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OBEC A UPLATNENIE KULTÚRNEJ, HISTORICKEJ
A SPOLOÈENSKEJ TOPOGRAFIE V PRAXI

V záujme obnovy
a rozvoja slovenského vidieka

1. Vstupná informácia

�Úroveò architektúry je hmotným pre-
javom stavu kultúry svojej doby a jej
obyvate¾ov.�

Poznanie na�ich dejín, kultúry a histo-
rického prostredia, ktoré nás obklopuje,
nám výrazne pomáha v plánovacích
a rozhodovacích procesoch týkajúcich
sa rozvoja obce. Úèas� verejnosti
na mapovaní kultúrnych, historických
a spoloèenských javov, vecí a udalostí,
ktoré sa týkajú na�ej obce, odhalí mno-
ho utajených, zabudnutých, neporozu-
mených a nevyu�itých faktov a súvislostí
dôle�itých pre rozvoj a budúcnos� obce.
Je to zároveò najprirodzenej�í spôsob
ako zaèa� prehlbova� záujem obyvate-
¾ov obce o veci verejné. Tvorivý dialóg
a spolupráca pri objasòovaní historic-
kých faktov, poznávaní historického
prostredia a úèas� na ochrane kultúrne-
ho dedièstva a rozvoji moderného ume-
nia a súèasnej kultúry obohacuje nielen
nás, ale aj na�e rodiny, susedské vz�ahy,
�ivot celej obce, ako aj jej náv�tevníkov.

1.1 Kultúrny a spoloèenský
�ivot v obci

Kultúrny a spoloèenský �ivot je citli-
vo vnímaný obèanmi, je potrebný pre
plnohodnotný �ivot a sebarealizáciu jej
obyvate¾ov, ako aj pre kultúrny rozvoj
obce. Vyjadruje intenzitu spoloèenských
a kultúrnych aktivít, prejavov a väzieb
vnútri komunity. Zahàòa oblasti, ako sú
spoloèenské podujatia, pravidelné kul-
túrne aktivity, spolková a záujmovo-
-umelecká èinnos� obyvate¾ov sídla. Kul-
túrny a spoloèenský �ivot ovplyvòujú
podmienky, v ktorých sa uskutoèòuje.
Tieto podmienky spoluvytvárajú:

� kultúrna infra�truktúra obce
(priestory pre kultúru, kultúrne domy,
centrá vo¾ného èasu, kiná, priestory, kde
sa vykonáva záujmovo-umelecká èin-
nos�, �koly a pod.),

� kultúrne in�titúcie a slu�by v obci
(obecný úrad, obecná kni�nica, cirkvi,
obèianske zdru�enia a spolky, podnika-
te¾ské subjekty a poskytovatelia slu�ieb
v oblasti kultúry),

� pravidelné alebo nepravidelné kul-
túrne aktivity a podujatia v obci.

Základné podmienky na zabezpeèe-
nie kultúry vytvára obec, urèitý nadstav-
bový rámec a podporu v oblasti kultúry
poskytuje vy��í územný celok a ústredné
orgány �tátnej správy, èi u� prostred-
níctvom svojich in�titúcií, aktivít, ktoré
zabezpeèujú, alebo prostredníctvom
grantových a podporných mechanizmov.1

Kompetencie miestnej územnej
samosprávy (obcí a miest)
v oblasti kultúry

Upravuje ich zákon è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskor�ích
predpisov a ïal�ie právne predpisy
v oblasti kultúry. Kompetenciami obcí sú:

� zakladanie obecných a �kolských
kni�níc, osvetových stredísk a osveto-
vých zariadení, múzeí, galérií a divadiel,

� obec utvára podmienky na kultúrnu
a osvetovú èinnos� (v rámci osvetovej
èinnosti záujmovú umeleckú, kultúrno-
výchovnú a kultúrno-spoloèenskú èin-
nos�, vzdelávanie a vo¾noèasové aktivity),

� obec obstaráva a schva¾uje: územ-
noplánovaciu dokumentáciu sídelných
útvarov a zón; koncepciu rozvoja jed-
notlivých oblastí rozvoja �ivota obce,
najmä vo forme programu hospodárske-
ho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,

� zabezpeèuje výstavbu, údr�bu
a správu verejných priestranstiev, kultúr-
nych zariadení a kultúrnych pamiatok
vo vlastníctve obce,

� vytváranie podmienok na ochranu
pamiatkového fondu a pamiatkových
území na území obce,

� vedenie obecnej kroniky,
� zostavovanie zoznamov pamiatok

obce.

K základným právnym predpisom
upravujúcim rozvoj kultúry a ochranu
jednotlivých súèastí kultúrneho dediè-
stva v SR patria:

� Zákon è. 4/1958 Zb. o ¾udovej ume-
leckej výrobe a umeleckých remeslách,

� Zákon Slovenskej národnej rady
è. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych
podujatiach,

� Zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 270/1995 Z. z. o �tátnom
jazyku Slovenskej republiky v znení ne-
skor�ích predpisov,

� Zákon è. 384/1997 Z. z. o divadelnej
èinnosti v znení zákona è. 416/2001 Z. z.,

� Zákon è. 68/1997 Z. z. o Matici slo-
venskej v znení neskor�ích predpisov,

� Zákon è. 206/2009 Z. z. o múze-
ách a o galériách a o ochrane predme-
tov kultúrnej hodnoty a o zmene záko-
na Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskor�ích
predpisov,

� Zákon è. 61/2000 Z. z. o osveto-
vej èinnosti v znení zákona è. 416/2001 Z. z.,

� Zákon è. 183/2000 Z. z. o kni�-
niciach, o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady è. 27/1987 Zb. o �tátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a do-
plnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici
slovenskej v znení neskor�ích predpisov,

� Zákon è. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení zákona è.
479/2005 Z. z. a zákona è. 208/2009 Z. z.,

� Zákon è. 395/2002 Z. z. o archí-
voch a registratúrach a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskor�ích predpisov,

� Zákon è. 619/2003 Z. z. o Sloven-
skom rozhlase v znení neskor�ích predpisov,

� Zákon è. 16/2004 Z. z. o Slovenskej
televízii v znení neskor�ích predpisov,

� Zákon è. 343/2007 Z. z. o podmien-
kach evidencie, verejného �írenia a ucho-
vávania audiovizuálnych diel, multime-
diálnych diel a zvukových záznamov
umeleckých výkonov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov (audiovizuál-
ny zákon),
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� Zákon è. 618/2003 Z. z. o autor-
skom práve a právach súvisiacich s au-
torským právom (autorský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení zákona è. 84/2007 Z. z.

Kultúrny a spoloèenský �ivot obce
spoluvytvára nielen oblas� tradiènej ¾u-
dovej kultúry, ochrany kultúrneho dediè-
stva a záujmovo-umeleckej èinnosti, ale
aj aktivity v oblasti súèasného umenia �
mladí umelci a súèasná umelecká tvor-
ba (výtvarníci, spisovatelia, básnici, ta-
neèníci, moderná hudba, spev a pod.).
Zabezpeèenie kultúry na miestnej úrov-
ni je dotvárané aktivitami neziskových
organizácií, komerèných subjektov, cirk-
ví, ale aj regionálnych a národných kul-
túrnych in�titúcií. Do zabezpeèenia kul-
túry spadajú aj médiá vrátane rozhla-
su, televízie, tlaèovín, nosièov hudob-
ných a audiovizuálnych diel.

1.2 Kultúrne dedièstvo obce � hnu-
te¾né, nehnute¾né a nehmotné

1.2.1 Súèasti kultúrneho dedièstva

Kultúrne dedièstvo2  sa èlení na tri
základné kategórie:

� hmotné nehnute¾né � napr. budova
chránená ako kultúrna pamiatka èi iná
historická budova,

� hmotné hnute¾né � napr. zbierkový
predmet v múzeu (napr. kroj),

� nehmotné � napr. pieseò, ¾udový ta-
nec, historický fakt alebo udalos�.

