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Kultúrne dedičstvo

Heritológia – veda o kultúrnom dedičstve (z angl. Heritage) 
kultúrne dedičstvo:
„odkaz minulých generácií generáciám budúcim“ 

(EĽKS I 1995, s. 290.)
Antropologické chápanie:
„systém hodnôt, konfigurácia kultúrnych prvkov, noriem, vzorov 
a ideí, ktoré sú ako trvalé kolektívne vlastníctvo a všeobecne 
prijímaný výsledok materiálnej a duchovnej činnosti členov určitej 
kultúry odovzdávaný nasledujúcim pokoleniam ako špecifický 
typ dedičstva“ - „transmisia“

(Soukup 2000, s. 111.) 
„KD špecifický typ dedičstva, ktorý zaisťuje kultúrnu kontinuitu 
konkrétnej ľudskej činnosti. Na jednej strane sa zdôrazňuje jeho 
kumulatívny charakter, na druhej strane paralelná selekcia
kultúrnych prvkov a hodnôt a permanentné hľadanie nových 
kontextov. Odkaz sa stáva kultúrnym dedičstvom až aktom jeho 
prijatia.“ 

(Mlynka 2010, s. 39.)



Deklarácia o ochrane kultúrneho dedičstva 

(NR SR 2001)

 „nenahraditeľné bohatstvo štátu a jeho občanov, je dokladom 
vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, 
umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne 
slovenského národa, iných národov, národnostných menšín,, 
etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili 
na území Slovenska, ...tvoria nedeliteľnú súčasť kultúrneho 
dedičstva Európy a celého ľudstva.“

 Hmotné doklady: archívne dokumenty, historické knižničné 
dokumenty a fondy, diela písomníctva, scénografie, 
kinematografie, televíznej a audiovizuálnej tvorby, zbierky 
múzeí a galérií, diela výtvarného, úžitkového a ľudového 
umenia, architektonické objekty, urbanistické súbory, 
archeologické lokality, objekty ľudového staviteľstva, pamiatky 
výroby, vedy a techniky, historické záhrady, parky a kultúrna 
krajina 

 Nehmotné hodnoty: jazykové a literárne prejavy, diela 
dramatického, hudobného a tanečného umenia, zvyky, tradície, 
historické udalosti, zemepisné, katastrálne a miestne názvy



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- jazykové a literárne prejavy – nehmotné nepísané 
pramene

- Zvesť
- krátka správa súčasníka 
- ústne sa šíriaca správa 
- mnohé z nich boli neskôr písomne zachytené



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Legenda
- životopisy svätých – hagiografia  
- Moravsko-panónske legendy: Život Konštantína 

Život Metoda 
- Maurova legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi –

Nitra, Skalka pri Trenčíne



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Povesť
- traduje sa stáročia – jej modifikácia 
- Povesti viazané na určitú lokalitu, udalosť či 

osobnosť
- Povesti o kráľovi Matejovi, Jánošíkovi, hradoch, 

založení miest... (Pomenovanie Prešov – Eperjes)



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Historické spevy a piesne
- Autorské 
- Martin Bošnák: Píseň o zámku muránském 
- Štefan Komodický: O Jágri a některých vítězích 
- Anonymné
- Píseň o některých zámkoch: Modrom Kameni, 

Divíne a Zvolene, O Tompierovi (gen. Henrich du 
Val de Dampierre, zom. 1620), Siládi a Hadmáži



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Ľudová slovesnosť: 
- príslovia, 
- porekadlá, 
- prirovnania 
- Napr. počasie a geografia



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Zvyky a  tradície –
- spojenie s (historickou) pamäťou, napr.

- konanie rituálov

- spôsoby liečby a magické praktiky

- transformácia pôvodných: napr. vianočné 

(kapor, losos) a veľkonočné sviatky...

- vznikanie nových tradícií – prvomájové oslavy, namiesto krstu 
uvádzanie detí do života, „vatry zvrchovanosti“...



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Folklórne a lokálne tradície: konanie jarmokov 
(radvanský), bábkarstvo, Banskoštiavnický 
Salamander...

- Hudobné tradície, tanec: fujara, terchovská 
muzika, ručné zvonenie na zvony, gajdošská 
kultúra, horehronský viachlasný spev...



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Ľudová výzdoba – vzory, výšivka: čičmianske 
ornamenty, vajnorský ornament, tylová 
paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny...

- Ľudová výroba: modrotlač modranská majolika, 
drotárstvo, drevené vyrezávané kríže na 
Podpoľaní, kraslice z Polichna...  



