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Odevná kultúra urbánneho prostredia Žiliny v medzivojnovom období v kontexte 

prezentácie a ochrany kultúrneho dedičstva 

Júlia Marcinová 

 

Abstrakt 

Nosnou témou príspevku je problematika odevnej kultúry v meste Žilina v medzivojnovom 

období. Dôležitým bodom je presah na dedinské prostredie, vzájomné ovplyvňovanie, odevné 

inovácie a dôvody zániku tradičného odevu v okolitých obciach. Vzhľadom k skutočnosti, že 

téme doteraz nebola venovaná pozornosť, neboli publikované komplexné články a štúdie, 

bude sumarizácia akýchkoľvek získaných informácií prvotinou skúmanej témy.  

Kľúčové slová: móda, mestské prostredie, medzivojnové obdobie, odev 

 

Abstract 

The main topic of the contribution is the issue of clothing culture in Žilina in the interwar 

period. An important point is the connection between the countryside and clothing culture, 

innovation in clothing and the reasons for the disappearance of traditional clothing in the 

surrounding villages. Due to the fact that this subject has not been addressed so far, and there 

are no complex articles and studies published, the summation of any information obtained 

will be the first fruit of this subject. 
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Úvod 

Téma odevnej kultúry urbánneho prostredia Žiliny v medzivojnovom období v kontexte 

prezentácie a ochrany kultúrneho dedičstva je v priamom súvise s mojím profesným 

zameraním etnologického charakteru. Téme odievania v rurálnom prostredí som sa začala 

publikačne venovať v roku 2010, kedy vyšla prvá zo štyroch pripravovaných publikácii o 

tradičnom odievaní v obciach terchovskej doliny v 1. polovici 20. storočia pod názvom „Čo 

vŕšok prejdeš, to iný kroj nájdeš“.  O dva roky neskôr pribudla monografia s rovnakým 

obsahovým aj časovým zameraním ale o rajeckej doline pod názvom „Z vŕšku do doliny.“ 

Výskumná a publikačná činnosť v oblasti odevnej kultúry však otvárala aj ďalšie možnosti. 

Pri každom výskume dedinské prostredia bol absolútne jasný priamy vplyv urbánneho 

prostredia na zmeny, ktoré v dedinskom spôsobe odievania nastali.  
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Jediná ucelená publikácia z tohto obdobia mapuje všeobecný vývoj módy na Slovensku 

a doposiaľ neexistuje žiadna, ktorá by sa tejto problematike venovala na lokálnej úrovni.  

Vzhľadom k tomu, že som v minulých rokoch absolvovala výskum tradičného odievania vo 

všetkých obciach okresu Žilina okrem samotnej Žiliny a jej prímestských častí, mám jasnú 

predstavu o dôvodoch prieniku módneho odevu do odevu dedinského obyvateľstva. Tieto 

znalosti však majú len jednostranný pohľad a nie sú dostatočne analyzované. Doposiaľ 

publikované štúdie uzatvárajú prienik mestského odevu do dedinského len všeobecnou 

informáciou, že k tomuto javu došlo. Chýba hĺbková analýza, dôvody prečo k tomuto javu 

došlo a čo za ním stálo. Vyniká potreba zosumarizovať potrebný materiál ku konkrétnym 

výstupom. Opačný jav ostáva úplne nepreskúmaný.  

Ciele výskumu urbánneho prostredia: 

Primárny cieľ: 

- zdokumentovať a analyzovať oblasť odevnej kultúry urbánneho prostredia v meste 

Žilina v medzivojnovom období 

Sekundárne ciele: 

- zdokumentovať vplyv mestského odievania na zmeny v odievaní v dedinskom 

prostredí 

- analyzovať konkrétne odevné zmeny, resp. zdobenie odevu, ktoré v mestskom odeve 

nastalo pod vplyvom zdobenejšieho a „prírodnejšieho“ dedinského odevu 

- určiť časové a logické zmeny v odievaní pri vzájomnom vplyve mestského 

a dedinského prostredia a dôsledky týchto zmien v spoločnosti 

- zozbierať všetok dostupný materiál, vďaka ktorému je možné podať vyčerpávajúci 

obraz o viacerých oblastiach spôsobu života ľudí v medzivojnovom období, ktoré 

móda a módny priemysel ovplyvňovali 

 

Súčasný stav riešenej problematiky 

Pri riešení problematiky odevnej kultúry je potrebné vymedziť dva pojmy, ktoré sa ešte do 

obdobia skončenia 2. svetovej vojny vyskytovali ako pojmy rozdielne, no zároveň súvisiace. 