Pre proces ochrany súèastí kultúrne-
ho dedièstva sú charakteristické nasle-
dovné na seba nadväzujúce fázy � sku-
piny aktivít:

1. evidencia a katalogizácia
* evidencia pamiatok obce
* evidencia predmetov kultúrnej hodnoty
* obecná kronika, matrika
* evidencia archívnych dokumentov
* evidencia zbierkových predmetov

v múzeách a galériách
* evidencia historických kni�nièných

dokumentov a kni�ného fondu
* ústredný zoznam pamiatkového fondu
* evidencie v oblasti tradiènej ¾udo-

vej kultúry a ¾udovoumeleckej výroby

2. fyzická ochrana vecí, predmetov,
súèastí a budov

* múzeá, galérie, archívy, kni�nice
v depozitoch, expozíciách, laboratóriách
a re�taurátorských dielòach � konzervo-
vanie predmetov, systémy ich ulo�enia

* ochrana pamiatkového fondu �in situ�
* systémy elektronickej a po�iarnej

ochrany objektov
* zabezpeèenie vysokých �tandardov

architektúry (v rámci projekcie, povo¾o-
vania stavieb a úprav stavieb, ktoré ne-
vy�adujú ohlásenie), územného pláno-
vania a dizajnu

3. digitalizácia 2D a 3D predmetov
a objektov

* digitalizácia objektov �in situ�
* digitalizácia predmetov a súèastí

kultúrneho dedièstva na digitalizaèných
pracoviskách

4. údr�ba a obnova súèastí kultúr-
neho dedièstva

* pravidelná údr�ba objektov a vecí
(hnute¾ných a nehnute¾ných)

* obnova, re�taurovanie alebo opra-
va po�kodených súèastí a èastí

5. prístup ku kultúrnemu dedièstvu
* fyzický prístup k predmetom v sprá-

ve múzeí, galérií a archívov
* prístup k budovám a do priestorov

budov � pamiatkovo, historicky a archi-
tektonicky cenných

* priestorové znaèenie lokalít, atrak-
tivít a súèastí kultúrneho dedièstva
(z bezpeènostných dôvodov sa informá-
cie o niektorých lokalitách nezverejòu-
jú � napríklad hnute¾né predmety, ako
sú obrazy a archeologické lokality, kto-
ré nie sú osobitne upravené pre sprístup-
nenie verejnosti)

* prístup prostredníctvom internetu

Záznamy o kultúrnohistorických a spo-
loèenských faktoch via�ucich sa k ob-
jektu, sídlu a regiónu majú nasledovný
charakter:

* veci hmotné � hnute¾né a nehnute¾né,
osobnosti

* veci nehmotné � javy (napr. zvyky,
tradície, zruènosti) a udalosti (via�uce
sa napr. k urèitému miestu, èasu, osob-
nostiam alebo skupine obyvate¾ov)

Èo mo�no vníma� pod pojmom kul-
túrne, historické a spoloèenské zdro-
je obce? Kultúrne dedièstvo obce � hnu-
te¾né a nehnute¾né pamiatky, historické
prostredie, súèasná architektúra, súèas-
ti nehmotného kultúrneho dedièstva,
medzi ktoré patria zvyky, piesne, tance,
tradície, ale aj javy a udalosti na území.
Patria k nim aj osobnosti, spolková èin-
nos� vo väè�ej alebo men�ej miere súvi-
siaca s kultúrou alebo so zmysluplným
trávením vo¾ného èasu. Je to aj infra�truk-
túra obce v oblasti kultúry, súèasné ume-
lecké prejavy a tvorba súèasných umel-
cov v obci; minulý, ale aj súèasný multi-
kultúrny charakter komunity obyvate¾ov
a náv�tevníkov územia rôznych národ-
ností, nábo�enského vyznania a �tátnej
príslu�nosti.

Na�a historická pamä� slabne a vytrá-
ca sa. Cie¾om ochrany kultúrneho dediè-
stva, výchovno-vzdelávacieho procesu
a kultúrno-osvetových aktivít je ju za-
chova� pre budúce generácie. V tejto
súvislosti ide o proces dlhodobý, ktorý
vy�aduje bádanie, vyh¾adávanie doku-
mentov, anga�ovanos� obyvate¾stva
a zainteresovaných subjektov v obci

a pre obec, ako aj vyu�itie získaných
poznatkov v praxi. V oblasti tradiènej
¾udovej kultúry ide predov�etkým
o mapovanie a zachovávanie tradièných
zruèností (via�ucich sa najmä k starost-
livosti o krajinu, budovy alebo veci den-
nej spotreby) a prejavov kultúry (pies-
ne, tance, ¾udová slovesnos�, tradièné
jedlá, náreèie a súvisiace predmety
a veci, ako napr. kroje, veci dennej po-
treby a súvisiace s kultúrou bývania
a pod.). Súèasné umelecké stvárnenie
predmetov dennej potreby a umelec-
kých predmetov s vyu�itím prvkov tra-
dièných remeselných zruèností realizujú
¾udovoumeleckí výrobcovia. Na èinnos�
majstrov a robotníkov ovládajúcich tra-
dièné remeslá nadväzujú v súèasnosti
�ivnostníci a remeselníci v niektorých
oblastiach podnikania, ako sú murári
(napr. výroba a pou�ívania tradièného
haseného vápna), výrobcovia krytiny
(napr. výroba �ind¾ov) a pod. Odborná
verejnos� v oblasti kultúrneho dedièstva
pochádza zvyèajne z radov odborných
pracovníkov múzeí, galérií, kni�-
níc, archívov, osvetových in�titúcií, or-
ganizácií ochrany pamiatkového fondu
(najmä krajský pamiatkový úrad), ale aj
z in�titúcií súèasného umenia (divadlá
a pod.). Nie je to v�ak v�dy. V obciach
sa nachádza mno�stvo odborníkov pre
rôzne oblasti a aspekty kultúrneho, his-
torického a spoloèenského �ivota obce,
ktorí sú nápomocní obecnému úradu
a miestnym kultúrnym organizáciám pri
ich èinnosti na báze dobrovo¾nosti
a vlastného záujmu.

Genius loci obce je súhrn javov a ve-
cí, ktoré robia lokalitu, napríklad obec
alebo jej èas�, neopakovate¾nou a jedi-
neènou. Stratou, znièením alebo zmenou
niektorých �pecifických prvkov, naopak,
táto lokalita alebo obec stratí svojho
genia loci, stráca tým tie� svoju autenti-
citu. Autenticita, genius loci a identita
tak navzájom súvisia. Poznanie kultúr-
nych zdrojov územia slú�i aj na to, aby
sme vedeli rozpoznáva� originálnos�
a autenticitu prostredia, vedeli ju úèinne
chráni� a upozoròova� na to aj iných.

1.2.2 Atraktivity
a jedineènosti územia

Èo je atraktivita územia?
Je to najmä hmotná vec (ale nielen vec)

via�uca sa k urèitému miestu výskytu,
ktorá je èasto nav�tevovaná alebo má
ve¾ký potenciál náv�tevnosti pre svoju
jedineènos� alebo atraktívnos�. Praktic-
ky mô�e ís� o pôvodné prírodné útvary
v krajine alebo aj èlovekom vytvorené
(kultúrne) diela ako napríklad park, bu-
dova alebo vec. Mô�e ís� o modernú
budovu, rovnako ako aj o historický ob-
jekt alebo archeologické nálezisko.
Za urèitých okolností to mô�e by� do-
konca aj gýè alebo nepodarok, ktorý sa
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vymyká z priemeru. Atraktivitou mô�u
by� aj kultúrne, �portové èi zábavné za-
riadenia (ale aj podujatia v nich posky-
tované alebo organizované), ktoré uspo-
koja potreby turistov a náv�tevníkov
územia. V prostredí, kde je málo atrak-
tivít, je mo�né atraktivitu vybudova� ale-
bo vytvori�, zvyèajne sa v�ak prehliada,
�e samotné pôvodné historické a prí-
rodné prostredie ponúka mno�stvo
atraktivít bez potreby ich budovania (na-
príklad prírodný prameò ropy na lúke,
budova, v ktorej nakrúcal film známy
re�isér � napr. Juraj Jakubisko, skala,
v ktorej sa nachádzajú odtlaèky mor-
ských ulít, budova, ktorej obnovu archi-
tektonicky navrhol známy architekt  �
napr. Du�an Jurkoviè atï.). V�etky tieto
veci chcú o va�ej obci pozna� turisti
a náv�tevníci obce. Mo�no práve taká-
to zverejnená informácia bude jediným
dôvodom, preèo sa rozhodnú vás nav-
�tívi�. A potom, keï zistia, �e je u vás
na èo pozera�, a cítia sa u vás dobre,
u vás mô�u pobudnú� aj dlh�í èas, èo má
ihneï ekonomický prínos pre vás, aj pre
obec. Podmienkou je v�ak dobré priesto-
rové znaèenia atraktivít na území, mapy,
informácia na internete a spolupráca
v rámci turistických organizácií.

