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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2009 V ZRKADLE PRIESKUMU PUBLIK A 

 

 

 Prieskum publika na HK 2009 organizoval KVK NOC aj na 55. ročníku tejto 

súťažnej prehliadky recitačného umenia a divadiel poézie.  Anketári uskutočnili 303 

rozhovorov podľa predlohy, ktorú tvorila anketa s niekoľkými otázkami, uspôsobená 

tak, aby na ne mohli odpovedať všetky kategórie respondentov. Získali sme ňou 

informácie o zložení publika podľa pohlavia, veku, vzdelania, miesta bydliska, 

frekvencie návštev podujatia, počtu navštívených predstavení. role, v akej 

respondent na podujatí vystupuje. Tie najdôležitejšie poznatky sa dotýkajú merania 

spokojnosti s úrovňou HK 2009 a jeho jednotlivých dimenzií. Keďže disponujeme aj 

výsledkami z rokov 2005, 2007, 2008, 2009, ponúkame ich v časových radoch ako 

zdroj pre porovnanie vývoja publika a hodnotiacich stanovísk k podujatiu za posledné 

roky. Kompletné výsledky uvádzame v prílohe materiálu, v stručnom komentári sa 

obmedzíme na vyzdvihnutie základných zistení prieskumu. 

 

Skladba publika 

 

 Hviezdoslavov Kubín je podujatie najmä pre najmladšiu vekovú kategóriu. 

Toto známe zistenie kvantifikujú aj výsledky nášho prieskumu – vo veku do 17 rokov 

bolo 51% respondentov, ďalších 19% má 18-29 rokov. Čo je najdôležitejšie zistenie: 

publikum HK 2009 v porovnaní s minulými rokmi výrazne „omladlo“ (pozri prílohu). 

S týmto zistením korešpondujú pochopiteľne aj výsledky zisťovania vzdelanostnej 

štruktúry. 

 Druhý pozoruhodný poznatok sa dotýka roly, v akej respondenti na prehliadke 

vystupujú. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi sme zaznamenali pomerne 

výrazný nárast podielu radových divákov v publiku – ľudí, ktorí sa prišli zo záujmu či 

zvedavosti pozrieť na vystúpenia súťažiacich bolo v publiku až 58%, čo je istotne fakt 

potešujúci a svedčiaci o tom, že poézia (aj prednášaná próza) vedia aj v dnešnej 

dobe osloviť. 

 Hviezdoslavov Kubín je podujatie s pravidelnou obmenou publika – tento rok 

41% respondentov navštívilo podujatie prvýkrát, tretina 2-4 krát, 12% 5-7 krát a viac 

ako 7 krát sa podujatia zúčastnilo 13% opýtaných. Približne rovnaké proporcie boli 
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zistené vo všetkých doterajších anketách. Tretina respondentov býva v Dolnom 

Kubíne – svedčí to o tom, že prehliadku navštevujú aj ľudia z bližšieho 

a vzdialenejšieho okolia. 

 
Tabuľka: Vzťah medzi bydliskom a rolou respondenta (v %) 
 

Na tohtoro čnom 
Hviezdoslavovom Kubíne 
sa zúčastňujete ako:   

divák účinkujúci, 
súťažiaci 

účastník 
vzdelávacích 
programov 

lektor, 
porotca, 

organizačný 
pracovník 

iná 
odpoveď spolu 

v Dolnom Kubíne 75,8 1,0 1,0 15,2 7,1 100,0 Bývate:  
  inde 50,0 29,9 3,9 5,4 10,8 100,0 
celý súbor 58,4 20,5 3,0 8,6 9,6 100,0 

 
 Najzaujímavejším údajom z tabuľky je 50%-ná proporcia radových divákov, 

ktorí na podujatie do Kubína zavítali z iných obcí a miest. 

 

 

Hodnotenie podujatia 

 

 Prieskum sa uskutočnil v dvoch záverečných dňoch súťaže – vo štvrtok 

poobede a v priebehu celého piatkového programu. Hodnotenie celkovej úrovne 

prehliadky sa pomerne výrazne odlišuje od dvoch predchádzajúcich ročníkov. 

