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Výsledky

Dáta a metóda

Diskusia a závery

Štatutári samospráv (starostovia, primátori) jednomyseľne vyjadrili názor o 
potrebnosti kroník a ich uchovávaní na území příslušných samospráv, nie nutne v 
spádovom archíve. Napriek tomu sú kroniky : ,,pre mnohé menšie obce príliš
veľkým luxusom“.

Mnohé menšie, no neraz i väčšie obce však prichádzajú do kontaktu s nemilou 
praxou, kedy nemajú záujemcov o funkciu kronikára – najmä vzhľadom k časovej
náročnosti a finančnej poddimenzovanosti tejto práce či celkovému nezáujmu
voči tejto problematike.

Zhruba 80 % respondentov sa zhodlo na potrebe vzniku zákona o kronikárstve, 
ktorý by upravoval nielen pozíciu kronikára a kroniky v rámci štruktúry
samospráv či iných subjektov, ale zároveň by bližšie definoval obsahové, 
formálne náležitosti kronikárskeho zápisu, vzdelávanie kronikárov a v ideálnom
prípade zriadil metodické pracoviská pre kronikárov po celom území Slovenskej
republiky (napr. pri regionálních múzeách).

• V rámci grantového projektu Realizácia prípadových štúdií lokálneho
kronikárstva na Slovensku bol na výskum vybraný celý historický a 
etnografický región Turiec (okresy Martin a Turčianske Teplice), na území 
ktorého existuje 69 samospráv.

• Na základe terénnej realizácie dotazníkového prieskumu so štatutármi i 
kronikármi samospráv; na základe výskumu vo viacerých archívoch a literárnej
rešerše i excerpcie nastalo vyhodnocovanie tohto fenoménu v prvej, 
všeobecnej etape (sprehľadnenie existencie a zastúpenia kroník a pamätných
kníh a pod.).

• V priebehu januára – marca 2020 sa podarilo zrealizovať tento výskum v 
rámci 53 samospráv daného regiónu (čo činí viac jako ¾ z celkového počtu)

• Projekt sa teda popri existencii školských, cirkevných, spolkových a iných
kroník zameral najmä na samosprávne kroniky, t.j. kroniky obcí a miest. Zámer
spočíval v kronikách od vzniku prvej ČSR (1918) až po súčasnosť.

V priebehu výskumu (január – marec 2020) bolo zdokumentovaných 53 zo 69 
turčianských samospráv. Zvyšných 16 samospráv bude respondovaných po 
opadnutí pandémie koronavírusu. 

Zo sprehľadnených samospráv (53) väčšina kroniky viedla i vedie (30 = 56,6%); 
menší podiel kroniky viedol, ale už nevedie (16 = 26,4 %) a napokon a našťastie
najmenej bolo prípadov, kedy sa kronika neviedla vôbec (9 = 17%).  

VÝSKUMNÉ OTÁZKY
• Aká je situácia s vedením 

kroník a pamätných kníh v 
obciach?

• S akými problémami sa
potýkajú kronikári alebo
štatutári?

• Je potrebný absentujúci
zákon o kronikárstve?

TRADIČNÉ ODPOVEDE
• náročná kronikárska práca odrádza

potenciálnych kronikárov, resp. 
štatutárov v ich hľadaní

• problémov je pomerne dosť, a to 
rôznorodých, preto je potrebné
nastaviť systém štátnej metodiky 
kronikárstva

• áno, takýto zákon je potrebný (názory 
na jeho obsahovú náplň sa však vo
viacerých tézach rozchádzali)

1. Autorský terénny prieskum.

2. Rozhovory so štatutármi – starostami a primátormi obcí a miest v regióne Turiec.

3. HUŤKOVÁ, Daniela, 1987. Písanie kroník v okrese Martin. In: Kmetianum – vlastivedný zborník Turčianskeho múzea
Andreja Kmeťa. Martin : Osveta. Str. 351 – 364.

4. Monografická tvorba o obciach a mestách v regióne.

5. Bádanie v archívoch : Štátny archív Bytča, pobočka Martin; Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine; 
Archív Slovenského národného múzea v Martine; knižnica SNM – Múzea Andreja Kmeťa v Martine a archívy jednotlivých 
mestských a obecných úradov, resp. samotných kronikárov.

6. Mapový podklad situačného náčrtku : Google Maps.
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