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- historické udalosti

- viaceré historické udalosti prenikli do slovníka:

- „husársky kúsok“ (Berlín 1757), „dopadli jako 
sedláci u Chlumce” (1775), „dostať világoš“ 
(1849), „píše ako český žandár“, „kouká jako 
Slovák do hodin“ (1. ČSR) 



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- zemepisné, katastrálne a 
miestne názvy Starý vs Nový 

- Banská Bystrica – lat. Neosolium, t. j. Nový Zvolen
- Spišská Nová Ves – maď. Igló
- Lehota / Lehôtka – poukazuje na valaskú 

kolonizáciu
- Zemiansky vs Sedliacky
- Poruba / Porúbka – osada, ktorá vznikla klčovaním



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Katastrálne mapy – zápisy, pomenovania lánov, 
gruntov... – napr. od odkazy na zaniknuté sídla

- Šibeničný vŕšok, Hrádok, Habánsky mlyn...
- Prezývky – obyvateľmi z inej obce (Košice –

„Vraňare“, Prešov – „Koňare“, Prievidza – „Bôbári, 
Topoľčany – Žochári“...), lokálne prezývky 
miestnych obyvateľov (Ján Jesenský-Gašparé), 
lokálne priezviská...



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Prírodné zdroje, minerálne vody:

piešťanské bahno, Baldovská, Salvator, 

Cigeľka, Budiš, Fatra, Korytnica

- Pestovanie a spracovanie plodín: 

Žitavská paprika, pukanská cibuľa



Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Kulináriá – lokálne špeciality: 

tokajské víno, trenčianska borovička, Skalický trdelník, 
Hrušovský lepník, Bratislavský rožok, Liptovské droby, 
Stupavské zelé, ovčí hrudkový syr, Slovenský oštiepok, 
Klenovecký syrec, Zázrivské vojky, Spišské párky

- Dnes ochranné známky: „Označenie pôvodu výrobkov a 
zemepisné označenia výrobkov“

- Kvalita alebo vlastnosti produktu vyplývajú zo zemepisnej 
lokality, resp. má špecifickú kvalitu 



Nehmotné kultúrne dedičstvo

https://www.indprop.gov.sk/oznacenia-povodu-vyrobkov-a-zemepisne-oznacenia-
vyrobkov/oznacenia-povodu-a-zemepisne-oznacenia/databazy/zoznam-op-zo/narodny-
register/zoznam-zapisanych-a-chranenych-oznaceni-povodu-a-zemepisnych-oznaceni-do-
registra-uradu-priemyselneho-vlastnictva-slovenskej-republiky



Pamätihodnosti

- Zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu:

- § 14 Obec

- (4) Obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie 
pamätihodností obce. – schvaľuje zastupiteľstvo

- Do evidencie pamätihodností obce možno zaradiť okrem 
hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela 
prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, 
zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a 
osobnostiam obce. 

- Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na 
odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; 
ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.



Nehmotné pamätihodnosti
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Nehmotné kultúrne dedičstvo

- Používa sa aj výraz „žijúce dedičstvo“ z angl. „living 
heritage“

- NKD: tanec, hudba, zvyky, tradície, remeslá, jazyky 
či iné nehmotné prejavy tradičnej kultúry...

- 2003: UNESCO prijalo Dohovor o ochrane 
nehmotného kultúrneho dedičstva

- 2005: Dohovor o ochrane a podpore 
rozmanitosti kultúrnych prejavov

- UNESCO zostavuje: 

 1. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho 
dedičstva ľudstva a  

 2. Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré 
si vyžaduje naliehavú ochranu



Nehmotné kultúrne dedičstvo

 SR Dohovor ratifikovala 18. decembra 2006

 Gestor plnenia Dohovoru: Ministerstvo kultúry SR a jeho odbor nehmotného 
kultúrneho dedičstva a znevýhodnených skupín obyvateľstva v rámci sekcie KD

 Bližšie: https://www.ludovakultura.sk/zoznamy-nkd-slovenska/reprezentativny-
zoznam-nehmotneho-kulturneho-dedicstva-slovenska/prvky-zapisane-v-
reprezentativnom-zozname-nkd-slovenska/

 V súčasnosti 32 zápisov:

 Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska:

 Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (2011)

 Radvanský jarmok (2011)

 Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov (2011)

 Terchovská muzika (2011)

 Tradičné ručné zvonenie na zvony 

a funkcia zvonárov na Slovensku (2011)

 Čičmianske ornamenty (2013)

 Banskoštiavnický Salamander (2013)

 Tradičné bábkarstvo na Slovensku (2013)

 Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku (2013)



Nehmotné kultúrne dedičstvo

 Modrotlač (2015)

 Horehronský viachlasný spev (2015)