Preèo je potrebné pozna� atraktivi-
ty a jedineènosti svojho územia?
Èastokrát sa stáva, �e nepoznáme atrak-
tivity prostredia, v ktorom �ijeme. Nám
sa javia urèité veci a fakty banálne alebo
obyèajné, zatia¾ èo pre iných náv�tevní-
kov alebo obyvate¾ov obce by mohli by�
výnimoèné. Atraktivity územia mô�u
na seba nadviaza� celý turistický a vý-
robný priemysel, ak sa to vhodne zvlád-
ne v miestnych podmienkach.

Preèo je potrebné chráni� atraktivi-
ty a jedineènosti svojho územia? Po-
kia¾ sa pristupuje k atraktivitám a výni-
moènostiam územia bez re�pektu a bez ci-
tlivosti, originálne predmety mô�u rých-
lo zaniknú� a to, èo mohlo vytvára� mag-
net pre turistov, trvale zanikne. Nejde
v�ak len o to � zaniká tým aj kúsok vlast-
nej histórie. Atraktivity územia je potreb-
né chráni�, èi ide o prírodné lokality
(napr. vzácnu lúku s jedineènými rastli-
nami) alebo kultúrne atraktivity územia
(napr. staré klenbové pivnice).

1.3 Od histórie a�
po súèasnú kultúrnu politiku obce

1.3.1 História obce

História obce predstavuje zvyèajne
charakteristiku najvýznamnej�ích uda-
lostí súvisiacich so �ivotom obce a oby-
vate¾ov na území sídla. Pod¾a podrob-
ností mô�e ís� o struènú charakteristiku
k¾úèových faktov alebo o pomerne kom-
plexnú analýzu (monografiu, vedeckú
prácu alebo zborník odborných príspev-
kov k urèitej téme a pod.) a preh¾ad his-

torických faktov, javov a udalostí, ktorý
sa opiera o historické záznamy (archí-
vy, kroniky, matriky), znaky a charakte-
ristiku prostredia obce, jej obyvate¾ov,
administratívno-politické, kultúrne
a spoloèenské fakty. História obce sa
neustále obohacuje plynutím èasu
a mno�stvom aktivít, ktoré na jej území
prebiehajú, a to tak vo sfére súkromné-
ho �ivota obèanov obce, ako aj v �ivote
podnikate¾ského sektora, sektora verej-
nej správy a oblasti verejnoprospe�ných
aktivít (úrady, vzdelávacie, sociálne,
zdravotnícke a kultúrne in�titúcie a pod.),
v oblasti bývania, vyu�ívania a zmien
krajiny, v spolkovom �ivote èi v oblasti
duchovného �ivota. História obce sa
obohacuje aj objavovaním nových his-
torických faktov (napr. archeologických
nálezov, objavmi pri realizácii pamiat-
kových prieskumov), nachádzaním no-
vých súvislostí a poznatkov kultúrneho,
historického a spoloèenského charakteru.

Vyu�itie historických,
spoloèenských a kultúrnych
poznatkov o území

Pre lep�ie poznanie prostredia a his-
tórie obce je dôle�ité tieto poznatky sys-
tematicky mapova�, dokumentova�,
analyzova�, hodnoti� a navrhova� ich pri-
merané vyu�itie. Vyu�itie zdokumento-
vaných (v podobe fotografickej, audio-
vi-zuálnej, popisnej � textovej a ich ka-
talogizácia) historických, spoloèenských
a kultúrnych poznatkov o území mô�e
zahàòa�:

* vyu�itie v plánovacích a rozhodo-
vacích procesoch verejnej správy a pri
plánovaní a prehodnocovaní investièných
a hospodárskych aktivít na území obce

* záchranu, zachovanie, obnovu,
revitalizáciu a sprístupnenie (ak ide
napríklad o archeologickú lokalitu èi
pamiatkovo a architektonicky cenný
objekt, stavebný celok, útvar, jeho po-
zostatok èi inú atraktivitu v území), èo
je osobitne potrebné z h¾adiska ochra-
ny autenticity (jedineènosti a originali-
ty) prostredia a rozvoja turizmu. Ak
chceme upozorni� náv�tevníkov a oby-
vate¾ov obce na významné lokality
a atraktivity,3  súèas�ou ich sprístupne-
nia je aj animácia, prezentácia, inter-
pretácia a propagácia, ak ide o vizuál-
ne, audiovizuálne, umelecké, staveb-
noscénické alebo výtvarné zobrazenie
èi iné sprístupnenie poznatkov, javov,
faktov o osobnostiach a udalostiach
spojených s obcou, urèitou lokalitou
v obci, budovou, priestranstvom (napr.
urèité verejné priestranstvo v obci, kde
sa uskutoènila významná udalos�) alebo
konkrétnym priestorom (napr. urèitá vý-
znamná miestnos�, v ktorej sa konalo
dôle�ité zasadnutie alebo rozhodnutie)

* stanovenie regulácie, ak ide
o zachovanie a ochranu urèitých archi-

tektonických, urbanistických a pamiat-
kových hodnôt sídla. Regulácia sa mô�e
realizova� prostredníctvom územného
plánu, nástrojov ochrany pamiatkového
fondu, VZN, urèitou zákonnou úpravou
alebo stanovením miestneho predpisu
(napr. prevádzkový poriadok lokality)

* uplatnenie vo výchovno-vzdeláva-
com procese a v oblasti výskumu

1.3.2 Kultúrna, historická
a spoloèenská kontinuita
(vývoja obce)

Najlep�ím a najprirodzenej�ím spô-
sobom analýzy historických poznatkov
o obci je popísanie prirodzených pod-
mienok a predpokladov pre vznik sídla,
faktorov, ktoré ovplyvòovali jeho priro-
dzený rozvoj a vytvárali predpoklady
pre jeho ïal�í kultúrny a spoloèenský
rozvoj. V tejto súvislosti mo�no pove-
da�, �e ide o popis kultúrnej, historic-
kej a spoloèenskej kontinuity vývoja
obce. Popis tejto kontinuity tak zahàòa:

* popis v oblasti vývoja sociálnych
�truktúr obyvate¾stva, zdravia a krízo-
vých situácií

* popis v oblasti vývoja spoloèenských
a duchovných hodnôt, etického, ekolo-
gického a kultúrneho vedomia obyvate¾-
stva a komunít obyvate¾ov na území sídla

* popis vývoja sídla v oblasti výroby,
priemyslu, obchodu, po¾nohospodárstva
a vyu�ívania lesov, územnosprávneho
a administratívneho zaèlenenia

* popis v oblasti urbanistického a ar-
chitektonického rozvoja obce vrátane
ochrany a vyu�ívania prvkov �ivotného
prostredia

1.3.3 Naru�enie kontinuity
kultúrneho, historického
a spoloèenského vývoja

Na zmapovanie miestnych kultúrnych
zdrojov a historických faktov nadväzu-
je analýza po�kodení územia z poh¾adu
kultúrnej, historickej a spoloèenskej kon-
tinuity a zlomu tejto kontinuity, ktorá
nastala u nás najmä v druhej polovici 20.
storoèia (zásadná zmena spoloèenských
pomerov od roku 1948 do 1989). Zlom
kontinuity nastal predov�etkým v týchto
oblastiach:

� zdevastovanie �ivotného prostre-
dia (pôvodná i kultúrna krajina) � ve¾ko-
plo�né odvodnenie krajiny a rozsiahle
technické úpravy vodných tokov, likvidá-
cia pôvodných �truktúr kultúrnej krajiny
(medze, pôdne stupne, mokrade a pod.),
urých¾ovanie erózie pôdy, zni�ovanie pri-
rodzenej retenènej schopnosti krajiny, rast
environmentálnych zá�a�í �ivotného
prostredia (najmä priemysel a odpady)

� zdevastovanie osídlenia � urbánnych
i rurálnych �truktúr a architektonickej
objemovej skladby sídiel (vybudovanie
rozsiahlej monofunkènej architektúry
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60. a� 80. rokov nízkej kvality a vysokej
energetickej nároènosti), likvidácia
�truktúr historických jadier miest a obcí
a ostatných historických �truktúr krajiny

� výrazná zmena prirodzenej sociál-
nej �truktúry obyvate¾stva

� po�kodenie sociálneho, kultúrneho,
historického i prirodzeného ekologické-
ho a etického vedomia obyvate¾ov

V procese analýzy po�kodení územia
z poh¾adu kultúrnej, historickej a spolo-
èenskej kontinuity je dôle�ité zapojenie
obèanov a rozhodujúcich parterov
na území. Vzniká tým priestor pre �ir�ie
participaèné procesy rôznych cie¾ových
skupín, èo mobilizuje ¾udské zdroje
na území.

