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In�titucionálna báza kultúry
Národné osvetové centrum ako jednu z významných a perspektívnych úloh vo svojej teraj�ej a budúcej

èinnosti sa rozhodlo pripravi�, realizova� a vyda� terminologický slovník miestnej a regionálnej kultúry. Jed-
nou z foriem prípravných prác na tomto slovníku sú verejnosti prezentované diskusné príspevky, vedúce
k terminologickému definovaniu vybraných hesiel z rôznych poh¾adov z viacerých vedných odborov tak,
aby mohli by� heslá relatívne komplexne spracované, odbornou verejnos�ou odobrené a �irokou verejnos-
�ou ako výsledok konsenzu akceptované. Tento príspevok prezentuje úsilie o zachytenie vybraných javov,
ktoré súvisia so stupòom in�titucionalizácie rôznych subjektov realizujúcich kultúrnu èinnos� a kultúrne akti-
vity na Slovensku.

Rozlièné poh¾ady
na in�titucionálnu bázu kultúry

In�titucionálnu bázu kultúry mô�eme
vníma� z rozlièných poh¾adov. K základ-
ným èleneniam patrí sektorové a úrovòo-
vé chápanie kultúrnych in�titúcií.

V rámci sektorového chápania kul-
túry sú to in�titúcie rezortu kultúry
a in�titúcie kultúrneho charakteru pôso-
biace v iných rezortoch (napr. vnútra,
dopravy, pô�t a telekomunikácií, finan-
cií, hospodárstva, pôdohospodárstva,
�kolstva a ïal�ie).

Z h¾adiska vymedzenia jednotlivých
úrovní kultúry rozli�ujeme in�titúcie
�tátne, samosprávne (deliace sa na in-
�titúcie 1. stupòa samosprávy, to zna-
mená obecné a mestské in�titúcie,
a in�titúcie 2. stupòa samosprávy, teda
regionálne), in�titúcie tretieho sekto-
ra, privátneho sektora, prípadne podni-
kate¾ského sektora.

Pre preh¾adnej�ie vnímanie podáva-
me charakteristiky jednotlivých pojmov
uplatòovaných v oblasti in�titucionálne-
ho èlenenia:

Kultúrna in�titúcia je chápaná ako
kultúrna ustanovizeò, úrad, orgán a pred-
stavuje osoby, zariadenia, prostriedky
s úèelovo stálymi èinnos�ami tvoriacimi
systém.

Kultúrna organizácia je chápaná ako
organizovaná skupina ¾udí zdru�ených
spoloèným programom, cie¾om a pod.
v oblasti kultúry. Mô�e ma� rôznu ve¾-
kos� i charakter. V priebehu èasu sa mô�e
urèitý spôsob organizovania, konania,
usporiadania a pod. in�titucionalizova�,
teda by� kultúrnou in�titúciou.

�tátna kultúrna in�titúcia je kultúr-
na in�titúcia, ktorá má osobitným záko-
nom stanovený organizaèný rámec (ide
o �tátne orgány, rozpoètové a príspev-
kové organizácie), v ktorom plní funk-
cie �tátu formulované spravidla v zria-
ïovacej listine.

Samosprávna kultúrna organizácia
je kultúrna organizácia zriadená samo-
správnym orgánom a plní funkcie formu-
lované v zriaïovacej listine alebo v inom
dokumente, ktorý má charakter zriaïo-
vacej listiny.

Kultúrna organizácia tretieho sek-
tora mô�e ma� rôzny charakter èinnosti,
ktorý je formulovaný pod¾a typu in�titú-
cie/organizácie súvisiaceho so zákon-
nou normou, pod¾a ktorej organizácia
vznikla a plní úlohy formulované
vo svojom poslaní, akými sú napríklad
stanovy, �tatút a pod. Cie¾om je posky-
tova� kultúrne slu�by na neziskovom
princípe, alebo presadzuje súkromný èi
verejný záujem. Pod¾a právneho titulu
zalo�enia rozli�ujeme súkromnoprávne
(na základe obèianskeho práva) a verej-
noprávne (na základe právneho aktu
�tátneho orgánu) organizácie. (Upozor-
òujeme na nejednotné chápanie termi-
nológie a tým aj výkladu obsahu a práv-
neho postavenia tretieho sektora.)

Kultúrna organizácia podnikate¾ské-
ho sektora pôsobí v podnikate¾skom
sektore, ktorého úèelom je prostredníc-
tvom podnikate¾ských aktivít dosahova-
nie zisku. Zisk slú�i na akumulovanie
kapitálu alebo uspokojovanie potrieb
majite¾a. Aj podnikanie v kultúre sa chá-
pe ako sústavná èinnos� zameraná
na vytváranie zisku. Zriaïovate¾om pri-
vátnej kultúrnej in�titúcie mô�e by� práv-
nická osoba (obchodná spoloènos�,
dru�stvo) alebo fyzická osoba (�iv-
nostník).

Kultúrne zariadenie je úèelové za-
riadenie urèené na realizáciu kultúrnej
èinnosti a poskytovanie kultúrnych slu-
�ieb.

Kultúrna infra�truktúra predstavu-
je v makropoh¾ade najmä kultúrne za-
riadenia s materiálno-technickým vyba-
vením, ktoré poskytujú prostredie
na realizovanie kultúrnych aktivít.
V mikropoh¾ade ide o technické vyba-
venie priestoru, resp. budovy, ktoré za-

bezpeèuje jeho vyu�itie na vopred sta-
novený úèel, alebo má polyfunkèný cha-
rakter vyu�itia.

Kultúrny priemysel je také odvetvie,
ktorého súèas�ou je kultúrny vklad a kul-
túrny výstup. Inými slovami � to, èo vstu-
puje, i to, èo z neho vystupuje, má kul-
túrny obsah. Na rozdiel od kreatívneho
priemyslu, ktorého súèas�ou je kultúrny
vstup, ale výstup je iný ne� kultúrny. Prí-
kladom mô�e by� dizajn, preto�e ne-
mo�no poveda�, �e auto, ktoré vyrobí-
me, by bolo kultúrnym produktom, ale
dizajn, ktorý tam vchádza, je jednoznaè-
ne kultúrny vklad. Podobným príkladom
je i architektúra. Kultúrny priemysel ne-
treba odde¾ova� od kreatívneho priemys-
lu, lebo je jeho súèas�ou.

�tátna kultúra v SR

Jedným z nástrojov tohto �tátu na kul-
tivovanie a ïal�í kultúrny rozvoj svojich
obèanov je rezort kultúry reprezentova-
ný Ministerstvom kultúry SR. Jeho súèas-
né pôsobenie upravuje § 18 zákona
è. 575/2001 Z. z. o organizácii vlády SR
a organizácii ústrednej �tátnej správy
Slovenskej republiky, v zmysle ktorého je
ministerstvo ústredným orgánom �tát-
nej správy Slovenskej republiky pre �tát-
ny jazyk, ochranu pamiatkového fondu,
kultúrne dedièstvo a knihovníctvo, ume-
nie, autorské práva a práva súvisiace
s autorským právom, osvetovú èinnos�
a ¾udovú umeleckú výrobu, podporu kul-
túry národnostných men�ín, prezentáciu
slovenskej kultúry v zahranièí, vz�ahy
s cirkvami a nábo�enskými spoloènos-
�ami, pre médiá a audiovíziu. Minister-
stvo tie� metodicky riadi èinnos� sloven-
ských in�titútov v zahranièí v oblasti ich
kultúrneho pôsobenia.

U� z uvedeného vyplýva, �e Minister-
stvo kultúry SR má vymedzenú rezortnú
pôsobnos� a nezahàòa celú oblas� kultú-
ry. Organizácie kultúrneho charakteru sa
nachádzajú a pôsobia aj v iných rezortoch
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v rôznych oblastiach. Na to, aby minis-
terstvo kultúry mohlo napåòa� svoje po-
slanie, zriaïuje svoje �pecializované or-
ganizácie. Je ich v súèasnosti 32
a pokrývajú zákonom stanovené pôso-
benie ministerstva (Bibiana � medziná-
rodný dom umenia pre deti, Centrálna
servisná organizácia MK SR, Divadelný
ústav, Hudobné centrum, Literárne in-
formaèné centrum, Umelecký súbor Lúè-
nica, Maïarský umelecký súbor Mladé
srdcia � Ifjú Szívek, Múzeum SNP, Ná-
rodné osvetové centrum, Divadlo Nová
scéna, Pamiatkový úrad SR, Slovenská
filharmónia, Slovenská kni�nica pre ne-
vidiacich Mateja Hrebendu so sídlom
v Levoèi, Slovenská národná galéria,
Slovenská národná kni�nica, Slovenská
ústredná hvezdáreò, Slovenské centrum
dizajnu, Slovenské národné divadlo, Slo-
venské národné múzeum, Slovenské
technické múzeum, Slovenský filmový
ústav, S¼UK, �tátna filharmónia Ko�ice,
�tátna opera, �tátna vedecká kni�nica
v Pre�ove, �tátna vedecká kni�nica
v Banskej Bystrici, �tátna vedecká kni�-
nica v Ko�iciach, �tátne divadlo Ko�ice,
�tátny komorný orchester �ilina, Uni-
verzitná kni�nica v Bratislave, Ústav
pre vz�ahy �tátu a cirkví a Ú¼UV). Upo-
zoròujeme, �e Pamiatkový úrad plní úlo-
hy orgánu �tátnej správy, nie je odbor-
nou organizáciou s metodickou pôsob-
nos�ou ako napríklad SNG a iné. Napåòa
v�etky znaky in�titúcie. Centrálna servis-
ná organizácia, u� vyplývajúc z jej ná-
zvu, má tie� �pecifické poslanie smerom
do vnútra rezortu.