 Vajnorský ornament (2016)

 Tylová paličkovaná čipka 

Myjavskej pahorkatiny (2016)

 Modranská majolika (2017)

 Fujara trombita (2017)

 Drotárstvo (2017)

 Drevené vyrezávané kríže na Podpoľaní (2017)

 Chov plemena koní Lipican v Topoľčiankach (2017)

 Sokoliarstvo (2018)

 Vysokohorské nosičstvo (2018)

 Slovenský posunkový jazyk (2018)

 Rífová píšťala (2018)

 Podpolianske rozkazovačky (2018)

 Kraslice z Polichna (2019)



Nehmotné kultúrne dedičstvo

 Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej 

oblasti (2021)

 Jánošikovská tradícia (2021)

 Skalický trdelník (2021)

 Karička z Parchovian (2021)

 Goralská kultúra (2021)

 Črpáky (2021)



Nehmotné kultúrne dedičstvo

 Slovenské zápisy 

v Reprezentatívnom zozname 

nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

 1. Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba 

(zápis v r. 2005, 2008)

 2. Terchovská muzika (zápis v r. 2013)

 3. Gajdošská kultúra (zápis v r. 2015)

 4. Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách 

(zápis v r. 2016)

 5. Horehronský viachlasný spev 

(zápis v r. 2017)

 6. Modrotlač (zápis v r. 2018)

 7. Drotárstvo (zápis v r. 2019)

 8. Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva 

(zápis v r. 2021)



Fujara

- Okolie Slov. Ľupče – Podpoľanie

- Základ 3-dierková signálna píšťala 

zo záp. E. v čase tureckých vojen

- Hmotné pamiatky: Podpolianske m. 

v Detve, Literárne a hudobné múzeum 

v Banskej Bystrici

https://www.youtube.com/watch?v=epZ0gEKLdyg 



Terchovská muzika

 Malá dvojstrunová basa

 originálny kolektívny 

vokálno-inštrumentálny 
prejav

 Prvá priame doklady z 
prelomu 

19. a 20. stor. 

 V osade Kvočkovia vtedy 
pôsobila 

terchovská trojčlenná 
hudba nazvaná 
„Kvočkovská muzika“

https://www.youtube.com/watch
?v=9u8WR25L7gY 



Gajdošská kultúra

 tradícia od 14. stor.

 V súčasnosti cca 40 lokalít so 

živou tradíciou: sev. Orava, 

Podpoľanie, Tekov, Gemer, 

Malohont...

https://www.youtube.com/watch?v=bw7j6p__KTQ



Tradičné bábkarstvo na 

Slovensku

- Tradícia – do 17. storočia

- K bábkarským rodinám 
patria napríklad 
Stražanovci, Anderlovci či 
Dubskí

- Pamiatky spojené 
s bábkarskou tradíciou 
nájdeme napríklad v SNM-
Múzeu bábkarských 
kultúr a hračiek 
v Modrom Kameni alebo 
v Literárnom a hudobnom 
múzeu v Banskej Bystrici



Horehronský viachlasný spev

 Horehronie: 

 horné obce Šumiac, Telgárt, Vernár

 dolné obce Pohorelá, Heľpa, Závadka, Polomka

 valašsko-pastiersky spôsob života

 Valašská kolonizácia, východný obrad

 Pôvodne spev do prírody – intenzívne hrdelné prejavy s veľkou 
nosnosťou do diaľky a dobre počuteľné viachlasné súzvuky

 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=baKIw5InBrc



Modrotlač
 technika farbenia plátna z 

indiga

 pap – krycia zmes, kde sa 
nezafarbilo plátno

 Na SK od 18. storočia

 Sever a západ SK

 Modrotlač (Peter) Trnka 
(1825, Záriečie, Púchov), 
Ivanka pri Dunaji, Matej 
Rabada Dolný Kubín



Drotárstvo

 Pôv. opravár kuchynského riadu

 Podomoví obchodníci

 Od zač. 18. stor.

 Vznik: SZ SK – Trenčianska župa

 Postupne transformácia do 
umeleckého remesla

 Považské m. v Žiline, Kysucké 
múzeum v Čadci



Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva 

 Zapojených spolu 18 
krajín z celého sveta

 Získavanie potravy 
prostredníctvom dravých 
vtákov

 Chov, výcvik a lov –
odovzdávanie poznatkov a 
zručností

 Aj výučba od ZŠ po VŠ

 Na SK od 5. stor. 
(sťahovanie národov)

 Obdobie Veľkej Moravy

 Uhorské obdobie



Nehmotné kultúrne dedičstvo

Ďakujem za pozornosť!

☺ ☺ ☺