Nemožno jednu z týchto skupín určiť na prvé alebo druhé miesto, pretože ich dôležitosť sa 
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nedá vymedziť stupňovaním. Ide o odev rurálneho – dedinského prostredia, vidieckeho 

obyvateľstva. Slovensko je charakteristické rozmanitosťou tradičného odevu, ktorý mal svoje 

špecifiká, vývojové črty a zákonitosti. Na druhej strane stojí odevná kultúra v urbánnom 

prostredí, ktorá bola neporovnateľne odlišná od dedinského spôsobu odievania. Národovedci 

už od konca 19. storočia začali prejavovať veľký záujem o tradičné odievanie a jeho štúdiu, 

výskumu venovali nespočetné množstvo príspevkov, štúdií, či odborných publikácii. Prvky 

tradičného odevu sa stali základom pri snahách vytvoriť národný odev, ktorý by bol 

reprezentačným odevom pre celý národ. Tento odev sa mal nazývať slovenské národné 

nosivo. Napriek snahám o jednotný strih a zdobenie, sa nepodarilo jednotnú formu verejnosti 

predložiť. Už vtedy šlo o odev, ktorý vychádzal z vtedajšej módy ale mal mať jednoznačný 

grif dedinské spôsobu odievania. Tak vzniklo niekoľko článkov, módnych rubrík, ktoré sa 

móde venovali ale nie z odborného hľadiska. Šlo o populárne články v novinách a časopisoch. 

Z pozície etnológie sa téme ani zďaleka nevenovalo toľko pozornosti, koľko výskumu odevu 

v dedinskom prostredí. Až 80. roky 20.  storočia  začínajú ponúkať tému módy ako pútavú 

a neprebádanú súčasť našej kultúry. K priekopníčkam tejto témy na Slovensku určite patrí 

Magdaléna Zubercová, ktorá sa začala problematike venovať odborne prvou publikáciou 

Tisícročie módy (vyd. 1988).   

Existuje viacero štúdii k téme mestského odievania, avšak prvou ucelenou prácou 

v skúmanom období bola až publikácia Zuzany Šidlíkovej „Móda na Slovensku 

v medzivojnovom období 1918-1939“. Tá vyšla v roku 2011 a je zatiaľ jedinou, ktorá toto 

obdobie na Slovensku skúma, analyzuje a vytvára závery.  Aj samotná autorka v úvod píše, že 

sa pri písaní tejto knihy nemala od čoho odraziť, keďže k danej téme dovtedy neexistoval 

žiaden publikačne zverejnený výstup. Autorka touto publikáciou podáva zaujímavý obraz 

o odevnej kultúre v medzivojnovom období na Slovensku a ponúka otázky, ktorých riešenie 

a hľadanie odpovedí na ne je témou hodnou na komplexný výskum v každej oblasti 

Slovenska.  

Žilina taktiež patrí k oblastiam, kde takýto výskum nebol realizovaný. Samotné mesto sa 

skladá z 20 mestských častí, pričom ich možno rozdeliť na charakteristicky mestské časti ale 

aj dedinské, ktoré síce nemajú vlastnú samosprávu, no rozhodne výrazný dedinský charakter. 

Práve toto rozdelenie je veľmi dôležité pri skúmaní danej problematiky. Najdôležitejším 

výskumným miestom budú najstaršie mestské časti, teda Staré mesto, Závodie a Bôrik, ktoré 

tvoria najstaršiu časť mesta. Všetky ostatné mestské časti boli pridelené k Žiline neskôr, 

zväčša až v rokoch po skončení 2. svetovej vojny.  
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Keďže téma mestského odievania nie je v meste Žilina vyskúmaná, zdokumentovaná ani 

analyzovaná, je potreba realizácie tohto výskumu priam alarmujúca. Pripravovaný výstup by 

mal zosumarizovať a analyzovať poznatky z výskumu a archívnych materiálov v troch 

rovinách: 

- Mestský odev Žiliny, jeho vývoj a dôvody odevných zmien. 

- Vplyv mestskej módy na spôsob odievania v okolitých obciach. 