Ïal�ími základnými nástrojmi, ktorý-
mi ministerstvo kultúry usmeròuje roz-
voj kultúry v SR, sú okrem in�titucionál-
nych aj nástroje koncepèné (ideovo-ob-
sahové), legislatívne, ekonomické, in�ti-
tucionálne, riadiaco-evalvaèné (evalvá-
cia = vyèíslenie, odhad hodnoty, ohod-
notenie, ocenenie. Slovník cudzích slov,
SPN, Bratislava 1990. Pozn. red.), vzde-
lávacie a informaèno-komunikaèné (vrá-
tane metodiky a výskumu) a spoloèen-
sko-psychologické. Pre ostatné kultúr-
ne organizácie, ale aj iné subjekty pô-
sobiace v oblasti kultúry mimo rezortu
kultúry vytvára ministerstvo kultúry
prostredie a podmienky ich fungovania
s vyu�ívaním uvedených nástrojov. K naj-
dôle�itej�ím patria legislatívno-právne,
ktoré sú koncipované tak, aby platili bez
oh¾adu na rezortizmus i úroveò riadenia
a pôsobenia kultúrnych subjektov. Aj
ïal�ie nástroje majú spravidla obdobný
charakter, ale tie� mô�u by� pripravova-

né iba pre vybranú cie¾ovú skupinu kul-
túrnych subjektov, prípadne pre rôzne
cie¾ové skupiny. Pre jednotlivé kultúrne
subjekty pôsobiace v iných rezortoch
spravidla pod¾a charakteru èinnosti
(napr. múzeá, galérie, kni�nice a pod.)
sa pripravujú a realizujú metodické
a poradenské èinnosti. Súvisia s úsilím
zvy�ova�  ich odbornú úroveò a kvalitu
poskytovaných slu�ieb �irokej i odbor-
nej verejnosti v oblasti ich odbornej pô-
sobnosti. Realizujú ich �tátne ústredné
organizácie s metodickou pôsobnos�ou,
ktorých zriaïovate¾om je Ministerstvo
kultúry SR. Po ozrejmení si základného
èlenenia in�titucionálnej bázy kultúry
a �pecifikácii jej vnútorných segmentov
si treba uvedomi�, �e in�titucionálna
báza, ako aj nein�titucionálna, sa reali-
zujú v konkrétnom prostredí, na konkrét-
nom teritóriu a vo vzájomných väzbách,
ktorých úroveò mô�e by� rôzna. U� sme
vymenovali �tátne organizácie pôsobia-
ce v rezorte kultúry, z ktorých väè�ina
má sídlo v Bratislave, ale ich pôsobnos�
je aj v iných mestách a krajoch. Tak na-
príklad Slovenské národné múzeum má
svoje sídlo v Bratislave, ale okrem Riadi-
te¾stva SNM má e�te 18 �pecializova-
ných múzeí, z ktorých 10 je mimo Brati-
slavy. Mnohé z bratislavských aj mimo-
bratislavských �pecializovaných múzeí
majú �pecializované pracoviská v ïal�ích
obciach a mestách Slovenska. Podobná
situácia je aj v ïal�ích kultúrnych orga-
nizáciách, tak�e mô�eme kon�tatova�,
�e �tátne kultúrne organizácie rezortu
kultúry sa nachádzajú na celom území
Slovenska.

Mimo rezortu kultúry je ve¾ký seg-
ment organizácií, ktoré sa starajú o èas�
ná�ho kultúrneho dedièstva, archívy,
v rezorte vnútra, ktoré zriaïuje a spra-
vuje Ministerstvo vnútra SR. �tátne or-
ganizácie kultúrneho charakteru pôso-
bia aj v iných rezortoch. Spravidla sú
�pecializované a vo svojej �pecializácii
majú celoslovenskú pôsobnos�, vrátane
metodiky a poradenstva v danom odbo-
re. Napríklad Múzeum mincí a medailí
v Kremnici je organizáciou, ktorej zria-
ïovate¾om je Národná banka SR, Múze-
um Sv. Anton je organizáciou priamo
riadenou Ministerstvom pôdohospodár-
stva SR, Po�tové múzeum v Banskej Bys-
trici je zariadenie Slovenskej po�ty, a. s.,
Slovenské banské múzeum v Banskej
�tiavnici spravuje Ministerstvo �ivotné-
ho prostredia SR, Múzeum polície SR je
�pecializovaným múzejným zariadením
Akadémie Policajného zboru SR a pod.

Kultúra organizovaná
samosprávou v SR

Na konkrétnom území sa ved¾a �tát-
nych organizácií nachádzajú aj samo-
správne � zriaïované prvým a druhým
stupòom samosprávy, ktoré majú �pe-
cifické poslanie formulované v zaklada-
cích èi zriaïovacích listinách alebo iných,
im podobných dokumentoch vymedzu-
júcich spôsob fungovania (rozpoètové
alebo príspevkové organizácie), oblas�
aj teritórium pôsobnosti a �pecifiká
a formy kultúrnych aktivít, vykonáva-
ných týmito organizáciami. �tátne aj
samosprávne kultúrne organizácie vy-
konávajú systematickú èinnos� a pôso-
bia v teritóriu dlhodobo. Ich èinnos� je
finanène, personálne i materiálno-tech-
nicky zabezpeèovaná zriaïovate¾om
a majú roène stanovované plány èinnosti
s ich zabezpeèením. �tátne kultúrne or-
ganizácie zo zákona ka�doroène vyko-
návajú verejný odpoèet svojej èinnosti
za príslu�ný kalendárny rok. Touto ve-
rejne prezentovanou hodnotiacou sprá-
vou napåòania svojho poslania, vychá-
dzajúc zo zriaïovacej listiny èi inak
meritórne urèeného zakladajúceho do-
kladu o poslaní, èinnosti a aktivitách,
vrátane finanènej bilancie nakladania
so �tátnymi prostriedkami, prezentujú
seba i svojho zriaïovate¾a a obhajujú
svoje miesto a svoju opodstatnenos� v
kultúrnej politike tohto �tátu.

Samospráva mô�e realizova� kultúru
aj bez toho, aby si vytvárala a mala vlast-
né organizácie � mô�e pre svoje potre-
by a ciele vyu�íva� aj iné, napr. privátne,
tre�osektorové a ïal�ie subjekty, ktorým
refunduje ich èinnos�, alebo prispeje k ich
kultúrnej èinnosti, napríklad formou
grantov, osobitne podporených projek-
tov alebo jednoducho formou objednáv-
ky slu�ieb èi produktov a pod. Taktie�
mô�e samospráva kultúrne aktivity vy-
konáva� sama, napríklad prostredníc-
tvom poslanca pre kultúru, alebo samo-
správny orgán mô�e zamestnanca svoj-
ho úradu poveri� realizovaním kultúrnej
aktivity.

Druhý stupeò samosprávy na Sloven-
sku (vy��ie územné celky) zriaïuje re-
gionálne kultúrne zariadenia, teda kul-
túrne organizácie s regionálnou pôsob-
nos�ou, a spravidla sú to: múzeá, galé-
rie, kni�nice, osvetové zariadenia, ale aj
hvezdárne a planetáriá, divadlá. Tieto
organizácie mô�u ma� vo svojom po-
slaní rôzne vy�pecifikované teritoriálne

Tabu¾ka è. 1

 SUBJEKTY 
 KULTÚRNO-OSVETOVEJ
 ÈINNOSTI

Slovenská republika Bratislavský kraj
obecné 1 747 73

699 21
Matice slovenskej 59 3

MNO2 (nadácií a obè. zdru�ení) 318 7

cirkví a nábo�en. spoloèností 167 6
iných 155 5

147 29

v
tom

iné (zriadené fyzickou osobou)

KOZ iných právnických osôb spolu

REFLEXIA KULTÚRY

Trnavský kraj Trenèiansky kraj Nitriansky kraj �ilinský kraj Pre�ovský kraj
212 223 257 186 276
85 89 130 79 92
4 2 19 2 14

46 34 45 48 28

19 18 36 8 30
16 35 30 21 20
18 8 34 8 10

Poèet 
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i odborové poslanie, napríklad mô�u ma�
pre niektorú zo svojich �pecializácií ale-
bo poslanie �ir�iu alebo u��iu teritoriál-
nu pôsobnos� ako regionálnu. Zväè�a sa
zoh¾adòuje pôsobenie viacerých subjek-
tov rovnakého charakteru, napríklad
múzeí, kni�níc, osvetových zariadení
a pod. v danom regióne z dôvodov vy-
hnutia sa duplicity teritoriálneho alebo
iného pôsobenia, ktorých zriaïovate¾om
je príslu�ný vy��í územný celok. Regio-
nálne kultúrne organizácie zväè�a plnia
i úlohy metodických a poradenských
pracovísk pre zariadenia rovnakého cha-
rakteru majúce obecnú alebo mestskú
pôsobnos�, napr. regionálna kni�nica pre
mestskú alebo obecnú kni�nicu a pod.

Prvý stupeò samosprávy � obecná,
resp. mestská samospráva � zriaïuje
vlastné kultúrne organizácie. Mô�u to
by� miestne múzeá, galérie, kni�nice, ale
èasto ide o zariadenia polyfunkèného
charakteru, najèastej�ie domy kultúry,
ktoré plnia aj funkcie obecných/mest-
ských kni�níc, niekedy èiastoène
i múzejných a galerijných zariadení ale-
bo aspoò výstavných siení prezentujú-
cich hmotnú i nehmotnú kultúru, osve-
tových zariadení prezentujúcich najèas-
tej�ie neprofesionálnu tzv. �ivú kultúru
miestneho alebo i �ir�ieho charakteru,
obèianskeho a záujmového vzdelávania,
prípadne priestorov pre prezentáciu profe-
sionálnej kultúry nekomerènej i komerènej,
vrátane kinematografie, divadla, kon-
certných predstavení a pod.

V roku 2009 pod¾a �tatistického zis-
�ovania KULT Ministerstva kultúry SR
bolo na Slovensku v zriaïovacej pôsob-
nosti obecných a mestských zastupite¾-
stiev, teda v 1. stupni samosprávy (na-
príklad): 2 025 obecných a mestských
kni�níc fungujúcich pod¾a kni�nièného
zákona a 512 stagnujúcich kni�níc, kto-
ré sa mô�u revitalizova�, ale v súèasnosti
neplnia úlohy kni�níc, teda nie sú kni�ni-
cami v zmysle zákona, 1 747 subjektov
kultúrno-osvetovej èinnosti (èlenenie
poètov subjektov pod¾a krajov je mo�-
né vidie� v tabu¾ke prílohy è. 1), 20 obec-
ných a mestských múzeí a 1 galéria za-
písaných v Registri múzeí a galérií, kto-
rý vedie MK SR (okrem toho pôsobia aj
ïal�ie múzeá a galérie mimo registra).