1.3.4 Kultúrna politika obce

V európskom prostredí sa pod
pojmom kultúrna politika chápe �tá-
tom vytvárané prostredie, v ktorom
prostredníctvom volených politikov
vyu�íva a uplatòuje �tát nasledovné
základné nástroje kultúrnej politiky:

1. legislatívne opatrenia smerujúce
k rozvoju kultúry,

2. financovanie kultúry z verejných
zdrojov a opatrenia umo�òujúce viac-
zdrojové financovanie kultúry,

3. zabezpeèenie dostupnosti informá-
cií, spôsoby ich �írenia, ako aj prístup
obèanov ku kultúre.

Európska kultúrna politika predstavuje
e�te �ir�í koncept spolupráce, preto�e
Európa sa prezentuje ako spoloèenstvo
hodnôt, v ktorom sa uplatòujú na princí-
poch partnerstva a solidarity aj ïal�ie
podporné nástroje pre ekonomický
a sociálny rozvoj regiónov, ako napr.
kohézna, po¾nohospodárska a teritori-
álna politika, ale aj podpora inovaèných
procesov. Európsky model kultúry je
znaène odli�ný od amerického modelu,
v ktorom zohráva hlavnú úlohu súkrom-
ný sektor. V európskom modeli podpory
a zabezpeèovania kultúry zohráva vý-
znamnú úlohu najmä �tát, región a obec.

�tátna kultúrna politika,4  ktorá uplat-
òuje u� vy��ie spomenuté nástroje, je
formovaná programovým vyhlásením
vlády na príslu�né volebné obdobie.
Z h¾adiska vývoja kultúrnej politiky SR
v posledných desiatich rokoch boli urèi-
tým medzníkom:

� zostavenie Národnej správy o kul-
túrnej politike SR (2002),

� decentralizácia èasti kultúrnych in-
�titúcií v oblasti kultúry na samosprávne
kraje (2002).

Poèínajúc rokom 2002 sa zaèala for-
mova� regionálna kultúrna politika sa-
mosprávnych krajov. Niektoré kraje
spracovali samostatné rozvojové doku-
menty, priority a politiku pre oblas� kul-
túry. V roku 2008 vláda SR schválila prvý
koncepèný dokument popisujúci in-
terakciu v�etkých troch úrovní verejnej

správy v oblasti kultúry � Koncepciu
rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
z 12. 3. 2008, uznesenie vlády SR è. 160/
2008. Na túto koncepciu nadväzuje Stra-
tégia rozvoja osvetovej èinnosti (roko-
vanie vlády SR dòa 15. 4. 2009) a Straté-
gia rozvoja miestnej a regionálnej kultú-
ry (rokovanie vlády SR dòa 27. 1. 2010).

Základné úlohy obcí v oblasti
kultúry vo väzbe na ich kompetencie

Obec:
� utvára podmienky na zabezpeèenie

kultúry a osvetovej èinnosti. Podporuje
aktivity zamerané na záujmovo-umelec-
kú èinnos�, kultúrno-výchovnú èinnos�,
zvy�ovanie kultúrnej a vzdelanostnej
úrovne ¾udí a zmysluplné vyu�ívanie vo¾-
ného èasu detí, mláde�e a dospelých
prostredníctvom vlastných osvetových
stredísk, vlastných kultúrnych aktivít
a prostredníctvom poskytovaných slu-
�ieb na území obce. Kultúrno-osvetový-
mi a vzdelávacími aktivitami realizuje
obec politiku aktívnej sociálnej preven-
cie, prevencie kriminality a iných nega-
tívnych spoloèenských javov,

� zabezpeèuje ochranu tradièných
zruèností, tradícií a tradièných kultúrnych
hodnôt, kultúrnych hodnôt krajiny v sú-
vislosti s ochranou historických �truktúr
krajiny, historických budov a technológií
výrobou hnute¾ných vecí a ¾udovoume-
leckých výrobkov (ich dokumentáciu,
zachovávanie, obnovu a výchovu nových
nosite¾ov/pokraèovate¾ov tradièných
zruèností),

� udr�uje, obnovuje a vyu�íva vlastné
objekty kultúrnej infra�truktúry na posky-
tovanie kultúrnych slu�ieb, sprístupòo-
vanie kultúrnych hodnôt a na vytváranie
primeraného in�titucionálneho zázemia
pre oblas� kultúry. Obec podporuje spol-
kovú èinnos� obèanov a poskytuje
priestory pre obèanov na túto èinnos�,

� mô�e zalo�i� obecnú kni�nicu ako
právnickú osobu, ako organizaènú zlo�-
ku obecného úradu alebo prostredníc-
tvom inej kni�nice. Obecná kni�nica bu-
duje a sprístupòuje univerzálny kni�niè-
ný fond vrátane kni�nièných dokumen-
tov miestneho významu, poskytuje zá-
kladné a spravidla aj �peciálne kni�niè-
no-informaèné slu�by vrátane prístupu
k vonkaj�ím informaèným zdrojom
a organizuje kultúrno-vzdelávacie akti-
vity. �kolská kni�nica ako súèas� základ-
nej �koly slú�i na zabezpeèenie výchov-
no-vzdelávacej èinnosti a výchovno-
-vzdelávacieho procesu. So súhlasom
zriaïovate¾a �koly mô�e by� prístupná
verejnosti a mô�e plni� aj mimo�kolské
kni�nièno-informaèné slu�by. V súlade so
zákonom o kni�niciach mô�e obec pri-
stúpi� k spájaniu �kolských a verejných
kni�níc. Zlúèením kni�níc v�ak nezani-
kajú povinnosti zriaïovate¾a v zmysle
§ 12 zákona o kni�niciach vytvori� fi-

nanèné, personálne, priestorové a ma-
teriálovo-technické podmienky na pre-
vádzku kni�nice tak, aby mohla zabez-
peèi� slobodný prístup k informáciám
a uspokojovanie kultúrnych, informaè-
ných, vedecko-výskumných a vzdeláva-
cích potrieb obyvate¾stva,

� mô�e zalo�i� miestne múzeum ale-
bo galériu a po splnení príslu�ných zá-
konných podmienok aj po�iada� Minis-
terstvo kultúry Slovenskej republiky
o jeho registráciu v registri múzeí a ga-
lérií. Bli��ie podmienky a po�iadavky
na organizáciu múzea alebo galérie ako
in�titúcie so zákonnými povinnos�ami
upravuje zákon o múzeách a galériách.
V praxi v�ak vo väè�ine prípadov obec
prezentuje svoju históriu alebo umenie
prostredníctvom rôznych pamätných
izieb, výstavných priestorov alebo pre-
zentaèných plôch na prezentáciu histó-
rie obce, kultúry èi miestnych remesiel,

� vytvára v�etky podmienky potreb-
né na zachovanie, ochranu, obnovu
a vyu�ívanie pamiatkového fondu
na svojom území. Dbá, aby vlastníci kul-
túrnych pamiatok konali v súlade so zá-
konom, koordinuje budovanie technic-
kej infra�truktúry sídel s pamiatkovým
územím, spolupôsobí pri zabezpeèova-
ní úprav ulièného interiéru a ulièného par-
teru (prízemia), drobnej architektúry, his-
torickej zelene, verejného osvetlenia
a reklamných zariadení tak, aby boli
v súlade so zámermi zachovania a uplat-
nenia hodnôt pamiatkového územia.
Podporuje iniciatívy obèanov a obèian-
skych zdru�ení pri ochrane pamiatko-
vého fondu a na základe výpisov
z ústredného zoznamu vedie evidenciu
pamiatkového fondu na území obce,

� mô�e vytvára� zdroje na príspevky
vlastníkom na záchranu a obnovu kul-
túrnych pamiatok na svojom území
a rozhodnú� o evidencii pamiatok obce.
Ïalej mô�e monitorova� stav a vyu�íva-
nie pamiatkovo chránených území a ob-
jektov na území obce, spolupracova�
s vlastníkmi pamiatkovo chránených
objektov a podporova� vytváranie part-
nerstiev a iniciatív na revitalizáciu a opä-
tovné vyu�itie nevyu�ívaných a po�ko-
dených pamiatkových objektov, ako sú
napríklad ka�tiele, kúrie, objekty ¾udo-
vej architektúry, historické parky a pod.,

� mô�e zostavova� evidenciu svojich
pamiatok. Do evidencie mo�no zaradi�
okrem hnute¾ných a nehnute¾ných vecí
aj kombinované diela prírody a èloveka,
historické udalosti, názvy ulíc, zemepis-
né a katastrálne názvy, ktoré sa via�u
k histórii a osobnostiam obce. Zoznam
evidovaných pamiatok predlo�í obec
na odborné a dokumentaèné úèely kraj-
skému pamiatkovému úradu, ak ide
o nehnute¾né veci, predlo�í zoznam aj
stavebnému úradu,

� zakladá, zriaïuje, zru�uje a kontrolu-
je svoje rozpoètové alebo príspevkové
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organizácie, iné právnické osoby
a zariadenia. Obce mô�u zriaïova� zdru-
�enia obcí a vstupova� do zdru�ení obcí.