- Vplyv dedinskej módy na mestskú módu, prienik konkrétnych odevných prvkov do 

mestského odevu. 

Keďže Žilina bola a je významným dopravným, komunikačným uzlom s výrazne rozvinutým 

priemyslom, strojárstvom a cestovným ruchom, dostávali sa k nej spôsoby odievania sa 

a módne novinky zo všetkých blízkych i vzdialenejších štátov. Okrem zahraničného vplyvu 

malo priamo v meste významný vplyv na zmeny v odievaní založenie textilného závodu 

Slovena v roku 1890. Významná časť tejto práce bude preto zameraná aj na skutočnosti, 

akými Slovena vplývala na odevné zmeny v meste a na okolí.  

Prvá výskumná línia nie je vyskúmaná vôbec. Druhá je už čiastočne preskúmaná, no nie 

podrobne analyzovaná. Od roku 2009 som absolvovala množstvo výskumov v 16 obciach 

terchovskej doliny, v 21 obciach rajeckej doliny a v zostávajúcich 17 obciach v okolí Žiliny. 

Výstupy z výskumov vydané ako samostatné monografie. Výskumy z tretej oblasti sú 

v príprave pre publikovanie. Samotné výskumy tradičného odevu zamerané na obdobie konca 

19. storočia a 1. polovicu 20. storočia priamo reflektovali výrazný vplyv mestskej módy na 

vývoj dedinského tradičného odevu. V publikácii však nebola tejto téme venovaná samostatná 

kapitola, ani podrobnejšia analýza. Vo všetkých troch oblastiach sa však ukázalo, že tradičný 

odev pod vplyvom mestskej módy v Žiline zanikol skôr v bližšie situovaných obciach 

a najdlhšie si archaický ráz odevu udržali obce najviac vzdialené od mesta, napr. Terchová 

a Čičmany.  

Veľkou neznámou pri skúmaní tejto problematiky je najmä prvá výskumná rovina. Bez 

komplexného výskumu nie je možné dospieť k záverom ani v druhej a tretej výskumnej línii. 

K splneniu výskumných cieľov je možné prísť len dôkladnou analýzou archívneho, 

fotografického a publikačného materiálu z oblasti a získaním materiálu od starých žilinských 

rodov, doteraz žijúcich potomkov.  
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Pri výskume bude potrebná kooperácia s interdisciplinárnymi odbormi: história, muzeológia, 

archívnictvo, knižnično-informačný odbor. Aj keď ide prioritne o výskum v meste Žilina 

a jeho okolí, širšie súvislosti je potrebné zachytiť v súvislosti s vplyvom najväčších módnych 

európskych centier, akými bola Viedeň, Paríž, Budapešť, Düsseldorf a samozrejme 

Bratislava. Zahraničná literatúra je v oblasti odievania a vývinu módy podstatne početnejšia 

a kvalitnejšie spracovaná. Jej použitie pri prezentovanej téme preto bude veľmi vhodným 

dokumentačným materiálom s adekvátnym odborným prístupom.  

V rámci snahy a o kvalitatívny výstup bude potrebné získať odpovede na viaceré otázky 

súvisiace priamo s históriou mesta Žiliny. Prameňmi výskumu tak budú: 

- textilné závody, ich história a vplyv na odievanie v Žiline a okolitých obciach 

- kúpna sila, jej požiadavky, konkrétny dopyt 

- krajčírske dielne v mestách, ich história a zamestnanci, krajčírska klientela  

- mestské salóny pre bohatšiu vrstvu obyvateľstva 

- rozdelenie mestského obyvateľstva podľa majetkových pomerov, rozdielnosť v ich 

odievaní 

- obchody s látkami a galantérnym tovarom 

- vplyv zahraničných hostí, odchod ľudí za prácou do zahraničia  

- pozostatky cechov a remeselnícke dielne 

- dobové reklamy, skrášľovacie salóny, kaderníctva, holičstvá 

- výrobcovia šperkov, obuvníci, klobučníci, výrobcovia akýchkoľvek módnych 

doplnkov pre ženy aj mužov 

- dobová kozmetika 

- verejné kultúrno-spoločenské podujatia a reklama na ich organizovanie 

Proces spracovania témy 

Ideálom spoločnosti bola v medzivojnovom období silná emancipovaná žena. Emancipované 