Sú v�ak na Slovensku aj obce, ktoré
nemajú a zatia¾ ani nehodlajú vybudo-
va� �iadne �pecializované kultúrne za-
riadenie alebo organizáciu. Absenciu
takéhoto kultúrneho zariadenia alebo
organizácie rie�ia priamou alebo nepria-
mou podporou u� existujúcich miest-
nych kultúrnych subjektov, prípadne iba
ich vybraných aktivít, najèastej�ie tre�o-
sektorových alebo cirkevných èi iných
privátnych subjektov, alebo vytváraním
materiálno-technických podmienok pre
podporu kultúry v miestnych/obecných
podmienkach, napr. výhodným prená-
jmom obecných priestorov pre kultúrne
úèely, alebo naopak � platbou pre-
nájmov pre kultúrne úèely v neobecných
priestoroch pre podporu rozvoja kultú-

ry v obci/meste. Obce a mestá majú tie�
svoje grantové schémy alebo systémy
finanènej podpory konkrétnych kultúr-
nych aktivít alebo kultúrnych subjektov
(mô�u to by� napríklad aj neprofesionál-
ne folklórne, divadelné, hudobné èi iné
súbory a skupiny, prípadne jednotlivci,
ako napr. amatérski výtvarníci, ¾udoví
rozprávaèi, recitátori a pod., prièom
dostanú podporu len na urèitú èas� ich
èinnosti, napr. na program, na kroje,
na ozvuèenie scény a pod.) schva¾ova-
né zastupite¾stvom. Podporné systémy
sú zväè�a urèené jednorazovým projek-
tom a via�u sa a sú schva¾ované zastu-
pite¾stvami na jeden kalendárny rok. Ne-
výhodou je, �e systematicky vykonáva-
né kultúrne èinnosti sú v tomto systéme
väè�inou postavené mimo podporného
systému a podporujú sa jednorazové,
nesystémovo vykonávané kultúrne akti-
vity, èo na jednej strane podporuje kre-
ativitu tvorcov kultúrneho produktu, ale
na druhej strane nezaruèuje opakovanie
úspe�ných projektov, èím trvalo neskva-
litòuje ponuku kultúrnych produktov
v danom teritóriu. Samozrejme, systém
nevyluèuje opätovné podporenie rovna-
kého produktu v ïal�om období, ale nie
je to zvyèajne pravidlom. Systematicky
vykonávaná èinnos� kultúrnych subjek-
tov býva èasto zriaïovate¾mi finanène
poddimenzovaná a úèas� týchto subjek-
tov v grantových a iných podporných
schémach nedostatoène rie�i ich situáciu.

Poèty samosprávnych kultúrnych or-
ganizácií v jednotlivých VÚC v roku 2010:

Bratislavský kraj 7
Trnavský kraj 18
Trenèiansky kraj
Nitriansky kraj 21
�ilinský kraj 23
Banskobystrický kraj 22
s 2 poboèkami
Ko�ický kraj 25
Pre�ovský kraj 28
Spolu 150 kultúrnych organizácií

Z informaèného h¾adiska je mo�né
pozrie� sa na starostlivos� o miestnu kul-
túru, t. j. o kultúru v mestách a obciach
aj z poh¾adu nie subjektov, ale objektov,
ktoré sú vyu�ívané pre úèely kultúry.
Pod¾a posledných zistení pasportizácie
objektov pre kultúrno-osvetovú èinnos�,
ktorú realizovalo komplexne Národné
osvetové centrum v roku 1996, a ná-
sledne èiastkovej pasportizácie zame-
ranej na domy kultúry realizovanej v roku
2006, mo�no kon�tatova�, �e v jednot-
livých krajoch boli zaznamenané tieto
kvantifikátory:

Bratislavský kraj 355 objektov
Trnavský kraj 422 objektov
Trenèiansky kraj 592 objektov
Nitriansky kraj 636 objektov
�ilinský kraj 656 objektov
Banskobystrický kraj 856 objektov
Ko�ický kraj 691 objektov
Pre�ovský kraj 900 objektov
Spolu 5 100 objektov

Na základe pasportizácie kultúrnych
domov, teda iba jedného segmentu
zo v�etkých objektov vyu�ívaných pre
potreby kultúry, ktorá bola uskutoènená
vo v�etkých obciach a mestách v SR
v roku 2006, vyplynulo, �e celkovo bolo
vyplnených 3 187 pasportizaèných lis-
tov. Z nich vyplynulo, �e v 92 % obcí
na Slovensku sú kultúrne domy, resp.
osvetové strediská èi spoloèenské
a kultúrne sály, prípadne väè�ie sály
na obecných úradoch, v cirkevných
a iných budovách, ktoré slú�ia na úèely
miestnej kultúry. Len 8,4 % (teda 242)
obcí na Slovensku nemá takýto objekt.

Pasportizácia celkovo popísala 2 944
objektov. Z toho 85 % objektov nesie
oznaèenie kultúrny dom, ktoré boli nos-
nými objektmi pasportizácie. Na Sloven-
sku v roku 2006 bolo 2 491 kultúrnych
domov. K nim mo�no priráta� miestne
a mestské kultúrne strediská, ktorých je
118 a predstavujú cca 4 % objektov za-
písaných v pasportizaènom súpise. Tra-
dièných osvetových besied bolo
v spomínanom roku iba 6. Sumárne
mo�no vyhodnoti�, �e zhruba 2 615 ob-
jektov vykonáva èinnos� kultúrnych do-
mov, i keï nie v�etky nesú tento názov
a bolo to 89 % z vtedy pasportizova-
ných objektov.

Vlastníkom kultúrnych domov pod¾a
pasportizácie v roku 2006 je a� v 94,8
% miestna samospráva. Druhým najväè-
�ím vlastníkom bola cirkev, ktorá vlast-
nila 1,6 % objektov. Hoci èastými vlast-
níkmi v minulosti boli podniky, najmä
výrobné, pod¾a výsledkov pasportizácie
ich bolo v sledovanom období u� len nie-
èo vy�e 1 %.

Istým mýtom na Slovensku bol názor,
�e kultúrne domy na Slovensku sa nevy-
u�ívali v ponovembrovom období
na kultúru, ale na iné podnikate¾ské ako
kultúrne úèely. Pasportizácia v roku
2006 ukázala, �e a� 98 % objektov sa
vyu�íva na kultúru, z toho výluène
na kultúrne úèely 32 % a 65 % slú�i
na kultúru a aj iné úèely. Iba cca 2 % sa
vyu�íva na nieèo iné, teda nie pre potre-
by miestnej kultúry.

Osobitosti kultúrnej ponuky miest-
nej a regionálnej kultúry sú zaujímavé
nielen pre cie¾ovú skupinu miestneho
a regionálneho obyvate¾stva, ale aj pre
ïal�ích náv�tevníkov danej lokality. Stá-
vajú sa tak atraktívnym turistickým cie-
¾om (u nás stále e�te nie je dostatoène
doceneným v cestovnom ruchu). Ide
najmä o kultúrne i prírodné pamiatky
miestneho, lokálneho významu, vráta-
ne ponuky nehmotného dedièstva (teda
aj miestneho náreèia, zvykoslovia, ¾udo-
vého rozprávaèstva, ¾udovej piesne
a pod.) a tzv. �ivej kultúry, teda ponuky
kultúrnych produktov postavených na lo-
kálnych umelcoch aktívne pôsobiacich
zväè�a v neprofesionálnych, poloprofe-
sionálnych a výnimoène profesionálnych
telesách èi iných kolektívnych zoskupe-
niach, prípadne ako individuálni umelci
(profesionálni, poloprofesionálni èi
neprofesionálni) pôsobiaci v sólo kariére
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Tabu¾ka è. 2

v danom mieste, oblasti èi regióne. Podu-
jatia záujmovej umeleckej èinnosti, ale
aj mimoumeleckých èinností sa formou
verejnej prezentácie dostávajú do kul-
túrnej ponuky danej lokality, tak�e
okrem vlastných aktérov týchto èinnos-
tí si na�li ïal�iu cie¾ovú skupinu pozera-
júcich alebo aktívne participujúcich di-
vákov a úèastníkov ich podujatí, ktoré
majú èasto vzdelávací charakter
s mo�nos�ou vyskú�ania si týchto zruè-
ností v istom verejne prezentovanom
a edukovanom rozsahu pre �irokú zú-
èastnenú verejnos� (najmä formami rôz-
nych �kôl tanca, divadla, kreslenia èi
iných tvorivých workshopov).

Záujmová umelecká a záujmová mi-
moumelecká èinnos� sú významným
zdrojom kultúrnej ponuky �irokej verej-
nosti a osobitne turistickej verejnosti
v miestnej a regionálnej kultúre. Jej kul-
túrne produkty sa via�u k záujmovej
umeleckej a mimoumeleckej èinnosti.
Záujmová umelecká i mimoumelecká
èinnos� je postavená na báze neprofesio-
nálnej kultúry, i keï niektoré jej segmenty
mô�u by� èiastoène profesionalizované.

Záujmová umelecká èinnos� je dob-
rovo¾ná neprofesijná èinnos� zameraná
na tvorbu alebo reprodukciu umenia. Je
nástrojom kultivácie ¾udskej osobnosti

a podporuje napåòanie princípov huma-
nizaèného poslania umenia. Neprofesij-
ne je rozvíjaná v tom zmysle, �e nesplý-
va s hlavným zamestnaním alebo povo-
laním. Ako ïal�ie termíny sa v tejto ob-
lasti pou�ívajú aj názvy amatérska tvor-
ba, ochotníctvo, ¾udová umelecká tvori-
vos�, amatérskoumelecká èinnos�, ama-
térske umenie.

Mimoumelecká záujmová èinnos�
predstavuje �irokú �kálu kultivaèných
aktivít, ktoré mô�u zasahova� do v�et-
kých oblastí miestnej kultúry. Kritériá
tejto skupiny záujmových aktivít v miest-
nej a regionálnej kultúre sa nie v�dy dajú
striktne urèi� a zaraïujeme tam v�etko,
èo nepatrí do záujmového vzdelávania
a záujmovej umeleckej èinnosti.

Záujmová umelecká i mimoumelecká
èinnos� patria k najvýznamnej�ím oblas-
tiam miestnej a regionálnej kultúry
a zároveò vytvárajú pozitívne mo�nosti
trávenia vo¾ného èasu. Záujmová ume-
lecká èinnos� sa realizuje v mnohých
oblastiach, ktoré mo�no rozdeli� na od-
bory a v kultúrno-osvetovej èinnosti sa
v súèasnosti osobitne sleduje v rámci
�tatistického zis�ovania KULT MK SR�3-01
o osvetovej èinnosti. Výstupy záujmo-
vej umeleckej èinnosti v jednotlivých
oblastiach èinnosti z poh¾adu kvantifi-

kácie poètov participujúcich kolektívov,
jednotlivcov a poètov èlenov týchto
kolektívov, ako aj v poètoch zrealizo-
vaných aktivít za rok 2009 mo�no vi-
die� v tabu¾ke v prílohe è. 2, výstupy
mimoumeleckých subjektov i aktivít
v tabu¾ke v prílohe è. 3.

