


 

 

SYMBOLICKÉ REPREZENTÁCIE NEBEZPEČENSTVA 

6. decembra 2019 
Filozofická fakulta FiF UK v Bratislave 

Gondova 2, G236 

 

Konferencia je záverečným podujatím v rámci projektu VEGA 1/0421/17 Symbolické reprezentácie 

nebezpečenstva. Cieľom projektu bolo preskúmať, ako sa vo verejnom diskurze na Slovensku reprezentuje 

nebezpečenstvo vo vybraných sférach sociálneho života: rodina; zdravie a choroby; náboženstvo; migrácie; 

priestor/prostredie. Výsledky uskutočnených etnografických výskumov, ktoré budeme prezentovať, majú 

podobu prípadových štúdií. Konferencia má za cieľ aj širšiu diskusiu: chceme dať priestor aj bádateľom, 

ktorí neboli členmi tímu, ale pracovali na témach súvisiacich so zameraním projektu.  

 

9.00-9.20 Registrácia 

9.20-9.30 Otvorenie konferencie 

9.30-10.00 Miroslav TÍŽIK: Aké treba mať zásluhy na členstvo v dobrej spoločnosti? 

V mediálnom diskurze sa v posledných 24 mesiacoch odohralo viacero vĺn symbolického rozlišovania, 

ktoré boli na rôznych úrovniach verejného života určené na mobilizáciu obyvateľov Slovenska. Viaceré 

prezentácie výskumov verejnej mienky buď svojím predmetom alebo spôsobom vyhodnocovania formujú 

základné klasifikácie, ktoré definujú morálnu a spoločenskú prijateľnosť rôznych prejavov. Pri politických 

kampaniach (napríklad v Bratislave) a prípadne povolebných opatreniach sa v súvislosti s riešením 

niektorých problémov vytvárali definície oprávnenosti využívať rôzne verejné služby. Príspevok poukáže 

na viaceré štrukturálne súvislosti vytvárania obrazu prijateľnosti iných ako súčasti legitímneho sveta 

spoločného my. 

10.00-10.25 Zuzana KUSÁ: Ohrozenia ľudskejšej spoločnosti podľa účastníkov ankety „Spoločné 

   poznanie“  

Príspevok sa opiera o materiál vyše 200 listov a osobných denníkov, ktoré Slovenská sociologická 

spoločnosť pri SAV dostali na anketu Spoločné poznanie, publikovanú v januári až marci 1990 v troch 

slovenských denníkoch a týždenníku Slovenska, ktorá sa týkala prežívania obdobia od 17. novembra 1989 

po 31. január 1990. V príspevku sa pokúsim rekonštruovať typy dostupných slovníkov a dôvodení 

/argumentov, ktoré pisateľov listov viedli k formulovaniu obáv z vlastnej budúcnosti a budúcnosti 

spoločnosti. 

10.25-10.35 Prestávka 

10.35-11.00 Juraj JANTO: Uzavreté rezidenčné areály (gated communities)  

Príspevok sa venuje novému fenoménu, ktorý sa objavil v mestách strednej a východnej Európy po páde 

socializmu – uzavretým rezidenčným areálom. Sú to obytné lokality s aspoň dvomi budovami, ktoré sú od 

okolitého priestoru oddelené fyzickou bariérou a sú prístupne len rezidentom. Ich vznik je vyhraneným 

dôsledkom rezidenčnej segregácie (separácie) obyvateľov postsocialistického mesta, ktorá sa v ňom 

odohráva ako jeden z prebiehajúcich procesov. Autor predstavuje problematiku na základe výskumov 

v USA, v krajinách strednej a východnej Európy i počiatočného skúmania tohto javu na Slovensku. 

Zaoberá sa jeho podobami, motiváciami a perspektívami. 



 

 

 

11.00-11.25 Roman DŽAMBAZOVIČ: Rôzne podoby priestorovej segregácie ako príklady 

symbolickej reprezentácie (ne)bezpečia 

Sociologický pohľad na priestorovú segregáciu ponúkne identifikáciu jej rôznych podôb. Dobrovoľné 

a nedobrovoľné oddelenie a koncentrácia diferencovaných kategórií obyvateľstva do rozdielnych obytných 

oblastí či odlúčených priestorov sa prejavuje aj na Slovensku v podobách citadiel (gated communities), 

selektívnej suburbanizácie, gentrifikácie či getoizácie. Primárnym cieľom príspevku je analyzovať 

mechanizmy utvárania separovaných a segregovaných území (najmä geta) a popísať dôsledky priestorovej 

segregácie (najmä charakterizovanie tzv. geto existencie).  

11.25-11.50 Michal UHRIN: Kto sú a prečo sem prichádzajú? Stratégie prisťahovalcov 

   v rurálnom prostredí 

Cieľom príspevku je načrtnúť, ako „pôvodní obyvatelia“ rurálnej lokality reflektujú stratégie 

„prisťahovaných“ obyvateľov, ktoré sa chcú integrovať do komunity. Pri interpretácii dát je využívaná 

teoretická perspektíva koevolúcie kultúry a génov. Analýza dát ukazuje, že „prisťahovaní“ obyvatelia obce 

(označovaní „pôvodnými“ obyvateľmi ako chalupári a chatári) využívajú rôzne stratégie s rôznou mierou 

efektivity s cieľom stať sa súčasťou skupiny „pôvodných“ obyvateľov“.  