ženy určovali v menšom spoločenstve trend módy, boli napodobňované, zbožňované a hodné 

ženského davového nasledovania. Preto je potrebné v súčasnosti v kontexte tejto témy skúmať 

odievanie vo všetkých spoločenských vrstvách mestského prostredia. Je priam nutné 

sledovať, akým smerom sa vyvíjali normy odievania sa, kto bol v Žiline a okolí tzv. 

mienkotvorca odevného vkusu a kto všetko stál za tým, že sa odev takmer každým rokom 

menil, dotváral a prečo sa tomuto procesu ľudia prispôsobovali. 
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Na žiadne z týchto otázok neexistujú v skúmanej lokalite komplexne spracované odpovede 

a preto je proces spracovania témy len vo svojom úvode. Odraziť sa dá iba od publikovanej 

literatúry, v ktorej sú spracované témy podobného rázu a od terénneho výskumu, ktorý ešte 

nebol zrealizovaný.  

Metodika výskumu 

Kompletný materiál k predostretej téme je nutné získať viacerými spôsobmi: 

- predvýskumom, v ktorom je potrebné zistiť počet, vek, komunikačnú schopnosť 

vhodných informátorov, zabezpečiť stretnutia s historikmi mesta 

- výskum v teréne s konkrétnymi informátormi na základe jednorazových alebo  

opakovaných zberov informácií za pomoci sofistikovaných otázok 

neštandardizovaného rozhovoru 

- určitú časť informátorov bude potrebné skúmať metódou oral history, ktorá bude 

taktiež pri sumarizácii dostupných informácií potrebná 

Okrem výskumu v teréne je potrebné získať ďalšie materiály, konkrétne: 

- mestské archívne materiály, kroniky mesta aj prímestských častí 

- rodinné a súkromné albumy informátorov 

- regionálna a lokálna tlač 

- analýza odbornej, náučnej, vlastivednej a memoárovej literatúry týkajúcej sa odievania 

ale aj histórie Žiliny 

- muzeálne zbierky odevu 

Použité teoretické metódy výskumu: 

1. funkčný štrukturalizmus 

2. historická metóda  

Záverečné výstupy a navrhnuté možnosti ochrany odevného kultúrneho dedičstva 

1. teoretický výstup v podobe dizertačnej práce 

2. navrhnuté možnosti pre regionálne múzeum na rozšírenie expozície o odevné 

exponáty nielen tradičného ale aj mestského odevu z medzivojnového obdobia 

3. zozbierať množstvo fotografického materiálu potrebného na analýzu vývinu odievania 
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4. počas výskumu zozbierať konkrétne odevné kusy od informátorov, zdokumentovať 

ich a v prípade súhlasu ich poskytnúť na tvorbu expozície 

5. zdigitalizovať akýkoľvek získaný materiál a vytvoriť webstránku venovanú odevnej 

kultúre mesta Žiliny a prímestských častí dostupnú verejnosti 

S uvedeným súvisí aj predpokladaný prínos pre prax. Vzhľadom k tomu, že téma nie je 

v oblasti Horného Považia preskúmaná, nie je ani vo všeobecnom povedomí obyvateľov. 

Prínosom teda môže byť nielen zviditeľnenie témy, jej rozšírenie do ľudského povedomia, ale 

aj spomenuté praktické výstupy, ktoré je možné realizovať, dopĺňať, skúmať a neustále 

dotvárať aj nasledujúce desaťročia.  

Práca navrhne parametre prezentácie danej témy vo virtuálnom priestore, no zároveň môže 

určiť koncepciu pri tvorbe novej zbierkotvornej činnosti. Výstup tak môže mať široký záber, 

ktorý bude mať výrazný regionálny význam a sprístupní širokej verejnosti materiál, ktorý 

doteraz nie je známy. Vytvorenie webstránky o odievaní v medzivojnovom období bude 

zároveň verejným vzdelávacím priestorom pre danú súčasť kultúrneho dedičstva využiteľným 

nielen pre osobné účely jednotlivcov ale aj v školstve na rôznych stupňoch štúdia, najmä 

v oblasti regionálnej výchovy. Aj po ukončení dizertačných výskumov k téme je stále možné 

spolupracovať aj s oblasťou školstva, či vzdelávania na pôde kultúrno-osvetovej činnosti 

mesta.  
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