudovanie ekologických parkov, zapájanie sa do ekologicky zameraných združení
a programov, podpora ekologického poľnohospodárstva a osveta s dobrými výsledka-
mi v ekologickom povedomí obyvateľov.

Ďalšou témou, ktorú si obce zaradili do svojej analýzy, je sociálna oblasť. Tu sa uká-
zala nedostatočná schopnosť alebo odvaha pravdivo hodnotiť problémy v tejto špeci-
fickej oblasti. Vzorovú obec nepomenujem, ale jej aktivity sú inšpiratívne: reedukačné
centrum, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, komunitné centrum,
sociálne poradenstvo v existujúcich inštitúciách obce, sociálni pracovníci a tiež iné so-
ciálne orientované aktivity. Niektoré obce majú aj sociálne byty, zabezpečené stravova-
ne pre dôchodcov a sociálnu starostlivosť o nich (klubová činnosť), opatrovateľské
služby, ale tieto nie sú aspoň podľa zatiaľ dostupných informácií všeobecným javom. Sú
to témy ďalšieho výskumu. Starostlivosť o ľudí v staršom veku a mládež je kľúčová pre
ďalší rozvoj vidieka, čo si skúmané obce uvedomujú.

Poslednou spoločnou témou je oblasť kultúry a športu. Obce uvádzajú viaceré akti-
vity v oblasti kultúry, z ktorých môžeme vyčítať snahu poskytnúť spoločenstvu príleži-
tosti ku komunitnému životu. V oblasti športu či kultúry je závislosť od miestnych ak-
tivistov evidentná, pretože sú pripravované na amatérskej (dobrovoľnej) báze. S istou
toleranciou sa zdá, že koncové obce sú v tomto o niečo aktívnejšie.

SWOT analýzy majú rubriku, kde si obce zapísali svoje nedostatky a následne určili
ciele najbližšieho rozvoja. Tým doplnili údaje a stave obce v danom období. Je to zaují-
mavý sumár informácií, pretože jej venovali väčšiu pozornosť ako „silným stránkam“,
kde si popísali hlavne svoje prednosti. Rozsah týchto uverejnených faktov je tak veľký,
že by neúmerne zaťažili úvodný text. Sú súčasťou výskumu a jeho následnej analýzy.
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Ukazujú, že aj obce úspešné v súťaži Dedina roka nie sú až také ideálne, ako by sa podľa
popisov zdalo. To je dobré poznanie, že zúčastnené obce pochopili plány svojho hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja ako príležitosť zaznamenať svoj stav a určiť si aspoň na
najbližšie obdobie možnosti zlepšenia vo vytýčených oblastiach.

teoretické r ámce výSkumu SúčaSného vidieka 
a analýzy vybr aných javov

Analytické štúdie, zaradené do tohto čísla časopisu, predstavujú prvé výsledky výsku-
mu vo vybraných obciach, ktorý sa začal na konci roka 2017. Predchádza im štúdia
Alexandry Bitušíkovej s názvom Vybrané koncepty výskumu súčasného vidieka: inšpirá-
cie a výzvy pre rurálnu antropológiu, ktorá sa zamerala na niektoré teoretické koncepty
výskumu súčasného vidieka. Vychádza predovšetkým z dostupnej zahraničnej literatú-
ry z odborov príbuzných sociálnej antropológii (najmä sociológie a humánnej geogra-
fie) ako inšpiratívneho zdroja nových teoreticko-metodologických poznatkov. Pred-
stavuje tie súčasné koncepty a teórie, ktoré môžu byť inšpiratívne pre rurálnu etnológiu
a antropológiu, pričom prihliada na hlavné zameranie projektu APVV, teda na výskum
sociokultúrneho potenciálu úspešných obcí Slovenska. V úvodných častiach štúdie sa
venuje pojmom „rurálne“ a „ruralita“, ktoré sú pre problematiku kľúčové, a následne
predstavuje koncepty rurálnej životaschopnosti a odolnosti, udržateľnosti, multifunk-
cionality a periférnosti. Konštatuje, že z hľadiska vedeckého zamerania a spoločenské-
ho prínosu disciplíny je nevyhnutné, aby sa etnológovia a sociálni antropológovia
(oboch rodov) hlbšie venovali výskumu socio-ekonomických a kultúrnych procesov na
súčasnom vidieku.

Meniaci sa klasický rozpor medzi životom v súčasnom urbánnom a rurálnom pro-
stredí, načrtnutý v úvodnej štúdii, rozvíja v príspevku Sociokultúrne aspekty súčasnej
vnútornej suburbánnej migrácie na Slovensku – na príklade prímestskej obce Soblahov
v okrese Trenčín Miriama Bošelová. Na príklade obce Soblahov analyzuje problematiku
suburbánnej migrácie, ktorá je rozšíreným javom mnohých najmä prímestských obcí
na Slovensku. Zameriava sa na sociálne a kultúrne aspekty takejto migrácie, akými sú
motivácie presídlenia, spolužitie v komunite prisťahovalcov a v prijímajúcej obci a pod.
Rozsiahla výstavba a nárast počtu nových rezidentov totiž vytvára tlak na environmen-
tálnu a sociálnu štruktúru v obci. Konštatuje, že takéto suburbánne lokality nemusia
byť charakterizované iba sociálnou izoláciou, ale aj sociálne heterogénnym a diverzifi-
kovaným prostredím nových obyvateľov s rôznymi očakávaniami, životnými stratégia-
mi a s novými sociálnymi vzťahmi.

