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1. Queen Mary, University of London, Veľká Británia 
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Najvýznamnejšie publikácie (knihy, články, prednášky, správy a pod.) zhrňujúce 
výsledky projektu – uveďte aj publikácie prijaté do tlače 

1. MAJO, J. (2011): Shrinking minority? Slovak Lutherans fighting with secularism. In: Journal 
for the Study of Religions and Ideologies. 17p. (v tlači) 

2. KÁČEROVA, M., MLÁDEK, J.(2011): Population ageing as generation substitutions 
(economic and social aspects). Ekonomicky casopis 13p. (v tlači) 

3. ROCHOVSKÁ, A. (2010): Neoliberal transformation in post-socialist East-Central Europe: 
household survival strategies in a peripheral region of Slovakia (prednáška odprezentovaná 
a medzinárodnej konferencii AAG, Washington, USA) 

4. HORŇÁK, M., MAJO, J. (2010): Orava po roku 1989 – posun od chudoby k prosperite? In: 
50 let geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (M. Fňukal, J. 
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Frajer, J. Hercik – eds.), Olomouc, pp. 305-315. ISBN 978-80-244-2493-4.  

5. ROCHOVSKÁ, A., KOTRASOVÁ, M., (2010): The emergence of poverty in the world of 
increasing inequalities. In: Majer, M. et al (eds): Panorama of global security environment, 
Ministry of foreign affairs of the Slovek republic, Bratislava. 

 

Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu môžu byť uplatňované na mnohých úrovniach - od celospoločenskej, až po 
osobnú, ktorá sa týka všetkých členov riešiteľského kolektívu. 

Získané poznatky sú priebežne publikované v odborných vedeckých, ako i populárno-
náučných publikáciách, slúžia na rozširovanie poznatkov pre vedeckých odborníkov, 
profesionálov, študentov, ale aj laickú verejnosť.Vybrané publikácie budú slúžiť aj pre miestne 
samosprávy, kde môžu napomôcť pri rozhodovaní v špecifických sférach (predstavitelia 
obecných samspráv prejavili záujem o výsledky výskumu) 

Získané poznatky možno ďalej uplatňovať v rámci formálneho, aj neformálneho vzdelávania. 
Veľké množstvo získaných dát (z dotazníkov, rozhovorov, etnografického výskumu) je možné 
použiť počas prednášok, seminárov, ale taktiež praktické skúsenosti z procesu terénneho 
výskumu predstavujú pre riešiteľský kolektív, ale aj zúčastnených študentov obrovskú pridanú 
hodnotu. 

Výsledky projektu (fotografie) prezentované počas výstavy umožnia prilíženie vedy pre široké 
spektrum ľudí - nielen pre odborníkov, ale najmä laikov všetkých vekových kategórií.  

Veľkým prínosom sú poznatky pre študentov Univerzity Komenského, ktorí mali možnosť 
pracovať v teréne (získavať poznatky priamym výskumom), pracovať na čiastkových 
problémoch v rámci riešenia svojich diplomových a bakalárskych prác a tiež získavať 
informácie počas prednášok a seminárov.  

Prednáškami na zahraničných univerzitách a medzinárodných konferenciách sa 
prostredníctvom prezentovaných výsledkov zvýšilo povedomie o slovenskej spoločnosti. 

Nemenej dôležitý je individuálny prínos pre každého z členov riešiteľského tímu. Možnosť 
podielať sa na výskume, získavať primárne dáta priamo v teréne apomohli k zvyšovaniu 
kvalifikácie, ale najmä poskytla možnosť vedeckého odborného rastu. Pre samotné 
pracovisko získené kontakty doma aj v zahraničí, množstvo publikovaných prác predstavuje 
väčšiu možnosť získavania grantových finančných prostriedkov v budúcnosti, s čím je 
pochopiteľne spojené väčšia možnosť kvalitnejšieho vzdelávania.  

 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Štruktúra a zámery projektu potvrdili rozsiahlu zložitosť sledovanej problematiky v čase 
a priestore. V každom prípade sa potvrdila aktuálnosť a opodstatnenosť tohto typu výskumu 
v kontexte dopadov celospoločenských premien a ich mikroregionálnych dimenzií na 
utváranie a formovanie životných stratégií domácností. Potvrdili sa síce očakávané regionálne 
rozdiely avšak na mikroúrovni vyvstali vertikálne rozdiely ako omnoho závažnejšie. Práve 
tento poznatok by sme iným ako detailným kvalitatívnym výskumom na úrovní domácností 
nemohli zachytiť a analyzovať. Použitý kvalitatívny metodologický aparát a získané a vcelku 
unikátne digitalizované údaje umožnia v budúcnosti ich ďalšie analyzovanie a prípadnú 
komparáciu. Poslúžia ako východiskový prvok v decíznej sfére, ďalšom akademickom 
výskume ako aj v pedagogickom procese. Výsledky projektu potvrdili celospoločenskú 
závažnosť už známych problematických okruhov: migrácia za prácou a vzdelaním, rodové 
nerovnosti, intenzita domácej poľnohospodárskej produkcie, chudoba rodín a najmä detí, 
nerovnomerný prístup k sociálnym zdrojom, demografické premeny slovenského vidieka 
(starnutie obyvateľstva), kultúrne premeny vidieckej spoločnosti (sekularizácia, sila 
konfesionálnej identity). Uvedené problémy spolu s dostupnosťou domácností k zdrojom 
vytvárajú pestrú priestorovú mozaiku formovania, udržiavania a stability životných stratégií 
obyvateľstva Slovenského vidieka.  
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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The structure and aims of the project has confirmed vast complexity of researched issues in 
time and space. Timeliness and scientific relevance of such research was proved within 
aftermaths of societal transformations and its micro-regional dimensions and its houshold 
living strategies creation and formation. Expected regional inequalities were confirmed, 
moreover, the micro level has revealed the importance of vertical differences. This knowledge 
would be barely researched by other than detailed qualitative research methods at the level of 
households.Qualitative methodological mechanism used in our research enabled us to collect 
and digitize unique data, in the future they will allow further analysis and possible 
comparisons. They will provide a starting element in the decision sphere, further academic 
research as well as in the educational process. The results confirmed the project-wide gravity 
already known problem areas: labor and education migration, gender inequalities, the 
intensity of domestic agricultural production, poverty in elderly families and families with 
children, uneven access to social resources, demographic transformation of the Slovak 
countryside (aging population), cultural transformation of rural society (secularization, the 
strength of confessional identity). These problems, together with the acces to wide range of 
assets  create a colorful mosaic of spatial formation, sustainability and stability of life 
strategies of the population of the Slovak countryside. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 

 
 
 
 

Zodpovedný riešiteľ 
 

Mgr. Alena Rochovská, PhD. 

Štatutárny zástupca príjemcu 
 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 

V Bratislave 27.06.2011 V Bratislave 27.06.2011 
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