Z h¾adiska uplatnenia sa oboch záuj-
mových èinností v oblasti kultúrneho
rozvoja lokality, kultivovania obyvate¾-
stva tejto lokality i jej náv�tevníkov, teda
aj turizmu, ide väè�inou o kultúrne pro-
dukty ponúkané ako výstupy z týchto
èinností, ktoré sa prezentujú verejnosti
rôznymi formami, napríklad výstavami,
divadelnými predstaveniami, koncertmi,
scénickými programami, èítaniami
z kroník, turnajmi a pod. Majú sú�a�nú
formu (napríklad celo�tátne, regionálne
alebo miestne sú�a�e v konkrétnych ob-
lastiach záujmovej èinnosti) alebo for-
mu nesú�a�ných prehliadok, prehliadko-
vých podujatí, festivalov.

Predmetom záujmu miestnej a regio-
nálnej verejnosti, ako aj ïal�ích náv�tev-
níkov a turistov, sú v�ak aj procesy ume-
leckej tvorby pri záujmovej umeleckej
èinnosti realizované a prezentované na-
príklad formou plenérov, tvorivých diel-
ní, ktorých sa mô�u a majú záujemcovia
aktívne zúèastni�. Z mimoumeleckej
záujmovej èinnosti je to napríklad úèas�
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a 1 2 3

1 2 832 1 251 1 887
2 221 130 186
3 25 12 12
4 18 6 31
5 10 16 51
6 2 0 0
7 7 16 63
8 29 40 13
9 14 13 31

10 36 23 28
11 1 6 0
12 6 2 2
13 22 11 20
14 187 85 14
15 45 4 5
16 14 7 9
17 60 6 3
18 21 8 1
19 16 1 0
20 125 73 5
21 212 47 19
22 229 64 71
23 466 151 151
24 313 162 302
25 385 90 113
26 30 22 79
27 5 17 30
28 25 88 276
29 28 48 79
30 27 26 67
31 75 6 34
32 49 13 97
33 35 7 9
34 17 14 4
35 12 6 4
36 3 0 4
37 62 31 74
99 5 664 2 502 3 774

rozprávaèstvo

hudobné
bábkové
poézie

literárna tvorba
umelecký prednes 

divadlo

¾udové

scénické

èinoherné

l. r

Umelecké kolektívy a jednotlivci spolu

kolektívov

dospelých detí
mláde�e 

(15 a� 26 r.)

ZÁUJMOVÁ 
UMELECKÁ

Kontrolný súèet (r. 1 a� 37)

fotografia

tradièné remeslá
výtvarná tvorba

v
 
t
o
m

filmová a videotvorba

iné

pantomímy
pohybové a taneèné

autentické

multimediálna tvorba
audiotvorba (rozhlas a fono)

zborový spev
folklórne súbory

trampská
country
d�ez

folklórne skupiny

¾udová

hudba

komorná a symfonická 
populárna

bluegrassová

ÈINNOS�

tanec

¾udový
scénický
moderný
spoloèenský
iný

rocková
dychová

folková

4 5 6 7 8

36 653 15 553 32 448 14 735 38 555
3 030 1 459 2 742 887 2 014

319 169 192 38 294
105 22 412 284 245
76 139 423 215 139
9 0 0 0 5

111 174 819 0 266
357 131 109 97 103
104 91 372 1 482 1 727
500 185 484 439 251

0 33 0 23 122
56 16 36 3 90

325 65 212 36 487
901 366 154 97 1 979
168 11 73 51 146
105 98 85 350 74
321 56 32 21 518
145 40 17 54 156
79 5 0 0 121

591 398 26 20 921
3 114 455 176 87 2 372
1 621 549 565 273 2 553
7 809 2 246 3 279 100 4 760
5 668 3 340 8 375 19 4 804
6 036 1 240 1 914 127 2 852

460 382 1 623 4 434
44 247 610 1 412

234 1 357 4 433 15 1 472
267 877 1 124 86 594
341 300 1 070 596 606
652 90 639 6 999 2 006
799 216 1 247 712 1 148
519 92 106 408 575
361 224 120 303 345
52 125 54 61 2 333
34 0 25 7 180

1 340 355 900 840 1 451
73 306 31 106 64 896 29 470 77 110

èlenov kolektívov

jednotlivcov
realizovaných

aktivítmláde�e
(15 a� 26 r.)

Poèet 

dospelých deti
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Tabu¾ka è. 3

na krú�kovej èinnosti, turistických a vlasti-
vedných aktivitách, kartových a �achových
turnajoch a podobne ako procesu tráve-
nia vo¾ného èasu.

Kultúra realizovaná tretím sektorom
a privátnymi subjektmi

Súèas�ou kultúrnej ponuky v akejko¾-
vek lokalite mô�u by� aj produkty, kto-
rých autorom a tvorcom sú subjekty, kto-
ré nie sú financované ani �tátom ani sa-
mosprávou. Spravidla ide o tretí sektor,
cirkev a privátne profesionálne subjekty
vykonávajúce kultúrnu èinnos�. Príspev-
ky na svoju èinnos� získavajú z rôznych
zdrojov. Fungujú spravidla z príspevkov
vlastných èlenov a priaznivcov, dobro-
vo¾ných darov, na svoju èinnos� sa uchá-
dzajú o granty v rôznych grantových
schémach, vrátane �tátnych i samo-
správnych. Najmä v malých obciach èas-
to suplujú neexistujúce lokálne kultúrne
subjekty. V podstate v�ak celoplo�ne
na Slovensku dopåòajú kultúrnu ponuku
produktov �tátnych a samosprávnych
kultúrnych organizácií. Niektoré subjek-
ty pracujú celoroène a ich èinnos� je viac-
menej systematicky rozvíjaná, ale sú aj
subjekty, ktoré vyvíjajú ve¾mi sporadic-
kú èinnos� a ich aktivity sú obmedzené
iba na ve¾mi nízky poèet, prípadne iba
na jednu v kalendárnom roku. Ich èinnos�
je v rámci miestnej a regionálnej kultúry
�tatisticky sledovaná KULT-om MK SR �
3-01 o osvetovej èinnosti, kde poèty
týchto subjektov v celo�tátnom meradle
i pod¾a jednotlivých samosprávnych kra-
jov za rok 2009 mo�no vidie� v tabu¾ke
v prílohe è. 1. Ponechali sme bez hlb�ej
analýzy èlenenie kultúrnych subjektov
pou�ívajúce sa v tomto �tatistickom
zbere dát. Upozoròujeme, �e poèty tých-
to subjektov ka�doroène kolí�u, preto-
�e ich èinnos� je limitovaná mnohými
vstupmi i meniacimi sa podmienkami ich
existencie a fungovania. V tomto systé-
me fungovania kultúry a subjektov v nej
pôsobiacich sú najmenej stabilným fak-
torom, ale na druhej strane treba prizna�,
�e èasto sú najflexibilnej�ími a mimoriad-
ne tvorivými a novátorskými v oblasti svo-
jej pôsobnosti.

V tomto príspevku sa zámerne neza-
oberáme kultúrnymi subjektmi, ktoré
ponúkajú svoje kultúrne produkty na ko-

merènej báze, preto�e si vzh¾adom
na rozsah príspevku a zlo�itos� proble-
matiky zasluhujú osobitnú analýzu.
Okrem rôznych umeleckých agentúr sú
to aj napríklad predajné galérie umelec-
kých predmetov, kníhkupectvá, predaj
a aukcie staro�itností a umeleckých
predmetov, antikvariáty, predaj umelec-
kých produktov na rôznych nosièoch
a pod. Venova� sa treba aj aktivitám fy-
zických osôb, ktoré pôsobia v miestnej
a regionálnej kultúre a tie� dopåòajú ple-
jádu kultúrnej ponuky v danom teritóriu.
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Kultúrno-osvetová èinnos� v súèas-
nosti dosiahla taký stupeò odbornej ná-
roènosti, �e k jej profesijnému vykoná-
vaniu je potrebné relatívne jednoznaène
porozumie� odborným termínom pou-
�ívaným v tejto oblasti. V kultúrno-spo-
loèenskej praxi sa odborná terminoló-
gia vytvárala �zdola� tak, ako sa formo-
vali jednotlivé prejavy, formy a in�titúcie
kultúrno-osvetového pôsobenia.

Rozlièné termíny oznaèujúce aktivity
spadajúce pod oznaèenie kultúrno-
-osvetová èinnos� (¾udovýchova, osve-
ta, osvetová èinnos�, mimo�kolské vzde-
lávanie, záujmová kultúrno-výchovná
èinnos�, osvetová èinnos�, kultúrno-vý-
chovná práca ap.) odzrkad¾ovali viac
urèitú dobovú ob¾úbenos� èi vz�ah
k organizaènej �truktúre (in�titúcii) ne�
teoretický zdôvodnené vymedzenie da-
ného termínu v systéme pojmového po¾a
problematiky. Ïal�ie pojmy vymedzujú
alebo konkretizujú zameranos� kultúr-
no-osvetovej èinnosti, alebo zdôrazòu-
jú niektorý aspekt aktivity: ideové vý-
chodisko, konkretizujú obsah podujatia,
úèastníka, pre ktorého je aktivita urèe-
ná, in�titucionálny aspekt a iné stránky
aktivity, napr. vo¾noèasové aktivity, zá-
ujmové vzdelávanie, mimo�kolské vzde-
lávanie, ekologická výchova, osvetové
vzdelávanie, obèianske vzdelávanie, zá-
ujmová umelecká èinnos�, ochotnícke
divadlo atï.

In�titúcie kultúrno-osvetovej èinnosti
sa formovali ako protiváha tzv. formál-
neho alebo tradièného �kolského vzde-
lávania � formal education, ktoré bolo
realizované na jednotlivých stupòoch
dobovej �kolskej sústavy. Pre �iroké
vrstvy mladej generácie sa podmienky
pre vzdelanie na úrovni základnej gra-
motnosti (stupeò triviálnej �koly) vytvá-
rali v na�om geografickom priestore
Európy iba v posledných desa�roèiach
18. storoèia v súvislosti so �írením osvie-
teneckých ideí dostupnosti �svetla po-
znania� pre v�etkých ¾udí. Iba postupne
sa formujú rôzne formy edukácie, kulti-
vácie a kultúrneho sebavyjadrenia aj
dospelého èloveka prostredníctvom �i-
roko chápaných kultivaèno-vzdelávacích
aktivít mimo priestoru �koly (dodajme
tie� kostola � hovoríme o konci 18. st.