 
Tabuľka:  Hodnotenie celkovej úrovne tohtoro čného HK (v %) 
 
 2005 2007 2008 2009 
je veľmi dobrá 43,6 28,8 35,5 46,7 
je skôr dobrá 38,4 47,7 44,3 32,3 
je skôr zlá 1,7 2,5 2,0 1,7 
je veľmi zlá 0,0 0,7 0,0 0,0 
nevie posúdiť 16,3 20,3 18,2 19,3 
 

 
19% indiferentných názorov treba vidieť v kontexte ostatných zistení – 8% 

respondentov nevidelo ani jedno vystúpenie, 41% opýtaných sa na prehliadke 

zúčastňuje prvýkrát, takže nemá komparačný základ a pod. 

 Je logické, že celkové hodnotenie úrovne podujatia je podmienené pozitívnym 

pocitom spokojnosti s jednotlivými dimenziami (funkciami) podujatia. V kompletnej 

databáze výsledkov prieskumu v prílohe uvádzame výsledky merania spokojnosti aj 

s variantom „nevie posúdiť“, na tomto mieste uvedieme prepočítané výsledky bez 
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tohto variantu – ide o súbor zúžený o tých, ktorí sa k jednotlivým rozmerom 

organizácie HK 2009 nevedeli vyjadriť. 

 
 
Tabuľka:  Spokojnos ť s jednotlivými dimenziami podujatia (v %) 
 
veľmi: 2005 2007 2008 2009 
s celkovou atmosférou 69,1 62,9 69,1 68,7 
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 56,1 51,1 52,5 63,0 
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 72,1 53,3 49,0 51,3 
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 83,9 72,9 63,5 60,9 
s propagáciou podujatia 44,9 55,3 50,0 51,5 
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov 73,4 52,7 63,2 69,8 
s ponukou vzdelávacích programov 53,6 43,6   
s termínom podujatia 78,7 66,9 69,8 69,2 
so sprievodnými programami 63,1 65,8 52,2 57,9 
 
 
čiasto čne: 2005 2007 2008 2009 
s celkovou atmosférou 28,8 35,5 29,8 29,8 
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 40,6 43,7 44,9 33,5 
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 26,2 42,3 43,7 39,7 
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 14,6 25,8 30,6 31,8 
s propagáciou podujatia 45,2 38,4 38,8 37,9 
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov 24,9 44,8 35,2 27,9 
s ponukou vzdelávacích programov 41,8 51,2   
s termínom podujatia 17,6 29,0 21,8 25,4 
so sprievodnými programami 33,5 30,4 38,9 34,9 
 
 
vôbec nie: 2005 2007 2008 2009 
s celkovou atmosférou 2,2 1,5 1,1 1,5 
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 3,3 5,2 2,6 3,5 
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 1,7 4,4 7,3 9,0 
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 1,4 1,3 5,9 7,3 
s propagáciou podujatia 9,9 6,3 11,2 10,6 
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov 1,7 2,5 1,6 2,3 
s ponukou vzdelávacích programov 4,6 5,2   
s termínom podujatia 3,7 4,0 8,4 5,4 
so sprievodnými programami 3,4 3,8 8,9 7,2 
 
 
 Z tabuľky je zreteľné, že pri väčšine položiek možno konštatovať nárast 

proporcií pozitívneho stupňa hodnotenia, vo všetkých prípadoch vyše 50% opýtaných 

uvádza „veľkú“ spokojnosť. Je to dobré vysvedčenie pre všetkých, ktorí sa podieľali 

na príprave a organizácii podujatia. Aj pri položke „propagácia podujatia“, kde je 

zistený najvyšší podiel nespokojných (10,6%) musíme konštatovať, že sa pohybuje 

v limitoch uplynulých prieskumov a je oveľa nižší, ako pri hodnotení ostatných 

podujatí, na ktorých KVK NOC realizuje prieskumy. 
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 Anketou sme zisťovali aj návrhy, námety, odkazy respondentov pre 

organizátorov podujatia. Na otvorenú otázku z celkového počtu 303 respondentov 

reagovalo konkrétnymi námetmi 57 respondentov. Tu je ich zhrnutie do niekoľkých 

podskupín: 

- zabezpečiť väčšie priestory, presunúť recitácie z kina do Mestského 

kultúrneho strediska (11 respondentov) 

- presunúť termín HK – najlepšie na koniec júna (7) 

- zabezpečiť lepšie ozvučenie priestorov (5) 

- zabezpečiť občerstvenie cez prestávky, alebo otvoriť bufet (5) 

- zmierniť tempo medzi programami, nenahusťovať sled programov, robiť dlhšie 

prestávky (5) 

 

Ostatné námety boli uvádzané len vo veľmi nízkych početnostiach, organizátori 

dostanú k dispozícii kompletný zoznam. 