11.50- 12.40 Obed 

12.40-13.10 Martin KANOVSKÝ: Nebezpečenstvo v sociálnom a historickom kontexte - 

               medzigeneračné šírenie reprezentácií a praktík v socializme a postsocializme 

Príspevok na základe dobových dokumentov a etnografických rozhovorov ukáže, ako sa šírili konkrétne 

predstavy a praktiky v prípade neuznaného zjavenia z roku 1947. Na mieste tohto údajného zjavenia Panny 

Márie napriek absencii cirkevného schválenia desaťročia boli a dodnes sú udržované sakrálne objekty. 

Cieľom je konkrétne preskúmať zložité sociálne, politické a ekonomické okolnosti šírenia reprezentácií 

a praktík v lokálnej komunite 

13.10-13.35 Tatiana BUŽEKOVÁ: Nebezpečenstvo duchovnej kontaminácie  

Príspevok sa venuje reprezentáciám nebezpečenstva v náboženskej a duchovnej sfére v súčasnej 

spoločnosti na Slovensku na príklade postojov ľudí praktizujúcich neošamanizmus a kresťanských 

oponentov alternatívnej spirituality. Cieľom je ukázať, že pojem kontaminácie slúži ako signál 

nebezpečenstva a identifikuje morálne neprijateľné presvedčenia a správanie. V kontexte alternatívnej 

spirituality sa tento typ argumentácie sústreďuje na zmenené stavy vedomia (ASC) spojené s konceptom 

energie. Neošamani a kresťanskí oponenti alternatívnej spirituality pritom používajú odlišnú rétoriku.  

13.35-14.00 Vladimír BAHNA: Narativizácia reality a kauzálny potenciál hrozby 

Viacerí kognitívni vedci tvrdia, že uvažovanie v príbehoch tvorí ústrednú stratégiu ľudskej kognície a že 

väčšina našich skúseností a nášho poznania je organizovaná ako príbehy – teda v kauzálnych štruktúrach 

vyskladaných z udalostí, ktoré sú dôsledkom úmyselného konania ľudí alebo ľuďom podobných aktérov. 

V tomto príspevku sa pokúsim ukázať, že vysvetlenia obsahujúce konšpiračnú (alebo nadprirodzenú) 

hrozbu umožňujú vytvoriť naratívne reprezentácie udalostí čo ich robí intuitívne relevantnejšie ako ich 

nenaratívne alternatívy. 

14.00-14.10 Prestávka 



 

 

 

14.10-14.35 Danijela JEROTIJEVIĆ: Alternatívna spiritualita v mestskom prostredí 

Príspevok sa zameriava na úlohu alternatívnej spirituality v súčasnom mestskom prostredí pri riešení 

osobných problémov, ktoré sa môžu týkať narušeného zdravia, vzťahov, súvisieť s ohrozením životnej 

situácie ako takej. Cieľom je predstaviť zodpovedajúce predstavy a praktiky s dôrazom na úlohu kolektívu 

a naratívu v konfrontácii s ohrozením a poukázať, ako sa vytváraním určitých naratívnych schém 

jednotlivým udalostiam pripisuje hlbší význam, čím sa môže nadobúdať pocit ich „ovládnutia“ a kontroly 

nad nimi. 

14.35-15.00 Marta BOTIKOVÁ, Jana FURIŠOVÁ: Čo ne/vieme o rodinách s dieťaťom 

            s postihnutím 

Príspevok je venovaný problémom rodín s dieťaťom s poškodením, predovšetkým vo vzťahu k rodinnému 

prostrediu a akceptácii dovnútra i navonok situácie rodiny. V etnológii ide o neobvyklú tému: etnologické 

a kultúrno-sociálno-antropologické výskumy k tejto téme na Slovensku nie sú, zatiaľ čo existuje široký 

diapazón publikácií od populárno-vedných odborných článkov až po bulvárne spracovanie témy. Preto 

cieľom príspevku je predstaviť materiál, ktorý je dokladom záujmu o problémy rodín s postihnutým 

dieťaťom. 

15.00-15.10 Prestávka 

15.10-15.35 Juraj MARUŠIAK, Sanja ZLATANOVIĆ: Slovensko ako bezpečná krajina  

z pohľadu vojvodinských Slovákov 

Cieľom príspevku je analýza percepcie ohrozenia v prostredí príslušníkov slovenskej komunity v Srbsku, 

predovšetkým v autonómnej provincii Vojvodina. Príspevok vychádza z dostupných štatistických údajov, 

ako aj z hĺbkových rozhovorov s príslušníkmi komunity vojvodinských Slovákov, žijúcich dlhodobo alebo 

prechodne na území Slovenska. 

15.35-16.00 Helena TUŽINSKÁ: Symbolické klasifikácie v posudzovaní žiadosti o azyl 

V procese posudzovania žiadosti o azyl podľa Ženevskej konvencie z r. 1951 by mali byť výroky žiadateľov 

o azyl interpretované v ich vlastnom kultúrnom, sociálnom, ekonomickom, historickom a politickom rámci. 

Dezinterpretácia nastáva pri potrebe zladiť inštitucionálne určované predpoklady s klasifikáciami žiadateľa. 

Na dátach z etnografického výskumu v rokoch 2016 - 2019, na Krajskom súde v Bratislave a ďalších 

inštitucionálnych miestach, v ktorých sa pohybujú utečenci na Slovensku ilustrujem, ako: (1) sú 

nezrovnalosti v zápisniciach podmienené kontextom tlmočenia, (2) účastníci „konajú otázkami“ a (3) 

medzikultúrny výklad môže byť rečovým aktom.  

 

 

 




