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Detail maľby na ľudovom dome v Čičmanoch. Foto: M. Lipková

Obr. 1



5

Obsah

Úvod  7

Interpretácia  13

Adaptácia  25

Mapovanie  47

Transformácia  65

Regionálna identita a wellbeing  87

Záver  101

Bibliografia  105



6



7

Veronika Kotradyová

Úvod

Uchovávanie regionálnej identity je súčasťou 
ochrany kultúrneho dedičstva a socio-kultúrnej 
udržateľnosti v regiónoch, ale zároveň aj dôleži-
tým elementom podpory a rozvíjania cestovného 
ruchu. V procese modernizácie sa stierajú regio-
nálne rozdiely vyjadrené kultúrnou heterogenitou, 
vlastné všetkým  typom  predmoderných  spo-
ločností.  V závislosti od geografického a histo-
rického kontextu je alebo môže byť miera zániku, 
respektíve transformácie regionálnych kultúrnych 
charakteristík pod  tlakom  transmisie  inovácií  
veľmi rôznorodá. Avšak súčasťou modernizačných 
procesov je aj proces „vynachádzania tradície“. 

To, čo je v súčasnosti označované za folklór a 
tzv. ľudovú tradíciu, je často vynálezom alebo kon-
štrukcie modernej doby. Podľa  Erica Hobsbawma  
(2008, s. 1) obsahuje termín „invented tradition“ 
tak aktuálne vynájdené, konštruované a formálne 
inštitucionalizované tradície, ako aj ťažšie rozlíši-
teľné krátkodobejšie tradície, ktoré sa presadzujú 
rapídnym spôsobom. Obsahom pojmu „vynájde-
ná tradícia“ je súbor praktík, normálne riadených 
verejne deklarovanými alebo nevyslovenými 
pravidlami, ktoré majú rituálny alebo symbolický 

charakter. Ich cieľom je vštepiť spoločnosti určité 
hodnoty a  normy správania sa prostredníctvom 
ich opakovania, ktoré tak majú automaticky pred-
stavovať kontinuitu s minulosťou. V skutočnos-
ti  sa  v rámci  možností  pokúšajú  o vytvorenie 
kontinuity s vhodnou historickou minulosťou 
(Podoba, 2018, s. 44)

Regionálny rozvoj najmä odľahlejších oblastí 
má najväčší potenciál práve vo vytváraní lepšej 
infraštruktúry pre rôzne formy uvedomelého turiz-
mu (agroturizmus, ekotuzimus, entoturizmus). S 
tým súvisí poskytovanie ubytovacích, stravovacích 
a zážitkových - zábavných a vzdelávacích služieb, 
ktoré sú poňaté s čo najväčšou mierou autenticity. 
Na tieto služby je možné tiež nadviazať vývoj, výro-
bu a predaj autentických regionálnych výrobkov, 
ktoré majú tradičný aj moderný dizajn.

Prítomnosť regionálnej či lokálnej identity v 
dizajne   budov, verejných priestorov, interiérov, 
produktov, ako aj v súvisiacich službách je dôle-
žitou súčasťou udržateľnosti a socio-kultúrneho 
wellbeing. Nanešťastie je často misinterpretova-
ná a zvládnuť ju s vkusom  a citom v miestnom 
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Regionalizácia slovenského územia podľa Beňuškovej, upravená pre potreby projektu Identita SK. 

Obr. 2
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kontexte tak, aby bola skutočným  prínosom  pre  
regionálny  rozvoj, je výzvou nielen pre priemysel. 

V rámci projektu identita SK sme odpovede na 
stanovené hypotézy a otázky hľadali v dostupnej 
literatúre, databázach, v rozhovoroch s odborník-
mi z oblastí sociálnych vied a v teréne, kde bolo 
možné konfrontovať teórie s reálnou situáciou 
v regiónoch. V každom zo skúmaných regiónov 
sme kontaktovali pre výskum relevantné skupiny a 
jednotlivcov ako zástupcov samosprávy, lokálnych 
aktivistov, malých podnikateľov, remeselníkov 
aj bežných obyvateľov. Pomocou rozhovorov na 
osobných stretnutiach a organizovaných skupi-
nových diskusiách sme sa snažili podchytiť to, 
s čím sa vo svojom regióne zástupcovia týchto 
skupín stotožňujú, čo považujú za najreprezenta-
tívnejšie regionálne výrobky a prvky, v čom vidia 
problémy a potenciál ďalšieho rozvoja regiónu a 
tiež ako vnímajú moderný dizajn a možnú spolu-
prácu s dizajnérmi a architektami. Skúmali sme 
tak možnosti prepojenia lokálneho „know how“ s 
moderným dizajnom a súčasným životným štýlom 
a uvedomelými podobami turizmu (eko-, agro-, 
etno-turizmus). 