Podrobnej�í opis
základných úloh obcí

Obce a mestá zabezpeèujú v oblasti
kultúry úlohy, ktoré zahàòajú aj:

� organizovanie hlavných kultúrnych
aktivít v obci, výroèné, pravidelné
a kultúrne podujatia a slu�by obce;

� zachovávanie a oslavovanie miest-
nych kultúrnych hodnôt, súèastí miest-
neho kultúrneho dedièstva a tradiènej
¾udovej kultúry, tradièných zruèností
a technológií, miestnej identity a auten-
ticity prostredia;

� budovanie kultúrnych centier, miest-
nych osvetových stredísk a iných osve-
tových zariadení;

� vzdelávanie dobrovo¾ných a profesio-
nálnych pracovníkov v oblasti kultúry;

� prezentáciu miestnej kultúry a ochra-
nu kultúrneho dedièstva sídla;

� spoluprácu s umelcami a ¾udovo-
umeleckými výrobcami;

� podporu umeleckej tvorby (naprí-
klad miestnych umelcov) alebo tvori-
vých pracovníkov. Na tento úèel je mo�-
né uplatni� poskytovanie obecných ate-
liérov alebo priestorov na prezentáciu
tvorivej èinnosti;

� osvetové zariadenia a kultúrne in-
�titúcie utvárajú informaèné údaje a bázy
dát o kultúre;

� získavanie finanèných zdrojov
a mana�ment projektov v oblasti kultúry.

Definícia verejného záujmu
v oblasti kultúry

Verejným záujmom v oblasti kultúry
je zabezpeèenie prístupu obèanov
ku kultúre, a to prostredníctvom:

� podpory kultúrnych aktivít a kultúr-
nych projektov organizácií a jednotlivcov,

� podpory iniciatív a anga�ovanosti
obèanov v oblasti kultúry,

� úèinnej ochrany hmotného a nehmot-
ného kultúrneho a prírodného dedièstva,
jeho sprístupòovania a vyu�ívania,

� vyu�itia kultúrnej infra�truktúry úze-
mia a zabezpeèenia jej dostupnosti
na území,

� efektívnej a tvorivej èinnosti kultúr-
nych in�titúcií a podpory slobodnej ume-
leckej tvorby tak, aby sa:

� podporovala sebarealizácia jednot-
livca, rozvoj tvorivosti a umelecká tvor-
ba; spoloèenským uplatnením kultúry
podporovalo dosahovanie plnohodnot-
ného �ivota ka�dého jedinca a komuni-
ty � obyvate¾ov miest a obcí;

� prehlboval pozitívny vz�ah spoloè-
nosti k hmotnému a nehmotnému kul-
túrnemu dedièstvu s cie¾om upevòova�
historické vedomie a hrdos� na ná� vklad
do vývoja európskej a svetovej kultúry;

� prehlboval vz�ah jednotlivca ku kul-
túre a kultúrnym hodnotám; podporo-
valo aktívnej�ie vyu�ívanie vo¾ného èasu
obyvate¾stva v oblasti kultúry (ako fak-
tor sociálnej prevencie, prevencie kri-
minality a iných negatívnych spoloèen-
ských javov a ako faktor vzdelávania, zvy-
�ovania kvality �ivota, oddychu a relaxá-
cie, rozvoja komunikaèných, kreatívnych
a umeleckých zruèností jednotlivca);

� podporovala udr�ate¾ná ochrana
a ïal�í rozvoj kultúrnych zdrojov úze-
mia a vyu�itie prirodzeného rozvojové-
ho potenciálu územia, èím by sa skvalit-
òovali predpoklady na celkový sociál-
no-ekonomický rozvoj regiónu, èím by
sa prispievalo k zvy�ovaniu celkovej kon-
kurencieschopnosti Slovenska ako celku
i jednotlivých regiónov, miest a obcí;

� podporovali podmienky na rozvoj
prezentácie slovenskej kultúry v zahra-
nièí, rozvoj medzinárodnej kultúrnej
spolupráce a výmeny skúseností.

Hlavnými presadzovate¾mi tohto ve-
rejného záujmu sú ústredné orgány �tát-
nej správy a orgány územnej samosprá-
vy, ich in�titúcie, odborné zázemia
a kapacity. Zdru�enie miest a obcí Slo-
venska zrealizovalo v roku 2007 kom-
plexný prieskum o stave miestnej kultú-
ry. Prieskum sa realizoval na základe vy-
hodnotenia vyplnených a navrátených
formulárov.5

1.4 Kultúrny profil obce

Kultúrny profil obce predstavuje struè-
ný preh¾ad oblastí, ktoré sme prebrali
v kapitolách 1.1. a� 1.4. Kultúrny profil
obce, ako u�itoèný zdroj informácií
o kultúre obce, by mal zahàòa�:

� históriu obce,
� popis pravidelných a známych kul-

túrnych aktivít a spoloèenského �ivota,
� popis aktivít v oblasti súèasného

umenia a tvorby,
� popis aktivít v oblasti kultúrneho

dedièstva obce, jeho stavu a ochrany,
� popis kultúrnej politiky obce � stra-

tégie rozvoja kultúry, resp. priorít roz-
voja kultúry,

� popis kultúrnej infra�truktúry obce,
� adresár in�titúcií, miestnych osobnos-

tí a aktérov v oblasti kultúry � komerèné,
neziskové, verejné organizácie, cirkvi,
neformálne subjekty a jednotlivci.

2. Metodológia kultúrneho, histo-
rického a spoloèenského mapovania,
poznávania a hodnotenia územia

2.1 Znalostná báza obce

Znalostnú bázu obce (sídla) buduje
a aktualizuje popri procesoch strategic-
kého plánovania rozvoja obce, územno-
plánovacej èinnosti a komunitného roz-
voja obec v rámci zákona o osvetovej
èinnosti pri uplatnení princípu partner-

stva. Cie¾om budovania znalostnej
bázy sídla je vytvorenie preh¾adnej da-
tabázy a dokumentácie informácii trva-
lej informaènej hodnoty.

Správcom znalostnej bázy sídla je
obec alebo òou poverená miestna kul-
túrna in�titúcia, napr. obecná kni�nica.
Tá by bola zároveò trvalým dokumen-
taèným centrom, ktoré zbiera, ale z nej
aj poskytuje údaje. Gestorom priebe�-
nej aktualizácie a dopåòania znalostnej
bázy sídla by mali by� poverené kultúrne
in�titúcie alebo experti na území obce.

Znalostná báza sídla sa zaène najlep-
�ie formova� prostredníctvom realizá-
cie kultúrnej, historickej a spoloèenskej
topografie sídla (mapovania, hodnote-
nia a uplatnenia zdrojov � javov, vecí
a udalostí via�ucich sa k sídlu). Topogra-
fia sídla, zóny sídla alebo vybraného ob-
jektu v sídle sa realizuje a zabezpeèuje
za úèasti dotknutých vlastníkov a u�íva-
te¾ov územia a objektov, obyvate¾ov
obce, miestnych kultúrnych in�titúcií,
miestnej územnej samosprávy, miest-
nych expertov a in�titúcií (napríklad zá-
kladných �kôl). Prístup k znalostnej báze
sídla by mal by� bezplatný a otvorený
pre kohoko¾vek.