 

 

Záverom 

 

 Pri odborných hodnoteniach tohtoročného Hviezdoslavovho Kubína by mali 

akcentovať aj stanoviská divákov a súťažiacich, ako aj ostatných aktérov prehliadky. 

Ukazuje sa, že podujatie až  pozoruhodným spôsobom prejavilo potenciál ďalšieho 

vývoja a zdokonaľovania sa – ohlasy publika to jednoznačne potvrdzujú. V každom 

prípade výsledky prieskumu svedčia o pozitívnom prijatí úsilia tých, čo HK 2009 

pripravovali a zorganizovali. 
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A N K E T A –  Hviezdoslavov Kubín 2009 
 
 
1   Na Hviezdoslavovom Kubíne ste sa doteraz zú častnili: 

1     tento rok prvýkrát 
2     2-4-krát 
3     5-7-krát 
4 viac ako 7-krát 
 
 

2   Na tohtoro čnom Hviezdoslavovom Kubíne sa zú častňujete ako: 
1 divák 
2 účinkujúci, súťažiaci 
3 účastník vzdelávacích programov 
4 lektor, porotca, organizačný pracovník 
5 iná odpoveď (uveďte) ................................................................................. 

 
 
3   Na Hviezdoslavovom Kubíne 2009 ste doteraz vide li: 

1 jedno vystúpenie recitátorov / recitačného kolektívu 
2 dve vystúpenia recitátorov / recitačných kolektívov 
3 tri vystúpenia recitátorov / recitačných kolektívov 
4 štyri vystúpenia a viac 
5 ani jedno vystúpenie 

 
 
4   Ako hodnotíte celkovú úrove ň tohtoro čného Hviezdoslavovho Kubína? 

1 je veľmi dobrá 
2 je skôr dobrá 
3 je skôr zlá 
4 je veľmi zlá 
5 neviete to posúdiť 
 
 

5   Ako ste spokojný na tohtoro čnom Hviezdoslavovom Kubíne: 
 
A s celkovou atmosférou  POKYN  
B s organizačným zabezpečením chodu 

podujatia 
 PRE  ANKETÁRA:  

C s možnosťami výmeny názorov a neformálnej 
diskusie 

 Kódujte podľa kľúča: 

D s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy 
nevídate 

  

E s propagáciou podujatia  1   veľmi 
F s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov  2   čiastočne 
G s termínom podujatia  3   vôbec nie 
H so sprievodnými programami  4   nevie posúdiť 
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6   Máte nejaký návrh pre organizátorov podujatia, ktorý by ste im chceli 
prostredníctvom našej ankety oznámi ť?  

 
........................................................................................................................................ 
 
Na záver ešte dovo ľte nieko ľko údajov potrebných na štatistické spracovanie. 
 
 
7    Pohlavie:   1   muž  

                                       2   žena 
 
 
8     Koľko máte rokov:            ................ 
 
 
9     Aké máte vzdelanie:    1   základné 
 2   vyučený /á 
 3   úplné stredné s maturitou 
 4   vysokoškolské 
 
 
10   Bývate:    1    v Dolnom Kubíne 

2    inde  (uveďte)  .................................................. 
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TABUĽKOVÁ PRÍLOHA:   Hviezdoslavov Kubín 2009 (údaje sú v %) 
 
Na Hviezdoslavovom Kubíne ste sa doteraz zú častnili: 
 
 2005 2007 2008 2009 
tento rok prvýkrát 36,7 51,1 38,5 41,3 
2-4-krát 38,4 33,8 38,5 33,0 
5-7-krát 9,3 7,4 7,6 12,2 
viac ako 7-krát 15,6 7,7 15,3 13,5 
 
 
Na tohtoro čnom Hviezdoslavovom Kubíne sa zú častňujete ako: 
 
 2005 2007 2008 2009 
divák 52,6 51,1 39,2 58,4 
účinkujúci, súťažiaci 24,9 35,5 39,2 20,5 
účastník vzdelávacích programov 7,6 0,7 1,3 3,0 
lektor, porotca, organizačný pracovník 11,8 6,4 10,0 8,6 
iná odpoveď 3,1 6,4 10,3 9,6 
 
 
Na tohtoro čnom Hviezdoslavovom Kubíne ste doteraz videli: 
 
 2005 2007 2008 2009 
jedno vystúpenie recitátorov / recitačného kolektívu 13,5 14,1 11,6 14,6 
dve vystúpenia recitátorov / recitačných kolektívov 31,8 18,3 17,6 12,3 
tri vystúpenia recitátorov / recitačných kolektívov 10,4 20,4 14,0 14,2 
štyri vystúpenia a viac 31,1 40,8 41,5 50,7 
ani jedno vystúpenie 13,1 6,3 15,3 8,3 
 
 
Ako hodnotíte celkovú úrove ň tohtoro čného Hviezdoslavovho Kubína? 
 