ODBORNÁ TERMINOLÓGIA V OBLASTI KULTÚRNO-OSVETOVEJ ÈINNOSTI �
ÚVOD DO PROBLEMATIKY JEJ SYSTEMIZÁCIE

Potreba vytvorenia
moderného výkladového
a terminologického slovníka

a 19. st., keï sú uèite¾ a kòaz hlavnými
organizátormi miestneho kultúrneho �i-
vota). V jednotlivých európskych kraji-
nách sa v 19. st. ustálili typické in�titú-
cie kultúrno-osvetovej práce s dospelý-
mi, z ktorých niektoré i pri premene
v èase fungujú doteraz, napr. folkeo-
plysning pre ¾udové vysoké �koly v �kan-
dinávii, Volkshochschule v Nemecku
a Rakúsku, iné ako napr. slovenské ne-
de¾né �koly sú typickou formou ¾udo-
výchovy iba v 19. st. (i keï sa tento ter-
mín vo v�eobecnosti mô�e pou�íva�
v inom význame). V�etky tieto historic-
ky in�titucionalizované, ale aj v súèas-
nosti organizované kultúrno-kultivaèné
a edukaèné aktivity sa vo formujúcej sa
terminológii EÚ dostávajú pod oznaèe-
nie non-formal education. Pritom ter-
mín �education� predstavuje svojím ob-
sahom rôznorodé aktivity kultúrno-kul-
tivaèného pôsobenia, ktorých obsahová
�írka, spätos� s potrebami a záujmami
lokality a regiónu, akènos� foriem a za-
meranie na aktivitu cie¾ových skupín
v na�om ponímaní v znaènej miere zod-
povedá obsahu pojmu kultúrno-osve-
tová èinnos�.

Súèasná terminológia v oblasti miest-
nej a regionálnej kultúry � a to v ka�dej
z európskych krajín, nielen na Slovensku �
predstavuje zmes tradièného a moder-
ného, národne �pecifického i európsky
spoloèného, pojmov a oznaèení, ktorých
doslovný preklad neraz oklie��uje
význam pojmu v krajine, kde sa pou�íva
a je �ivý, alebo naopak v preklade nabe-
rá obsah, ktorý vyplýva z etymológie
slova, ale nie z jeho autentického obsa-
hu ako �pecifického pojmu. Logickým
dôsledkom �pecifík formovania, vývoja
a ïal�ích faktorov ovplyvòujúcich termi-
nológiu kultúrno-osvetovej práce, miest-
nej a regionálnej kultúry je, �e jednotli-
vé termíny, podobne ako aj terminoló-
gia ako celok, nespåòajú mnohé z po�ia-
daviek na vlastnosti odborných termí-
nov a odbornej terminológie.

V súèasnej etape informatizácie spo-
loènosti sa nepova�ujú terminologické
otázky iba za vnútorný problém výstav-
by teórie danej èinnosti. Je síce pravda,
�e terminológia ka�dej poznatkovej
a praktickej oblasti ¾udskej èinnosti, sys-

tematizácia a jasné vymedzenie pojmov
a ich vz�ahov patrí k základným a stálym
problémovým okruhom výstavby pozna-
nia o vymedzenom jave. Rovnako je v�ak
tie� základnou podmienkou porozume-
nia si navzájom aj v praxi, informova-
nosti o svojej èinnosti, kontaktov
s úèastníkmi podujatí v slovenskom  eu-
rópskom rozmere. V oblasti miestnej a
regionálnej kultúry v celoeurópskom roz-
mere terminológia predstavuje zlo�itý
mnohovrstvový problém, ku ktorému sa
nedá pristupova� iba z aspektu výstavby
teoretického pojmového systému, ale kde
treba zoh¾adòova� mnohé kultúrne
a historické �pecifiká konkrétnej oblasti
(geograficko-regionálnej, kultúrnej,
národnej, �tátnej), ktoré sa spolupodie-
¾ali na formovaní jednotlivých �trukturál-
nych prvkov tohto zlo�itého systému.

Zamý�¾aná príprava terminologické-
ho a výkladového slovníka kultúrno-
-osvetovej práce, miestnej a regionálnej
kultúry je nároèným projektom Národ-
ného osvetového centra. Je vítané, �e
èasopis Národná osveta poskytuje
priestor na prezentovanie východisko-
vých teoretických prístupov k jednotli-
vým okruhom kultúrno-osvetovej prá-
ce, z ktorých sa mô�e formova� pracov-
ná podoba pripravovaných hesiel. Víta-
me to s nádejou na odozvu u kultúrno-
-osvetových pracovníkov, z ktorých by
sa takto formoval �ir�í autorský, spolu-
autorský a posudzovate¾ský kolektív
spolupracovníkov na slovníku.

Ku koncepènej východiskovej práci
patrí aj uvedomenie si istých v�eobec-
ných zásad tvorby odbornej terminoló-
gie a jej systematizácie v�eobecne
a charakteristiky odborných termínov
ako jej prvkov.

Odborný termín �
stavebná jednotka
odbornej terminológie

Polo�me si otázku: Kedy je pome-
novanie, oznaèenie, nazývanie, názov is-
tého javu, èinnosti aj odborným termínom?

Východiskom na�ich úvah bude v�e-
obecne zau�ívaná definícia, pod¾a kto-
rej termín je prvok slovnej zásoby
a pomenúva istý pojem (obsah) vyme-
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dzený definíciou a miestom v systéme
pojmov (v terminológii) konkrétneho
odboru alebo oblasti vedy, techniky, hos-
podárstva, kultúry a ïal�ích èinností. Slo-
vo slovnej zásoby �funguje� ako termín
pod tromi podmienkami:

� vymedzenia konkrétneho odboru/
/oblasti jeho pou�ívania,

� definovania jeho obsahu (pojmu),
� urèenia miesta v systéme termino-

lógie a vz�ahov s príbuznými pojmami.
Termín teda predstavuje odborný

názov, je osobitným prípadom názvu,
pomenovania istého javu. Podobne aj
definícia je osobitným prípadom vyme-
dzenia obsahu a rozsahu pojmu; na defi-
nièné vymedzenie termínu platia isté
v�eobecnou metodológiou vedy (a jej
súèas�ou teóriou terminológie) vyme-
dzené pravidlá.

V teórii terminológie sa formulovali
základné vlastnosti termínov bez oh¾a-
du na vednú, resp. praktickú oblas� ich
pou�itia, ktoré by mali by� záväzné, ale-
bo aspoò zoh¾adòované v rámci mo�-
ností a �pecifík kultúrno-osvetovej prá-
ce aj v oblasti terminológie miestnej
a regionálnej kultúry. Rôzni autori zdô-
razòujú rôzne vlastnosti termínu, èasto
sa stretáme napr. s po�iadavkou infor-
maènej priezraènosti a informaènej nos-
nosti termínu. Vo¾ne interpretované pod-
¾a I. Masára (2000, s. 13 � 21) by malo
termín charakterizova� nasledujúcich
sedem vlastností:

� Spisovnos�: termín je prostriedok
urèený na odbornú komunikáciu, v ktorej
sa predpokladá realizácia v spisovnom
jazyku v ustálenom, ústrojnom (utvore-
nom v súlade so slovotvornými
a gramatickými pravidlami) a funkènom
(uspokojuje dorozumievacie potreby).

� Motivovanos�: je to vlastnos� od-
krývajúca motív a spôsob utvorenia ter-
mínu, od akého základu a ako je termín
utvorený, èi sa mu dá rozumie� bez �a�-
kostí. Do tejto po�iadavky by asi bolo
mo�né zaradi� aj inými autormi po�a-
dovanú informaènú priezraènos� termí-
nu.

� Systémovos�: odrá�a miesto termí-
nu v danej sústave, ale odrá�a sa aj
v jeho jazykovej forme. Odrá�a nielen
pojmovú, ale aj lexikálno-sémantickú
a gramatickú väzbu, prièom prvoradé sú
pojmové vz�ahy, systémovos� celého
terminologického prostredia, jeho prv-
kov a stránok, ktoré terminológia odzr-
kad¾uje a ktorým slú�i.

� Ustálenos�: ten istý pojem v rozliè-
ných odboroch by sa mal pomenúva�
tým istým termínom. Bez ustálenosti
termínov vznikajú nejasnosti v dorozu-
mievaní. Vlastnos� ustálenosti je úzko
spojená s vývinom terminológie
a vedeckých názorov. V období ve¾kých
zmien býva spravidla aj èas� terminoló-
gie neustálená a vyskytuje sa znaèná ter-
minologická variantnos�.

� Jednoznaènos� a presnos�: táto
vlastnos� súvisí s definovanos�ou,
s presným vymedzením termínu. Má
zabráni�, aby sa termín chápal rozliène.
V rámci jedného odboru sa to dá dosiah-
nu�, ak sa zachová zásada: jeden po-
jem � jeden termín.

� Derivatívnos�: Termín má ma� takú
jazykovú �truktúru, ktorá umo�òuje tvo-
ri� od neho potrebné odborné vyjadro-
vacie prostriedky, teda má ma� schop-
nos� by� odvodzovacím základom.

� Krátkos� a prelo�ite¾nos�: Sú to �ia-
dané vlastnosti, ale nemali by sa presa-
dzova� na úkor motivovanosti, systémo-
vosti, presnosti a jednoznaènosti.

Nezabúdajme, �e ide o postulované,
�iadané vlastnosti termínu, teda také,
ktoré by mal ma� ideálny odborný ter-
mín. V spoloèenskovedných oblastiach
mo�no �a�ko predpoklada� dodr�iava-
nie týchto po�iadaviek v ka�dom
z odborných termínov. Podobne je to
s ïal�ími po�iadavkami na termín, akou
je napríklad neexpresívnos�, teda aby
termín nevyjadroval citové zafarbenie.

V oblasti kultúrno-osvetovej práce,
miestnej a regionálnej kultúry � ako sme
ukázali u� v úvode � formovanie termi-
nológie prebiehalo induktívne, t. j. ter-
míny vznikali ako názvy, pomenova-
nia, oznaèenia prvkov praxe formujú-
cej sa v istej kultúre a sociálnom prostre-
dí, èasto rozdielnej v jednotlivých kul-
túrach a zemepisných oblastiach, a vy-
chádzali z prirodzeného jazyka prostre-
dia, v ktorom vznikali. Tieto skutoènos-
ti sú hlavným dôvodom, �e jednotlivé ter-
míny sa èasto vyznaèujú tým, �e nespåòajú
mnohé z vy��ie uvedených vlastností.