Znalostná báza obce predstavuje
komplexný súbor dát, poznatkov a zna-
lostí kultúrneho, historického a spolo-
èenského charakteru, ktoré sa via�u
k urèitému sídlu. Tvoria ju záznamy do-
kumentov a vecí � fotografie, písomné
dokumenty, mapy, audio, video, textové
a grafické informácie v elektronickej
podobe; veci a predmety zbierkovej po-
vahy, ako aj záznamy o nehmotných
prejavoch kultúry sídla. Samotná �truk-
túra znalostnej bázy obce pozostáva
z analyticko-strategickej èasti a progra-
movej èasti, podobne ako program hos-
podárskeho rozvoja a sociálneho rozvo-
ja obce, ktorý sa zostavuje v zmysle zá-
kona o podpore regionálneho rozvoja.
Prvá èas� predstavuje súhrn poznatkov,
výsledky kultúrneho, historického
a spoloèenského mapovania a hodno-
tenie získaných a známych faktov. Dru-
há èas� predstavuje návrhy opatrení na
aplikáciu získaných poznatkov a ich
praktické uplatnenie pre komplexný roz-
voj obce zalo�ený na jej vnútornom roz-
vojom potenciáli pri re�pektovaní limi-
tov rozvoja územia a ochrane zlo�iek �i-
votného prostredia, kultúrneho dediè-
stva a pri hospodárskom a spoloèen-
skom rozvoji sídla. Permanentné budo-
vanie, dopåòanie, priebe�ná aktualizácia
znalostnej bázy sídla a mo�nos� plno-
hodnotného vyh¾adávania v nej a prístup
k nej znamená zvy�ovanie konkurencie-
schopnosti sídla a subjektov v nich.

Jednotlivé veci, fakty, javy, udalosti je
vhodné pri budovaní znalostnej bázy
sídla zdokumentova� a zaznamena�
v elektronickej podobe (napríklad
v preh¾adnej a jednoduchej elektronickej
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databáze). Pomôckou je �truktúra evi-
dencie pamiatok obce, ktorá mapuje
veci hmotné hnute¾né, hmotné nehnute¾-
né a veci nehmotné. Odvodene od nej
mo�no podrobnej�ie dokumentova�
hnute¾né hmotné a nehmotné objekty6

(v kontexte dokumentácie predmetov
a prejavov tradiènej ¾udovej kultúry)
a veci hnute¾né hmotné (v kontexte §16
nového zákona o múzeách a galériách)
ako predmety kultúrnej hodnoty. Pri
spracovaní týchto údajov vyu�ívajte
pod¾a mo�nosti výpoètovú techniku, in-
ternet, digitalizáciu dokumentov a elek-
tronické archivovanie a spracovanie zo-
zbieraných dokumentov.

Mo�no predpoklada�, �e o vyu�ívanie
údajov zo znalostnej bázy obce budú ma�
záujem: obyvatelia obce, uèitelia, obec-
ný úrad, pracovníci v oblasti kultúry, vý-
skumné in�titúcie, subjekty podnikajúce
v turizme, bádatelia, �tudenti a �iaci a pod.

�truktúra údajov
znalostnej bázy obce

�truktúra znalostnej bázy obce by mala
pozostáva� z dvoch nosných èastí � ana-
lyticko-strategickej a programovej èasti.

1) Analyticko-strategická èas� zna-
lostnej bázy sídla obsahuje najmä:7

a) súhrnnú geografickú, kultúrnohis-
torickú a sociálno-ekonomickú charak-
teristiku obce a charakteristiku stavu
vybavenosti a obsluhy územia obce, kto-
rá vychádza z nasledovných dát, infor-
mácií, databáz a dokumentov,

b) hodnotenie a analýzu hospodárskej
situácie, sociálnej situácie, environmen-
tálnej situácie a situácie v oblasti kultúry
a vybavenosti a obsluhy územia obce
vrátane identifikácie po�kodenia územia,

c) analýzu väzieb strategických do-
kumentov v oblasti regionálneho rozvo-
ja s územím obce,

d) urèenie limitov rozvoja územia obce,
e) urèenie rozvojového potenciálu,
f) definovanie podmienok udr�ate¾né-

ho rozvoja obce,
g) stratégiu rozvoja obce pri zoh¾ad-

není jej vnútorných �pecifík, ktorá urèí:
* hlavné smery rozvoja obce
* priority rozvoja obce
* ciele rozvoja obce
h) analýzu finanèných potrieb a mo�-

ností financovania programu obnovy
kultúrnej, historickej a spoloèenskej kon-
tinuity územia a rozvoja miestnej kultúry.

2) Programová èas� znalostnej bázy
sídla obsahuje najmä:

a) zoznam opatrení a aktivít na zabez-
peèenie realizácie programu obnovy kul-
túrnej, historickej a spoloèenskej konti-
nuity územia a rozvoja miestnej kultúry.

b) in�titucionálne zabezpeèenie a or-
ganizaèné zabezpeèenie realizácie pro-
gramu obnovy kultúrnej, historickej a spo-

loèenskej kontinuity územia a rozvoja
miestnej kultúry.

c) finanèné zabezpeèenie jednotlivých
opatrení a aktivít, in�titucionálnej a or-
ganizaènej stránky realizácie programu
obnovy kultúrnej, historickej a spoloèen-
skej kontinuity územia a rozvoja miest-
nej kultúry.

d) systém monitorovania a hodnote-
nia plnenia programu obnovy kultúrnej,
historickej a spoloèenskej kontinuity
územia a rozvoja miestnej kultúry s usta-
novením merate¾ných ukazovate¾ov,

e) èasový harmonogram realizácie
programu obnovy kultúrnej, historickej
a spoloèenskej kontinuity územia a roz-
voja miestnej kultúry.

2.2 Kultúrne, historické a spoloèen-
ské poznávanie a topografia územia

Samotné zbieranie a mapovanie kul-
túrnych, historických a spoloèenských
faktov, javov a udalostí je v�ak dlhodo-
bý proces, ktorý vy�aduje systematické
úsilie. Niektoré z otázok, ktoré budú uve-
dené v nasledujúcej kapitole, by preto
mohli by� zadaním pre samostatnú od-
bornú �túdiu, ale pre budovanie znalost-
nej bázy sídla je dôle�ité zhrnutie zná-
mych faktov, úèas� obyvate¾ov obce,
odbornej verejnosti, záujmových skupín
a zdru�ení na území pri jej budovaní. Prie-
be�né hodnotenie týchto faktov a po-
znatkov by sa malo uskutoèòova� spo-
loène so zainteresovanými stranami tak,
aby umo�nilo prediskutovanie urèitej
fázy zozbieraných a spracovaných dát
a v spolupráci so správcom znalostnej
bázy dát by odporuèilo ïal�ie fázy
a oblasti prieskumu a mapovania.

Základné zdroje údajov
a formy mapovania:

� obecná kronika a miestny kronikár
� matrika a matrikár
� miestni uèitelia, farár a predstavite-

lia obce
� kni�nièný fond via�uci sa k obci

v obecnej, regionálnej, národnej alebo
niektorej �pecializovanej kni�nici

� monografie o obci, iné publikácie
a dokumenty via�uce sa k obci

� miestne, regionálne alebo národné
múzeum a galéria

� najbli��ie (územne príslu�né) praco-
visko krajského pamiatkového úradu

� územne príslu�né regionálne osve-
tové stredisko

� územne príslu�ný obvodný archív
� dokumentácia obce v príruènom

archíve obce
� súkromné archívy dokumentov

a fotografie � rodinné genealógie
� osobné výpovede obyvate¾ov obce
� miestne obhliadky a dokumentácia

architektúry, prostredia obce a prejavov
kultúry

� internetové zdroje � mapové a tex-
tové podklady

� miestny cintorín
� historické fakty o cirkevnom �ivote

v miestnych cirkevných zboroch
� registrované pamiatkové objekty

v obci (pozri portál www.pamiatky.sk)

2.3 Kultúrne, historické a spoloèen-
ské hodnotenie a skúmanie súvislostí

Medzi hodnotené oblasti by mali pat-
ri� najmä:

A. architektúra a urbanizmus obce,
architektonická objemová skladba
a krajinný ráz obce, historické prostre-
die a kultúrne dedièstvo obce

B. administratívno-správne èlenenie,
obec, konflikty a krízové situácie

C. stav �ivotného prostredia a prírod-
né zdroje obce, vrátane infra�truktúry
v oblasti �ivotného prostredia

D. demografia a sociálna �truktúra
obyvate¾stva � zlo�enie a �truktúra oby-
vate¾ov obce, nezamestnanos�, viero-
vyznanie, poèet rodín, zastúpenie národ-
ností, osobnosti obce a osobnosti spo-
jené s históriou obce atï.

E. stav kultúrneho, spoloèenského,
historického, etického, vedomia obyva-
te¾ov a hodnoty komunity, kultúrny
a spoloèenský �ivot, historické javy

F. podnikate¾ský �ivot a hospodárske
aktivity v obci

Hodnotenie kultúrnych, historických
a spoloèenských faktov o obci èi regió-
ne vedie k urèeniu bonity územia (obce
èi regiónu) a k návrhu opatrení, ktoré
budú vies� k uplatneniu kultúrnych, his-
torických a spoloèenských faktov a zna-
lostnej bázy sídla v praxi v prospech udr-
�ate¾ného rozvoja obce èi regiónu.
O jednotlivých oblastiach zmapovaných
javov by sa mala vies� diskusia, ktorá by
mala pozostáva�: z vyhodnotenia dote-
raj�ieho mapovania a zhodnotenia toho,
aká èas� javov by sa e�te mohla a mala
zmapova�; zo zatriedenia a vyhodnote-
nia získaných faktov z h¾adiska kvantity,
zastúpenia, rôznorodosti, výnimoènos-
ti; zo skúmania súvislosti, väzieb
a mo�ných aplikácií pre súèasnú prax.