Počas terénneho výskumu sme v navštívených 
regiónoch kontaktovali aktívnych remeselníkov, 
skúmali ich výrobky s ohľadom na ich autentic-
kosť, formy jeho transformácie a prispôsobenia 
sa súčasným podmienkam na trhu, obchodný 
potenciál a riešili možnosti spolupráce s dizajnér-
mi. Pôvodné ľudové remeslo je v súčasnosti skôr 
chráneným artefaktom na trhu.  V nadväznosti prá-
ve na turizmus a regionálny rozvoj vyvstala nová 
kategória výrobkov viazaných na región. V týchto 
súvislostiach sa ukazovala potreba definície poj-
mu „regionálny výrobok“ -  jeho význam, chápanie  
miestnymi výrobcami a užívateľmi, predstaviteľmi 
samosprávy a aktivistami v danej lokalite.

Súčasťou projektu boli tvorivé workshopy, 
ktorých výstupmi sú výrobky a služby inšpirované 
regionálnymi prvkami, s potenciálom byť vyro-
biteľné a distribuovateľné v regiónoch. Terénny 
výskum sa uskutočnil v regiónoch Horehronie, 
Šariš, Zemplín, Hont, Orava, Gemer, Podpoľanie 
a jeden výjazd bol zameraný na fenomény sloven-
ského turizmu na Liptove, v Tatrách a Čičmanoch. 
Zámerom projektu je aj analýza súvislosti medzi  
prítomnosťou regionálnych prvkov v materiálnej  

kultúre a well-being užívateľov a návštevníkov, 
porovnaním subjektívnych a objektívnych reak-
cií pri interakcii s prvkami rôzne interpretovanej 
regionálnej identity.Pre začiatok výskumu bolo 
potrebné stanoviť východiská pre regionalizáciu 
Slovenska, kde sme vychádzali z výskumu Prof. 
PhDr. Zuzany Beňuškovej, členky riešiteľského 
tímu. Obr. 2 zobrazuje regionalizáciu, ktorá bola 
pre účely projektu použitá a aktualizovaná. 

Esenciálnou súčasťou projektu bolo budova-
nie interaktívnej databázy, ktorej sa venujeme v 
samostatnej kapitole1 a organizovanie podujatí 
pre odbornú a širokú verejnosť, na ktorých sú 
akumulované hodnotné informácie od súvisiacich 
odborov a cenný feedback od účastníkov. Za úče-
lom získania a poznania názorov verejnosti sme 
uskutočnili online anketu pozostávajúcu z 50 otá-
zok s cieľom preskúmať názory na kvalitu, formu 
a význam remesla a regionálnych produktov ako 
vizitky Slovenska. Zúčastnilo sa jej 170 responden-
tov a výsledky predstavujú jeden zo zdrojov pred-
loženého textu.pre odbornú a širokú verejnosť, na 
ktorých sú akumulované hodnotné informácie od 
súvisiacich odborov a cenný feedback od účast-
níkov2. Za účelom získania a poznania názorov 
verejnosti sme uskutočnili online anketu pozostá-
vajúcu z 50 otázok s cieľom preskúmať názory na 

1 Jedným z hlavných výstupov projektu je budovanie 
interaktívnej databázy, pozostávajúcej z regionálnych a lo-
kálnych prvkov a príkladov dobrej praxe. Databáza pokrýva 
5 oblastí záujmu: architektúra, dizajn a remeslo, slovenská 
kuchyňa, kultúra, príroda. Databáza vznikla, aby dokázala 
popísať a „ilustrovať“ regionálnu identitu v materiálnej 
kultúre na Slovensku, ktorá je zrkadlom geomorfologickej 
a sociálnej rôznorodosti regiónov. Chceme priblížiť jej 
pôvodnú podobu, často už viditeľné len v múzeách aj tú v 
reálnom funkčnom prostredí -  transformovanú súčasnými 
potrebami. Jej náplň je skoncipovaná z terénneho výsku-
mu, rešerší v literatúre a v existujúcich databázach. Sú v 
nej aj presné navigácie ku jednotlivým bodom záujmu, 
ktoré by mohli poslúžiť ako zdroj poznania a inšpirácie pri 
tvorbe regionálnych stavieb, výrobkov a služieb, tak aby sa 
podporila výnimočná rozmanitosť  jednotlivých regiónoch 
a jedinečných lokalít na Slovensku. Jej cieľom je zoskupiť 
čo možno najviac príkladov dobrej praxe práce s regionál-
nymi prvkami a objektami a prispieť ku rozvoju nových 
foriem ohľaduplného turizmu. Databáza je členená podľa 
regiónov, s možnosťou filtrovania informácií aj mimo nich 
pre ľahšie vyhľadávanie. Databázu budujeme na stránke 
www.projektidentita.sk

2 najdôležitejšími boli konferencie IDENTITA SK 2018 
a 2019 a nahrávaná diskusia regionalizmus v architektúre, 
ktorá je dostupná ako podcast aj video