Odborná terminológia
a jej systemizácia

Systemizácia terminológie miestnej
a regionálnej kultúry predstavuje proces
uvedenia, zaradenia, usporiadania mno-
�iny termínov pou�ívaných v tejto oblas-
ti do systému. V rámci tohto procesu ide
o skúmanie, analýzu tejto mno�iny z via-
cerých prístupov. Pri systematizácii sa
uplatòujú najmä tri hlavné prístupy:

� vecný prístup: stavia do centra po-
jem a jeho vz�ahy k susedným pojmom,
ako aj vz�ah medzi pojmom a termínom,

� filozofický prístup: zdôrazòuje trie-
denie pojmov pod¾a filozofických kate-
górií a sna�í sa o vypracovanie klasifi-
kaèných teórií,

� lingvistický prístup: aplikuje jazy-
kové prostriedky na terminologické
javy; chápe terminológiu ako podmno-
�inu �peciálneho odborného jazyka
a ten ako podjazyk spisovného jazyka,
v na�om prípade slovenèiny.

Terminológia ka�dej poznatkovej
a praktickej oblasti ¾udskej èinnosti, sys-
tematizácia a jasné vymedzenie pojmov
a ich vz�ahov, definícia termínov patria

k základným a stálym problémovým
okruhom výstavby poznania o vymedze-
nom jave. Nie je tomu inak ani v oblasti
miestnej a regionálnej kultúry, kde ter-
minológia predstavuje v celoeurópskom
rozmere zlo�itý mnohovrstvový prob-
lém, ku ktorému sa nedá pristupova� iba
z aspektu výstavby teoretického pojmo-
vého systému, ale kde treba zoh¾adòo-
va� mnohé kultúrne a historické �pecifi-
ká konkrétnej oblasti (geograficko-re-
gionálnej, kultúrnej, národnej, �tátnej),
ktoré sa spolupodie¾ali na formovaní
jednotlivých �trukturálnych prvkov tohto
zlo�itého systému. Pri analýze termino-
lógie v oblasti miestnej a regionálnej
kultúry je preto potrebný tie� historický
prístup, ktorý uká�e najmä motivova-
nos� daného termínu, jeho kultúrny a èas-
to aj politický kontext, ako aj zlo�itos�
jeho prekladu do jazyka kultúry, v ktorej
sa daný fenomén nevyskytoval.

Pri analýze pojmov z oblasti miestnej
a regionálnej kultúry a kultúrno-osveto-
vej èinnosti ako praktických oblastí ¾ud-
skej èinnosti sa kombinuje najmä vecný
prístup s historickým, v ktorom sa re�-
pektuje vývoj javu, jeho regionálne kul-
túrne osobitosti so zoh¾adnením trendov
vývoja v tejto oblasti. Zlo�itos� termi-
nologickej systematizácie uká�eme
na dvoch okruhoch vyjasòovania, analý-
zy a definovania termínov stojacich na-
vrchu vnútorných pyramíd terminologic-
kých �rodín� vybraných okruhov pojmov.

Analýza pojmov formy
a druhy kultúrno-osvetovej
èinnosti v oblasti miestnej
a regionálnej kultúry
ako predpoklad ich systematizácie

Ako prvé pojmy na analýzu sme zá-
merne vybrali prierezové, t. j. pou�íva-
né v celej �írke kultúrno-osvetovej prá-
ce, a tie� relatívne neutrálne termíny,
bez mo�ného citového náboja pre pou-
�ívate¾ov, a to termíny druh a forma kul-
túrno-osvetovej práce v miestnej a re-
gionálnej kultúre.

Slová druh a forma patria do v�eobec-
nej slovnej zásoby slovenèiny ako spi-
sovného jazyka. Súèasne predstavujú aj
oznaèenie jedného zo základných �truk-
turálnych prvkov ka�dého kultúrno-
osvetového podujatia. Forma je aj
vo v�eobecnej slovnej zásobe slovo
s ve¾mi �irokým obsahom, samotný vý-
kladový Slovník súèasného slovenského
jazyka, diel A � G (2006, s. 999) uvádza
desa� definícií tohto slova. Formu v�e-
obecne definujú výkladové slovníky ako
vonkaj�í tvar, vzh¾ad, podoba nejakej veci.

Forma ako odborný termín v oblasti
kultúrno-osvetovej èinnosti v oblasti
miestnej a regionálnej kultúry patrí
k základným termínom vymedzujúcim
�trukturálne prvky, ktorými charakteri-
zujeme jednotlivé podujatia (popri
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termínoch cie¾, obsah, úèastníci/cie¾ové
skupiny, realizátori atï.). Problematika
foriem kultúrno-osvetovej práce bola
u nás rozpracúvaná v 80. rokoch minu-
lého storoèia, najmä v monografiách
V. Jùvu (1984) a V. Fábryho (1985).
V súèasnosti je súèas�ou didaktických
aspektov teórie rôznych druhov kultivaè-
ného pôsobenia. Ako východisko na�ich
prístupov k ponímaniu kategórie forma
mô�e poslú�i� úvodná èas� hesla z ter-
minologického a výkladového slovníka
Výchova a vzdelávanie dospelých
(2000, s. 138), kde sú charakterizované
formy ako �ustálené jednotky výchov-
ného, vzdelávacieho alebo iného kul-
túrno-spoloèenského pôsobenia, ktoré
majú pevnú vnútornú �truktúru naplne-
nú sledovaným obsahom a vlastnú von-
kaj�iu podobu�.

Problematika druhov kultúrno-osve-
tovej práce je ove¾a komplikovanej�ia.
Termín druhy kultúrno-osvetovej prá-
ce, ale aj vo vo¾nej�ej väzbe druhy
(niektoré zu�ujúce vymedzenie) nie je
definovaný ani v jednom z dostupných
odborných slovníkov nami sledovanej
oblasti, i keï sa s týmto termínom
v odborných textoch stretávame, av�ak
bez vysvetlenia jeho podstaty ako ter-
mínu, èasto ako so synonymom slova
typy. Preto pri analýze termínu druh vy-
chádzame z logiky prirodzeného jazy-
ka. Jeden z významov slova druh je spô-
sob, forma, typ (Slovník, 1959, s. 334).
Mo�no je to práve uvedenie slov forma a
typ ako vysvet¾ujúcich k slovu druh, èo ve-
die k èastému zamieòaniu týchto slov aj
v odbornej andragogickej literatúre. Av�ak
práve rozdiel medzi be�ným slovom
slovnej zásoby  a odborným termínom
je to, èo charakterizuje jazyk vedy a pro-
fesionálny prístup k odbornej èinnosti.

V odbornej terminológii je prijímaný
význam slova/termínu druh èastej�ie
vo význame �majúci osobitné, �peciál-
ne vlastnosti, zákonitosti�, èo predsta-
vuje �skupinu jednotlivín zhodujúcich sa
v istých podstatných znakoch�, napr.
druhy literárnych diel. Vo v�eobecnosti
mo�no poveda�, �e termínmi druhy, typy
sa klasifikuje, triedi istá mno�ina javov
do urèitých typových skupín pod¾a zá-
kladných zhôd a rozdielov v danom sys-
téme. Termín druh sa pou�íva pri klasifi-
kaènej analýze podstaty javov, keï sa
sna�íme o triedenie mapy výskytu zná-
mych a menej známych foriem proce-
sov a stavov kultúrno-osvetového pô-
sobenia. I takáto analýza ukazuje, �e
z uvádzaných synoným slova druh je pre
termín druh významovo najbli��ie slo-
vo/termín typ.

Pre rozpracovanie �rodiny� hesiel spa-
dajúcich pod druhy kultúrno-osvetovej
èinnosti v miestnej a regionálnej kultúre
vychádza záver, �e

� termín druh má v sebe predo-
v�etkým kvalitatívno-obsahový náboj.

V rámci daného druhu kultúrno-osveto-
vej práce je ïal�ie èlenenie podriadené
zvolenému kritériu;

� termín forma má v sebe najmä for-
málno-procesuálny náboj kultúrno-
-osvetovej práce;

� formy kultúrno-osvetovej práce bý-
vajú èasto rozpracúvané v súvislosti
s metódami ako s výsostne procesuál-
nym, dynamizujúcim prvkom kultúrno-
-osvetovej práce; vz�ah formy a metó-
dy kultúrno-osvetovej práce má v sebe
osobitnú väzbovú zlo�itos�.

Na základe analýzy pou�itia týchto
pojmov v odbornej literatúre mô�eme
sumarizova�, �e kultúrno-osvetové
podujatie je konkretizované jeho hlav-
nými �trukturálnymi prvkami, ako sú
cie¾, obsah, formy, metódy, úèastníci/
/cie¾ové skupiny, realizátori, ïal�ie rea-
lizaèné prostriedky atï., z ktorých ur-
èujúcim prvkom je cie¾ podujatia.
V záujme stanoveného cie¾a je treba na-
plni� podujatie hodnotným obsahom.
Pre prezentáciu obsahu treba h¾ada�
vhodnú formu kultúrno-osvetového
podujatia a vhodné metódy jeho pôso-
benia. Forma ako organizaèné usporia-
danie dáva rámec kultúrno-osvetovému
podujatiu v priestore a èase. Metóda je
spôsob, cesta, ako èo najefektívnej�ie
dosiahnu� urèitý cie¾ a realizova� obsah
tak, aby bol zrozumite¾ný, uchopite¾ný
pre úèastníkov podujatia ako celok, aby
aktivizoval úèastníkov smerom k cie¾u
podujatia.

Naj�ir�ia, rámcová � a tým aj najv�e-
obecnej�ia � definícia formy kultúrno-
-osvetového podujatia (práce) by moh-
la teda znie�: �Forma kultúrno-osveto-
vého podujatia predstavuje cie¾ovo za-
merané usporiadanie vonkaj�ích stránok
a podmienok podujatia, ako aj vyme-
dzenie spôsobu jeho organizácie pod¾a
rozlièných kritérií, ktoré sú zahrnuté
v charakteristike danej formy.�

Formy kultúrno-osvetovej práce mô-
�eme èleni� pod¾a ka�dého z kritérií, kto-
ré sú zahrnuté v ich charakteristike.
Mô�eme sa stretnú� napríklad s èlene-
ním pod¾a poètu úèastníkov, priestoro-
vej realizácie, spôsobu organizácie èin-
nosti realizátorov a úèastníkov, èasové-
ho vymedzenia, frekvencie konania atï.
Pritom ka�dú konkrétnu formu andrago-
gického podujatia mo�no zaradi� a cha-
rakterizova� z viacerých h¾adísk.

Ïal�ie napåòanie nového �hniezda�
hesiel,  alebo �mapy� èi �rodiny� hesiel v
pyramíde formy kultúrno-osvetového
podujatia by pokraèovalo konkretizá-
ciou foriem typických pre jednotlivé dru-
hy kultúrno-osvetovej práce. Uká�e sa,
�e niektoré formy sú charakteristické
pre celú �írku kultúrno-osvetovej práce,
niektoré, naopak, �pecifické pre danú
oblas�/druh/typ tejto práce.