3. Aplikácia v praxi �
odporúèania opatrení

Kultúrne dedièstvo obce, jej historic-
ké prostredie a kultúrny potenciál vytvá-
rajú priestor pre kontinuitu výchovno-
vzdelávacích aktivít, pre uplatnenie
tohto potenciálu v rámci turizmu pri po-
skytovaní rôznych slu�ieb a vytváraní
rôznych pútavých produktov. Danosti
a predpoklady obce, overené v minu-
losti, mô�u slú�i� ako in�pirácia pre roz-
voj a uplatnenie urèitých hospodárskych
èinností a postupov, ktoré sú citlivej�ie
k ochrane �ivotného prostredia (spôsob na-
kladania s pôdou a vodou). Nevyu�ívané
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alebo zle vyu�ívané budovy mô�u kon-
verziou alebo obnovou slú�i� ako mies-
ta pre vytvorenie nových bytových jed-
notiek alebo nebytových priestorov, vý-
robní, skladov a obchodov, podnikate¾-
ských inkubátorov a pod. (v rámci ich
revitalizácie ako súèas� regenerácie sí-
dla). Komunity na území sídla mô�u na
základe svojich kultúrnych prejavov
a predpokladov prehåbi� svoju vzájom-
nú spoluprácu za úèelom zatraktívnenia
obce, zlep�enia poskytovania rôznych
slu�ieb, zvý�enia pohostinnosti a bezpeè-
nosti turistov a náv�tevníkov obce. Kul-
túrne zdroje obce tak vytvárajú predpo-
klady a potenciál pre rozvoj a usmerne-
nie viacerých hospodárskych, kultúrnych
a sociálnych aktivít. História a kultúra
obce mô�e slú�i� zároveò ako zdroj in-
�pirácie, motivácie a inovácie obnovy
(vyma¾ovanie priestorov, úprava povr-
chov, dizajn výrobkov a nábytku) rôz-
nych kultúrnych a spoloèenských prie-
storov, ktoré vyu�ívajú tak obyvatelia,
ako aj náv�tevníci obce.

3.1 Podpora �ivej kultúry, zabezpe-
èenie kultúrnych slu�ieb a ochrany
kultúrneho dedièstva na území obce

* Podpora záujmovo-umeleckej èin-
nosti

* Èinnos� miestneho dokumentaèné-
ho centra pri tvorbe a aktualizácii a po-
skytovaní výstupov zo znalostnej bázy
obce

* Roz�irovanie ponuky kultúrnych slu-
�ieb pre obyvate¾ov obce

* Zostavovanie, hodnotenie a aktuali-
zácia stratégie rozvoja kultúry/kultúrnej
politiky obce

* Poskytovanie priestorov a zázemia
pre èinnos� dobrovo¾níckych zdru�ení
v kultúre, spolkovú èinnos�, umelecké
výstavné a prezentaèné projekty, tvori-
vé dielne a sympóziá, obecné ateliéry
a záujmovo-umeleckú èinnos�

* Podpora partnerstiev a budovanie
sietí medzi subjektmi pôsobiacimi
v miestnej a regionálnej kultúre

* Rozvoj komunitnej spolupráce pro-
stredníctvom kultúry a v oblasti kultúry

* Uplatnenie kreatívneho priemyslu
a znalostnej bázy sídel a regiónov ako
súèasti rozvoja znalostnej spoloènosti
a hospodárskeho rozvoja

* Dokumentácia a preh¾ad prejavov
tradiènej ¾udovej kultúry � tance, pies-
ne, ¾udová slovesnos�, osobné výpove-
de svedkov histórie, miestny dialekt,
gastronómia, zvyky, tradície

* Identifikácia ïal�ích vhodných ale-
bo nových priestorov, budov a plôch
pre kultúru v obci

3.2 Obnova významných pamiatko-
vých objektov, revitalizácia hnedých
(nevyu�ívané budovy v po¾nohospo-
dárstve, priemysle, bytové domy,

ka�tiele a pod.) parkov, ochrana
a sprístupòovanie atraktivít územia �
regenerácia sídla

* Revitalizácia nevyu�ívaných budov
alebo ich rozobratie a vyèistenie plochy

* Záchrana, obnova a sprístupnenie
pamiatkovo hodnotných budov
a historicky cenných �truktúr (objekty
historického prostredia obce) v obci

* Uplatnenie tradièných remesiel
a pôvodných technológií pri obnove
týchto budov

* Revitalizácia hnedých parkov � ich
adaptácia na bytové a nebytové budovy
a polyfunkèné komplexy

* Práca s dobrovo¾níkmi pri obnove
pamiatkových objektov

* Zachovávanie a obnova tradièných
a pôvodných remesiel a zruèností spo-
jených s obnovou a údr�bou krajiny, bu-
dov a vecí

* Spolupráca so strednými (a vysoký-
mi) �kolami v okolí pri obnove pamiat-
kových objektov � spolupráca pri vytvá-
raní príle�itostí na regionálnom trhu práce

* Identifikácia najstar�ej zachovanej
a autentickej budovy obce a vytvorenie
v nej obecného múzea; zistenie nákla-
dov na záchranu (pri vyu�ití pôvodných
materiálov a techník) a na odkúpenie,
resp. získanie a následné sprístupnenie
a vyu�ívanie

3.3 Územný plán, povo¾ovanie sta-
vieb a architektúra obce, PHSR obce

� Usmernenia pre oblas� architektúry
a ïal�ieho urbanistického rozvoja obce

� Usmernenia pre ochranu autentic-
kých prvkov prostredia � farebnos�, �truk-
túra a èlenenie povrchov, ulièné èiary,
architektonické detaily

� Usmernenia pre úpravu verejných
priestranstiev a predzáhradiek budov v obci

� Nová vodná kultúra � potenciál vy-
tvárania vodných fariem a vodných spo-
loèenstiev (v mestách a obciach) pri zlep-
�ení prístupu k nakladaniu s da�ïovou
vodou a ochranou pôdneho fondu pred
eróziou (zni�ovanie povodòových rizík)

� Spolupráca pri doh¾ade nad kvali-
tou obecnej architektúry a kvalitou ve-
rejných priestranstiev

3.4 Po¾nohospodárstvo

� Prednostné uplatòovanie bezorbo-
vých metód hospodárenia a pôdooch-
ranných opatrení na pôde a realizácia
adaptácie po�kodenej �truktúry po¾no-
hospodárskeho pôdneho fondu (podpo-
ra krajinotvorby a zvy�ovanie odolnosti
územia na zmeny klímy)

� Vhodné pracovné príle�itosti pre
sociálne a pracovne znevýhodnené sku-
piny obèanov (rómskych spoluobèanov)
pri realizácii adaptaèných a hospodár-
skych opatrení v krajine (vodozádr�né

a protierózne opatrenia a ich údr�ba)
ako súèas� opatrení protipovodòovej
prevencie, remeselné èinnosti, kultúrne
slu�by

3.5 Rozvoj turizmu

� Identifikácia a znaèenie atraktivít (pô-
vodných, novovytvorených, prírodných,
kultúrnych, zábavných, rekreaèných)

� Priestorové znaèenie (oznaèenie
atraktivít, ako aj zariadení v turizme) �
cesty I., II. a III. triedy, miestne komuni-
kácie, oznaèenie samotných objektov,
popisné tabule, turistické trasy, mapy �
koordinácia a zabezpeèenie dopravné-
ho a priestorového znaèenia kultúrnych,
turistických a komunálnych cie¾ov na
miestnych komunikáciách a mimo do-
pravných komunikácií a na objektoch
a lokalitách kultúrneho a prírodného de-
dièstva na území obce v partnerstve so
správcami a vlastníkmi týchto objektov
(potrebná je jednotná metodika priesto-
rového a dopravného znaèenia týchto
cie¾ov a grafický dizajn tohto systému);

� Spolupráca subjektov v turizme
v rámci oblastnej a krajskej organizácie
cestovného ruchu (v zmysle zákona è. 91/
/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu)