 2005 2007 2008 2009 
je veľmi dobrá 43,6 28,8 35,5 46,7 
je skôr dobrá 38,4 47,7 44,3 32,3 
je skôr zlá 1,7 2,5 2,0 1,7 
je veľmi zlá 0,0 0,7 0,0 0,0 
nevie posúdiť 16,3 20,3 18,2 19,3 
 
 
Ako ste spokojný na tohtoro čnom Hviezdoslavovom Kubíne: 
 
veľmi 
 2005 2007 2008 2009 
s celkovou atmosférou 66,7 57,8 65,7 63,0 
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 52,8 41,5 46,3 53,3 
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 57,3 34,6 33,6 40,1 
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 81,6 62,1 57,1 55,9 
s propagáciou podujatia 42,4 46,8 43,2 45,3 
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov 60,4 45 52,5 60,0 
s ponukou vzdelávacích programov 28,6 26,7   
s termínom podujatia 74,6 59,1 66,1 63,9 
so sprievodnými programami 38,7 55,7 35,2 40,5 
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čiasto čne 
 2005 2007 2008 2009 
s celkovou atmosférou 27,8 32,6 28,3 27,3 
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 38,2 35,5 39,7 28,3 
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 20,8 27,5 29,9 31,1 
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 14,2 22 27,6 29,1 
s propagáciou podujatia 42,7 32,5 33,6 33,3 
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov 20,5 38,3 29,2 24,0 
s ponukou vzdelávacích programov 22,3 31,3   
s termínom podujatia 16,7 25,6 20,6 23,4 
so sprievodnými programami 20,6 25,7 26,2 24,4 
 
 
vôbec nie 
 2005 2007 2008 2009 
s celkovou atmosférou 2,1 1,4 1,0 1,3 
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 3,1 4,3 2,3 3,0 
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 1,4 2,9 5,0 7,0 
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 1,4 1,1 5,3 6,7 
s propagáciou podujatia 9,4 5,4 9,6 9,3 
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov 1,4 2,1 1,3 2,0 
s ponukou vzdelávacích programov 2,4 3,2   
s termínom podujatia 3,5 3,6 8,0 5,0 
so sprievodnými programami 2,1 3,2 6,0 5,0 
 
 
nevie posúdi ť 
 2005 2007 2008 2009 
s celkovou atmosférou 3,5 8,2 5,0 8,3 
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 5,9 18,8 11,7 15,3 
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 20,5 35 31,6 21,7 
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 2,8 14,9 10,0 8,4 
s propagáciou podujatia 5,6 15,4 13,6 12,0 
s úrovňou recitátorov / recitačných kolektívov 17,7 14,5 16,9 14,0 
s ponukou vzdelávacích programov 46,7 38,8   
s termínom podujatia 5,2 11,7 5,3 7,7 
so sprievodnými programami 38,7 15,4 32,6 30,1 
 
 
Pohlavie 
 
 2005 2007 2008 2009 
muž 28,1 40,8 38,3 36,3 
žena 71,9 59,2 61,7 63,7 
 
 
Vek 
 
 2005 2007 2008 2009 
do 17 rokov 38,1 37,0 43,1 51,1 
18-29 rokov 27,3 26,4 23,7 18,7 
30-44 rokov 15,6 21,1 19,4 14,4 
45-59 rokov 15,6 12,7 8,7 12,3 
nad 60 rokov 3,5 2,8 5,0 3,5 
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Vzdelanie 
 
 2005 2007 2008 2009 
základné 46,1 34,9 48,5 52,8 
vyučený /á 0,4 5,6 0,7 3,0 
úplné stredné s maturitou 22,5 37,0 24,3 23,3 
vysokoškolské 31,0 22,5 26,6 20,9 
 
 
Bývate 
 
 2005 2007 2008 2009 
v Dolnom Kubíne 30,4 47,5 32,4 32,7 
inde 69,6 52,5 67,6 67,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