Vymedzovanie rámca jednej �rodiny�
termínov nás vracia spä� k potrebe pln-

�ieho rozpracúvania u� naznaèeného
hesla druhy kultúrno-osvetovej práce.

Ilustrácia mo�ného prístupu
ku klasifikácii druhov
kultúrno-osvetovej práce

Je ve¾mi nároèné predostrie� jedno-
duchý a pritom systémovo ponímaný
prístup k èleneniu druhov kultúrno-
-osvetového pôsobenia. U� preto, �e
ka�dé èlenenie takého zlo�itého javu
bude nutne zjednodu�ujúce, ka�dý pr-
vok tohto pôsobenia mô�e predstavo-
va� èleniace h¾adisko a ka�dé èlenenie
nesie v sebe obmedzenia svojho výcho-
diskového poh¾adu, èi u� vedného ale-
bo praxicistického.

Ak si za èleniace h¾adisko zvolíme
primárnu orientáciu na niektorú z osob-
nostných èi sociálnych stránok èlo-
veka, cie¾ových skupín, miestnej komu-
nity, mô�eme vyèleni� nieko¾ko okruhov
cie¾ových zameraní andragogického
pôsobenia, prièom jednotlivé okruhy
zahròujú celú �kálu mo�ných druhov,
resp. typov kultúrno-osvetových podu-
jatí (Èornanièová a kol., 2005):

* záujmové vzdelávanie ako aktivita
primárne zameraná na získavanie po-
znatkov, informácií a zruèností: zaraïu-
jeme sem rozlièné vzdelávacie kurzy
a cykly, ako aj jednorazové vzdelávacie
podujatia ako jazykové kurzy, kurzy �i-
tia, varenia, stravovania, odborné pred-
ná�ky a cykly zahàòajúce obsahovo �i-
rokú �kálu odborného a v�eobecného
vzdelávania, napr. ekologické, zdravot-
né, historické témy a pod.,

* záujmovo-umelecká èinnos� ako
aktivita primárne zameraná na perma-
nentné rozvíjanie osobnosti èloveka
prostriedkami umenia:

zahàòa úèas� v rôznych formách ama-
térskych umeleckých aktivít, ako sú: di-
vadlo, detská dramatická tvorivos�,
umelecký prednes, literárna tvorba, lite-
rárne sú�a�e, folklórne festivaly, ¾udová
hudba a tanec, zvykoslovie, ¾udové re-
meslá, dychová hudba, komorná a sym-
fonická hudba, zborový spev, country,
bluegrass, trampská a folková hudba,
populárna hudba, d�ez, blues, country
tance, spoloèenský tanec, ma�oretky,
diskotékový tanec, show a módny ta-
nec, scénický tanec, fotografia, film, vi-
deo, výtvarníctvo a i.,

* záujmová mimoumelecká èinnos�
ako aktivita primárne zameraná na roz-
víjanie osobnosti èloveka mimoumelec-
kými prostriedkami kultúry v oblasti záuj-
mových vo¾noèasových aktivít: patria sem
napr. modelárske krú�ky, filatelistika, nu-
mizmatika, rôzne ïal�ie zberate¾stvá, �ach,
brid�, poznávacie krú�ky  a sú�a�e a i.,

* aktivizaèná výchovno-vzdelávacia
a akèná osveta predstavuje pestrú pale-
tu aktivít, ktoré kombinujú vzdelávaciu,
klubovú a verejnoprospe�nú èinnos�,
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obsahovo vychádzajú z aktuálnych spo-
loèenských potrieb a záujmov, napr.
so zameraním na ekologickú výchovu,
obèiansku výchovu, mierové aktivity,
¾udské práva a i.,

* kultúrno-umelecké vy�itie: náv�te-
vy divadelných, hudobných, výtvarných,
filmových a iných umeleckých podujatí;

* kultúrno-spomienkové aktivity:
spomienkové oslavy, výroèia a i.;

* kultúrny turizmus;
* ochrana a kultúrne vyu�itie hmot-

ného a nehmotného dedièstva lokality;
* kultúrno-zábavná èinnos�: taneè-

né zábavy, diskotéky, show a i.;
* kultúrno-rekreaèná a rekreaèno-

-�portová èinnos�: telesná výchova
a �port, turistika, vidiecka turistika, agro-
turistika, kultúrny oddych a rekreácia, spo-
loèenská zábava, spoloèenské hry atï.;

* kultúrno-sociálna a charitatívna
èinnos�: kluby rodiny, práce, dôchod-
cov, rôzne postihnutých, sociálne zame-
rané podujatia, charitatívne aktivity atï.;

* ekumenické kultúrno-osvetové
podujatia.

Jednotlivé druhy/typy kultúrno-osve-
tovej práce zahàòajú celú �kálu mo�ných
foriem kultúrno-osvetových podujatí.

Problém terminologickej systemizá-
cie pojmov na príklade pojmov záuj-
mové vzdelávanie a obèianske vzde-
lávanie do pojmovej pyramídy vzde-
lávanie a jej európsky kontext

V posledných dvoch desa�roèiach sa
pre oblas� kultúrno-osvetového vzdelá-
vania na Slovensku popri sebe dominant-
ne pou�ívalo �es� termínov: záujmové
vzdelávanie, mimo�kolské vzdeláva-
nie, osvetové vzdelávanie, kultúrno-
-osvetové vzdelávanie, obèianske
vzdelávanie a sociokultúrne vzdeláva-
nie. Z nich v oblasti miestnej a regionál-
nej kultúry mo�no za najfrekventovanej-
�í pojem pova�ova� záujmové vzdelá-
vanie. Problém nastáva, keï sa tento ter-
mín doslova prelo�í do iného jazyka,
kde adjektívum záujmové chápu ako
psychologický pojem charakterizujúci
vnútorné nastavenie èloveka (èi spoloè-
nosti) pri vzdelávaní, ale nie ako vyme-
dzenie druhu vzdelávania. Pritom naprí-
klad pre oblas� �tatistiky a získavania
informácií o kultúrno-osvetovej èinnos-
ti v krajinách Európy sa takéto vzdelá-
vanie nedá zaradi� do �iadnej �kolón-
ky�, èo skreslí obraz praxe vzdelávania
v miestnej a regionálnej kultúre.

Termín vzdelávanie, ktorý je na vrcho-
le pyramídy rodiny týchto pojmov, je
súèas�ou v�etkých odborných slovníkov
z oblasti vied o výchove. Býva podrob-
ne rozpracovaný a jeho podstatu mo�-
no vo¾ne interpretova� nasledovne:
�Vzdelávanie je pôsobenie na èloveka
s cie¾om získavania vedomostí, utvára-
nia návykov, postojov, spôsobov sprá-

vania sa, intelektuálnej a fyzickej pripra-
venosti. Prostredníctvo vzdelávacích
aktivít sa rozvíjajú vedomosti, spôsobi-
losti a postoje èloveka, ktoré sa vy�a-
dujú v jeho pracovnom a osobnom �i-
vote � získava sa vzdelanie.�

Pri termíne vzdelávanie sa v�dy od-
kazuje na pojem vzdelanie, ktorého
podstatu mo�no zhrnú� aj takto: �Vzde-
lanie je súhrn znalostí, vedomostí, po-
znávacích spôsobilostí a schopností,
ktoré nadobudol jednotlivec na základe
�kolského vzdelania, uèenia, �ivotných
a pracovných skúseností a zámerného
vlastného sebavzdelávania.�

Z rozlièných �pecifikácií vzdelávania
sa za naj�ir�í pojem pova�uje �celo�i-
votné vzdelávanie�, s ktorým ako odbor-
ným termínom sa museli poráta� aj eu-
rópski experti, autori Memoranda
o celo�ivotnom vzdelávaní (2000): �Ce-
lo�ivotné vzdelávanie/uèenie sa zahà-
òa v�etky aktivity uèenia sa poèas �ivo-
ta s cie¾om zlep�i� si vedomosti, zruè-
nosti a kompetencie v rámci osobných,
obèianskych, sociálnych a/alebo za-
mestnaneckých perspektív.�

V prílohe Správy EK o realizácii celo-
�ivotného vzdelávania/uèenia sa v Eu-
rópe (2001) sú ïalej definované tri zá-
kladné skupiny vzdelávacích/uèiacich
aktivít celo�ivotného vzdelávania:

* Formálne vzdelávanie/uèenie (for-
mal education) � uèenie sa, ktoré ob-
vykle poskytujú �koly v �kolskom sys-
téme (in�titúcie pre vzdelávanie a vý-
cvik). Je �truktúrované (pod¾a cie¾ov uèe-
nia, poètu hodín alebo podpory uèenia
sa) a vedie k získaniu osvedèenia. For-
málne uèenie sa je zámerné vzh¾adom
k perspektívam uèiacich sa. (Dodajme
k tejto definícii, �e výsledkom formál-
neho vzdelávania je v prvom rade stu-
peò vzdelania, ktorý sa oznaèuje ako:
základné, stredné, vysoko�kolské, ïalej
sú to kvalifikaèné profesijné �pecializá-
cie rôzneho stupòa.)

* Neformálne vzdelávanie/uèenie
(non-formal education) � uèenie sa, kto-
ré neposkytujú �koly, ale iné vzdeláva-
cie ustanovizne a obyèajne nevedie
k získaniu dokladu o vzdelaní. Je v�ak
�truktúrované (èo sa týka cie¾ov, poètu
hodín alebo podpory uèenia sa). Nefor-
málne uèenie je zámerné vzh¾adom
k perspektívam uèiacich sa.

* Informálne uèenie (informal learn-
ing), nein�titucionálne � uèenie sa vychá-
dzajúce z ka�dodenných aktivít jednot-
livca spojených s prácou, rodinou alebo
vo¾ným èasom. Nie je �truktúrované
(pod¾a cie¾ov, poètu hodín alebo pod-
pory uèenia sa) a obyèajne nevedie
k získaniu osvedèenia. Informálne uèe-
nie sa mô�e by�: zámerné, príle�itostné, ná-
hodné (random learning), vyskytuje sa èas-
tej�ie ako zámerné informálne uèenie sa.

* Formálne vzdelávanie zahàòa pre-
dov�etkým základné vzdelanie, ktoré je

vo vyspelých krajinách obvykle povinné
pre celú populáciu detí a odborné vzde-
lávanie získavané na vy��ích stupòoch
�kolskej sústavy.