� Zostavenie stratégie rozvoja desti-
nácie, plán mana�mentu destinácie, vý-
ber dane z ubytovania, legalizácia pod-
nikate¾ských subjektov v turizme

� Zabezpeèenie sprievodcovských slu-
�ieb � interpretácia, prezentácia a pro-
pagácia

� Roz�irovanie ponuky slu�ieb pre ná-
v�tevníkov obce

� Zábavné, �portové, rekreaèné, od-
dychové a kultúrne aktivity

� ¼udovoumelecká výroba
� Gastronómia � re�taurácie, miestne

stravovanie a pohostinstvá
� Sprostredkovanie miestnych tradí-

cií, remeselných zruèností
� Sprostredkovanie poznania miest-

neho genia loci
� Zabezpeèovanie dostupnosti

atraktivít � priestorové znaèenie, lokál-
na dostupnos� (parkovisko), kontaktná
osoba, ktorá objekt otvára, alebo miesto,
kde je objekt vo¾ne sprístupnený, popis
lokality na mieste, dodatoèné slu�by
poskytované náv�tevníkom na mieste

3.6 Výchovno-vzdelávací proces

� Prehlbovanie metodickej pomoci pri zo-
stavovaní uèebných osnov o miestnej
a regionálnej kultúre, histórii a prostredí.
V rámci:

* prvého stupòa Z� klás� dôraz
na poznávanie prostredia obce a regió-
nu, kultúrnych zvykov, prejavov, miest-
nej a regionálnej histórie; mapovanie
a poznávanie miestneho prostredia, ne-
skôr regiónu, krajského mesta a hlavného
mesta; vytváranie programov na hranie



Národná osveta 7 � 8/2010

8

REFLEXIA KULTÚRY

historických príbehov
* druhého stupòa Z� klás� dôraz

na analytické a syntetické zruènosti
vo vz�ahu k poznávaniu (bádate¾stvo
a mapovanie), ochrane a obnove histo-
rického prostredia, kultúrneho dedièstva
a kultúry obce a regiónu

* stredných �kôl klás� dôraz na zís-
kanie praktických remeselných zruèností,
tradièných zruèností a riadiacich zruè-
ností súvisiacich so záchranou, obnovou
a správou predmetov a objektov kultúrne-
ho významu vrátane pamiatkových objek-
tov a miestnych pamiatok vo svojom byd-
lisku a regióne. Dôraz na stredných �kolách
klás� aj na osvojovanie si zruèností súvisia-
cich s interpretáciou, prezentáciou
a propagáciou kultúrnych a prírodných
hodnôt vlastného sídla a regiónu

� �koly by mali prepája� tieto uèebné
programy a aktivity s miestnymi potre-
bami a rozvojovým potenciálom pamiat-
kových objektov a lokalít kultúrneho
dedièstva vo svojom okolí tak, aby rás-
tol potenciál ich uplatnenia na miestnom
a regionálnom trhu práce po ukonèení
�kôl �tudentmi a �iakmi

� Vytváranie príle�itostí pre aktívne
zapájanie obèanov na dôchodku
a dobrovo¾níkov do ochrany, prezentá-
cie a propagácie miestneho kultúrneho
dedièstva a kultúry

� Prehlbovanie spolupráce cirkví
a subjektov pôsobiacich v kultúre pri roz-
voji umeleckých aktivít, ochrane kultúr-
neho dedièstva, rómskej misii a v oblasti
výchovy a vzdelávania

� Mimo�kolské vo¾noèasové aktivity
detí, mláde�e a dospelých v oblasti kul-
túry a kultúrneho dedièstva

� Systematická bádate¾ská èinnos�
detí, mláde�e a dospelých (vo väzbe

na mapovanie kultúrnych, historických
a spoloèenských zdrojov � vecí, javov
a udalostí � územia a sídla � KHST).

� Bádate¾ské aktivity, mapovanie kul-
túrneho a prírodného dedièstva a zdro-
jov vrátane ¾udských zdrojov a sociál-
neho kapitálu územia by mali by� zame-
rané na odha¾ovanie a dôkladné zma-
povanie rozvojového potenciálu obce

3.7 Iné oblasti

* rozvoj dru�obnej spolupráce obcí
* rozvíjanie interkultúrneho dialógu

medzi rôznymi men�inovými kultúrami,
národnostnými men�inami, cirkvami
a nábo�enskými spoloènos�ami, obyva-
te¾stvom a aktérmi v oblasti kultúry

* podpora medzinárodnej výmeny
a stá�e mladých lídrov a osobností
v oblasti kultúry

* návrh koncepèných úloh pre miest-
nu územnú samosprávu,

* tvorba a aktualizácia miestnej kul-
túrnej politiky (vo forme vypracovania
stratégie alebo priorít rozvoja kultúry
na území sídla v rámci programov hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja obcí prí-
padne ako samostatných dokumentov)

* premena existujúcich miestnych in-
�titúcií na komplexné in�titúcie. In�titú-
cie by sa mali usilova� o plnenie kom-
plexnej�ích a univerzálnej�ích funkcií
a úloh dôle�itých pre komunitu, obec èi
región. Takáto integrácia by sa mala tý-
ka� aj zariadení (budov, priestorov
a pod.). Znamenalo by to integrované
plnenie funkcií informaèného centra,
centra znalostnej bázy sídla � miestne-
ho dokumentaèného centra, obecnej (ko-
munitnej) kni�nice a vyu�ívania pre iné
miestne súvisiace úèely a slu�by. Mohol

1 Koncepcia rozvoja miestnej a regio-
nálnej kultúry, príloha è. 4, uznesenie vlá-
dy SR è. 160/2008 z 12. 3. 2008.

2 Deklarácia Národnej rady Slovenskej
republiky o ochrane kultúrneho dedièstva
z 28. 2. 2001 uverejnená v Zbierke záko-
nov SR pod èíslom 91/2001.

3 V takomto prípade ide aj o zavedenie
systému priestorového znaèenie a dobu-
dovanie súvisiacej infra�truktúry (smero-
vé tabu¾ky, informaèné tabule, parkovisko,
verejné priestranstvo na zhroma�denie náv-
�tevníkov, kaviareò a pod.).

4 Stratégia �tátnej kultúrnej politiky
a Akèný plán realizácie úvodnej fázy im-
plementácie kultúrnej politiky, uznesenie
vlády SR è. 1067/2004 z 10. 11. 2004.

5 Formulár o stave, nástrojoch a tren-
doch rozvoja miestnej kultúry je dostupný
na internetovej stránke www.zmos.sk.
V roku 2007 sa do prieskumu zapojilo viac ako
1 000 obcí, èo je 35 % z ich celkovéh o poètu.

6 Koncepcia starostlivosti o tradiènú
¾udovú kultúru, ktorá bola schválená uzne-
sením vlády SR è. 666 dòa 8. augusta 2007.

7 �truktúra vychádza z èlenenia PHSR
obce pod¾a zákona è. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja.

Objednávkový lístok
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REFLEXIA KULTÚRY � príloha Národnej osvety 7 � 8/2010 pre kultúrno-osvetovú teóriu, reflexiu a pre vedu a výskum v oblasti
kultúry. Redakèné spracovanie: NÁRODNÁ OSVETA � mesaèník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti. Vydáva Národné
osvetové centrum. �éfredaktor: �tefan Cifra. Zostavovate¾ka prílohy: PhDr. Svetlana Chomová, PhD. Redakcia: Mgr. O¾ga Silnická
(odborná a jazyková redakcia), Mgr. Natália Oravcová (redakèná apretácia), akad. maliar Jozef Porubèin (výtvarný návrh obálky prílohy).
Tajomníèka redakcie: Gabriela Taffernerová. Softvérová a grafická úprava: �tefan Cifra. Tlaè: X-print, s. r. o. � Slovenská tlaèiareò,
Bratislava. Index èasopisu Národná osveta: 48449. ISSN: 1335-4515. EV: 3056/09. Redakciou nevy�iadané rukopisy a obrazové prílohy
sa nevracajú. Nepredajné.

by sa tak skôr skvalitni� fyzický stav bu-
dov, no najmä ich prevádzka a progra-
mová ponuka. Tieto kultúrne a komunit-
né centrá ako osvetové zariadenia by
mohli by� rôznej ve¾kosti, �truktúry èi
právnej formy, ale v zásade primerane
rozlo�ené na území, aby umo�òovali
napåòa� kultúrne a komunitné potreby
obyvate¾ov jednotlivých sídel.

Poznámky

Ing. Martin Kováè,
Sekcia kultúry, Zdru�enie miest

a obcí Slovenska