S podobnou problematikou v oblasti sídelného rozvoja sa zaoberá Jolana Darulová,
ktorá sa v práci Lazy – súčasť sociokultúrneho kapitálu a rozvojového potenciálu obce/re-
giónu (na príklade obcí Hrušov a Oravská Lesná) zamerala na súčasné spôsoby využíva-
nia sociálno-ekonomického potenciálu rozptýleného osídlenia. Všeobecné poznatky
poukazujú na rôzne podoby udržateľnosti tejto tradičnej sídelnej formy. Sú nimi posil-
nenie obytnej alebo obytno-hospodárskej funkcie občanmi obce alebo novousadlíkmi,
transformácia na rekreačné účely pre lokálnych vlastníkov, návštevníkov (formou pre-
nájmu) a tzv. chalupárov (predajom). Autorka v obciach Hrušov a Oravská Lesná ana-
lyzuje lokálne hospodárske, environmentálne, sociálne a kultúrne aktivity v spojitosti
s udržiavaním a funkčným využitím rozsiahlych hrušovských lazov a početných osád
v okolí centra Oravskej Lesnej. Konštatuje, že záujem o efektívne využitie má pozitívne
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výsledky, ale aj rôzne objektívne prekážky či tienisté stránky narábania s týmto dedič-
stvom.

Zdena Krišková si v štúdii Využitie sociokultúrneho potenciálu lokálnych societ pre-
zentáciou kultúrnych špecifík všíma novší sociálny jav, ktorý sa začal intenzívnejšie roz-
víjať v podmienkach trhového hospodárstva. Je ním snaha obcí zviditeľniť a zatraktív-
niť sa prostredníctvom rôznych kultúrno-spoločenských aktivít, ktorých motiváciu
môžeme hľadať v oblasti spestrenia kultúrno-spoločenského života, vytvárania príleži-
tostí pre stretnutia rodákov a posilňovania lokálnej identity prostredníctvom obvykle
tradičných javov, prilákania návštevníkov aspoň z blízkeho okolia s možným ekono-
mickým efektom, ale aj v pragmatizme starostov či starostiek, ktorí v nečinnosti vidia
svoju volebnú nevýhodu. Autorka rozpracovala dva príklady súčasnej kultúrnej pre-
zentácie. V prvom prípade ide o obec Hrušov a jej účasť v projekte Ekomúzeum Hont,
realizovanom v rámci širšieho mikroregiónu. V druhom prípade ide o obec Spišský
Hrhov s relatívne analogickým príkladom – múzeom hudobných nástrojov MuzikMu-
zeum. Sú to, oproti všeobecnému trendu na Slovensku, zaujímavé projekty lokálnej
a muzeálnej prezentácie.

V pozadí týchto aktivít sú organizačné schopnosti vo formovaní kultúrno-spoločen-
ského rozvoja, ktoré sú základným pozitívnym potenciálom nami skúmaných úspeš-
ných obcí, a to nielen v tejto oblasti. Základnú tému spracoval Vladimír Bahna, ktorý
v štúdii Organizácia kultúrno-spoločenského života vo vybraných úspešných obciach po-
rovnáva sociálne mechanizmy v obciach Oravská Lesná, Liptovská Teplička a Spišský
Hrhov. Podobnosti a rozdiely sa prejavujú na úrovni kultúrno-spoločenského života,
ale aj stratégiách jeho rozvoja. Na jednej strane tu máme tradičné horské obce s dlho-
dobo stabilnou alebo pozitívne sa vyvíjajúcou demografickou situáciou a na druhej
strane meniacu sa obec (Spišský Hrhov) s vysokou mierou prisťahovalectva. V prvom
prípade sa realizujú aktivity súvisiace s identitou tradičnej obce, v druhom prípade sa
identita obce tvorí aj prostredníctvom nových kultúrno-spoločenských aktivít. To mi
pripomenulo dnes už pre mnohých neznámu štúdiu klasika našej disciplíny Andreja
Melicherčíka s názvom Tradičné a netradičné v ľudovej kultúre (Melicherčík, 1966),
kde poukázal na prirodzený vývinový trend v ktorejkoľvek oblasti nami skúmanej, nie-
len rurálnej kultúry. Vladimír Bahna sumarizuje, že v prípade týchto úspešných obcí sú
kľúčovými činiteľmi aktívni občania a ich iniciatívam otvorená samospráva. Tento po-
znatok môžeme považovať za univerzálnu inštrukciu k udržateľnosti pozitívnych strá-
nok života na súčasnom vidieku a jeho rozvoju.

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