* Základné vzdelávanie predstavuje
získavanie vedomostí, ktoré sú v danej
historickej etape a v geografickej oblasti
pova�ované za v�eobecne potrebné pre
kultúrne zaradenie sa ka�dého èloveka
do spoloènosti na takej úrovni, ktorá je
pova�ovaná za základnú pre �ivot
v daných podmienkach; základné vzde-
lávanie by malo pripravi� na vstup
do vzdelávacích procesov strednej úrov-
ne v�eobecného a odborného vzdeláva-
nia, na záujmové vzdelávanie a seba-
vzdelávanie; býva oznaèované tie� ako
v�eobecnovzdelávacie, komprehenzív-
ne, povinné a realizuje sa v rámci povin-
nej �kolskej dochádzky detí a mláde�e,
býva zabezpeèované �tátom (èo nevy-
luèuje realizáciu mimo �tátnych �kol-
ských in�titúcií).

Individuálne dopåòanie medzier v úpl-
nosti základného vzdelania jednotlivcov
sa dá realizova� na základných �kolách.
Av�ak aj základné vzdelanie mô�e by�
súèas�ou vzdelávaco-osvetových aktivít
organizovaných rôznymi typmi osveto-
vo-vzdelávacích in�titúcií. Býva to naj-
mä v lokalitách so silným sústredením
obyvate¾stva s neúplným základným vzde-
laním, ako sú rómske exkludované osady,
imigranti z krajín tretieho sveta a pod.

* Odborné/profesijné vzdelávanie
(stredného a vysoko�kolského stupòa)
zamerané na prípravu na kompetentný
výkon pracovných funkcií, ktoré sa
od èloveka ako pracovníka � profesio-
nála budú vy�adova�. Profesijné vzdelá-
vanie má viacero úrovní, druhov
a poslaní. V najväè�ej èasti býva realizo-
vané na patrièných typoch a stupòoch
�kôl, �kolských in�titúcií a vzdelávacích
zariadení, ktoré majú vzdelávaciu èin-
nos� ako primárne poslanie.

Formálne vzdelávanie je obvykle �tá-
tom regulované príslu�nou sústavou
�kolských zákonov týkajúcich sa jednot-
livých stupòov, druhov a typov vzdelá-
vania. Osvetové in�titúcie ho uskutoè-
òujú skôr ojedinelo, v rozsahovo a ob-
sahovo menej nároèných typoch po prí-
slu�nej akreditácii kurzu.

Neformálne vzdelávanie

Pre na�u analýzu sme z uvedených,
na Slovensku pou�ívaných pojmov � zá-
ujmové vzdelávanie, mimo�kolské vzde-
lávanie, osvetové vzdelávanie, kultúrno-
-osvetové vzdelávanie, obèianske
vzdelávanie a sociokultúrne vzdeláva-
nie � vybrali ako naj�ir�í pojem kultúr-
no-osvetové vzdelávanie, ktorý pod¾a
ná�ho názoru najbli��ie zodpovedá
pojmu neformálne vzdelávanie. Treba
poveda�, �e i v zahraniènej odbornej li-
teratúre nie je jednotné oznaèovanie
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tohto druhu vzdelávania. Popri v materiá-
loch EÚ preferovanom termíne non-formal
education sa stretáme s oznaèeniami libe-
ral education, free-time education, non-cre-
dit study  a i.

Kultúrno-osvetové vzdelávanie
predstavuje �irokú oblas� vzdelávania
èloveka zamerané na osobnostný roz-
voj èloveka v jeho mimopracovných ro-
lách, na rôzne záujmové cie¾ové skupi-
ny, na miestnu komunitu, na �iroký okruh
úèastníkov spoloènosti. V rámci kultúr-
no-osvetového vzdelávania mô�eme
ma� dva prístupy:

1. mô�eme hovori� o dvoch jeho ve¾-
kých podskupinách � záujmové a obèian-
ske vzdelávanie (prièom tento prístup
je nesystémový: adjektívom záujmové
v tomto pou�ití znamená, �e nie je po-
vinné); adjektívum obèianske vyjadruje
obsahové zameranie tohto vzdelávania
(iný výklad, �e je pre obèanov, je ne-
zmysel: aké vzdelávanie je pre neobèa-
nov � je také napr. pre azylantov),

2. mô�eme termíny kultúrno-osvetové
vzdelávanie a záujmové vzdelávanie po-
va�ova� za synonymá a obèianske vzde-
lávanie chápa� ako ich obsahový druh.

Záujmové vzdelávanie, ale aj celé
kultúrno-osvetové vzdelávanie uspo-
kojuje vzdelávacie potreby èloveka
v súlade s jeho osobným zameraním, vy-
jadreným záujmom. Záujmové vzdelá-
vanie vytvára �ir�ie predpoklady na kul-
tiváciu osobnosti na základe jej vzdelá-
vacích záujmov. Medzi jeho základné
charakteristiky patrí: dobrovo¾nos�,
úèas� vo vo¾nom èase, výber aktivity
na základe osobného záujmu. Pre záuj-
mové vzdelávanie je príznaèná ve¾ká ob-
sahová, tematická, �ánrová a in�titucio-
nálna pestros�. Do záujmového vzdelá-
vania zaraïujeme rozlièné vzdelávacie
kurzy a cykly, ako aj jednorazové vzde-
lávacie podujatia ako jazykové kurzy,
kurzy �itia, varenia, stravovania, odbor-
né predná�ky a cykly zahròujúce obsa-
hovo �irokú �kálu odborného a v�eobec-
ného vzdelávania, napr. ekologické,
zdravotné, historické témy a pod. Patria
sem aj �pecifické formy vzdelávania
v oblasti záujmovej umeleckej èinnosti
formou workshopov/tvorivých dielní,
sprievodných odborných programov
prehliadok, sú�a�í a výstav.

Obèianske vzdelávanie chápeme ako
vzdelávanie zamerané na kultiváciu èlo-
veka ako obèana, formovanie obèianskej
hodnotovej orientácie, utváranie vedo-
mia práv a povinností dospelých ako
obèanov spôsobilých zodpovedne
a úèinne uplatòova� svoje obèianske �ja�,
a to na individuálnoobèianskej úrovni,
komunitnoobèianskej úrovni, �tátnoob-
èianskej úrovni a európskoobèianskej
úrovni. Obsah obèianskeho vzdelávania
mô�eme rozdeli� v na�ich podmienkach
na pä� obsahových okruhov:

a) výchova k �tátnemu obèianstvu,
ktorá zahàòa témy: základy teórie �tátu,

ústavy, demokracie, politického systé-
mu, obèianskeho práva a pod.;

b) výchova k obèianskemu �ivotu
detí, mladistvých, dospelých a seniorov.
Zameriava sa najmä na demokratický
spôsob �ivota, osobnú obèiansku zod-
povednos� a na tvorivú úèas� na hospo-
dárskom, politickom a kultúrnom �ivo-
te. Ïalej sem patrí obèianske vzdeláva-
nie o právach a povinnostiach obèana
obce, regiónu a �tátu. Mo�no sem zahr-
nú� i vlastivedné vzdelávanie a vlaste-
neckú výchovu, ale aj �tátoobèiansku
výchovu cudzincov a vzdelávanie imig-
rantov. Niektorí autori sem zaraïujú aj
vzdelávanie k povolaniu, man�elstvu,
rodièovstvu alebo hodnotnému vyu�íva-
niu vo¾ného èasu;

c) komunitné, obecné vzdelávanie,
vzdelávanie v obciach. Má smerova�
k rozvoju spolupatriènosti èlenov dané-
ho spoloèenstva, k identifikácii sa s jeho
kultúrou, k zlep�eniu kvality �ivota v tej-
to komunite a k celkovému miestnemu
rozvoju. Znamená výchovu obèiansky
sebavedomých obyvate¾ov obce, mesta
k èinorodému lokálpatriotizmu;

d) vzdelávanie vo verejných veciach
v �tátnych, regionálnych, mestských
a obecných zále�itostiach. Je zamerané
na uspokojovanie spoloèných potrieb
a záujmov obèanov �tátu a obce, naprí-
klad v ochrane a tvorbe �ivotného pro-
stredia, v oblasti sociálnej starostlivosti,
starostlivosti o star�ích ¾udí, deti,
na vzdelávanie spotrebite¾a, zdravotné
a vý�ivové vzdelávanie a iné oblasti;

e) vzdelávanie zamerané na výchovu
euroobèiansky sebavedomých obyva-
te¾ov, ktorých spájajú tradièné hodnoty
demokracie, uznávania a ochrany ¾ud-
ských práv, obyvate¾ov poznajúcich prá-
va a povinnosti vyplývajúce z hospodár-
skeho a sociálneho práva Európskej únie
a jej kultúrnohodnotového smerovania.

Na záver

Súèasná slovenská, ale aj terminoló-
gia iných európskych krajín v oblasti kul-
túrno-osvetovej èinnosti, miestnej
a regionálnej kultúry má za sebou dva
a polstoroèný vývoj spojený s kultúrno-
-osvetovým hnutím a miestnymi, neskôr
regionálnymi a aj �tátnymi kultúrno-
-osvetovými aktivitami. Historicky sa
vyvíjali v rozlièných krajinách a kultúrno-
geografických priestoroch rôzne in�ti-
túcie, programy a formy kultúrno-osve-
tových aktivít. Historická a kultúrna
zakotvenos� sa doteraz odrá�a nielen
v odli�nom chápaní postavenia a význa-
mu miestnej a regionálnej kultúry a kul-
túrno-osvetovej èinnosti v spoloènosti,
ale aj v odli�nosti �pecifík v mnohých
�vonkaj�ích� oblastiach, akými sú napr.
riadenie, financovanie, terminológia,
vznik �pecifických in�titúcií, foriem a me-
tód èinnosti. Spoloèné, spájajúce pre
vzdelávanie dospelých je to �vnútorné�:

základné kultivaèné poslanie, cie¾, vý-
vojové trendy. V súèasnom multikultúr-
nom európskom priestore je zrejmý
trend internacionalizácie viacerých
�trukturálnych prvkov miestnej a regio-
nálnej kultúry. Ten si ale vy�aduje ma�
vyjasnenú domácu terminológiu v tejto
oblasti.

Terminológiu v oblasti kultúrno-osve-
tovej èinnosti charakterizuje nejedno-
znaènos� a� nesystémovos� základných
pojmov, èo v�ak pou�ívaným termínom
neuberá na ich dobovej, èasto i sú-
èasnej, funkènosti v oblasti svojho
pou�ívania. Problém nastáva pri prekro-
èení svojej úzkej oblasti pou�itia, odbor-
nej a medziodborovej spolupráci,
v medzinárodných kontaktoch, v infor-
maènom spracovaní problematiky a pod.
V súèasných �irokých procesoch globa-
lizácie sa prejavuje úsilie o terminolo-
gickú systematizáciu pod¾a urèitého
vedného èi prakticistického h¾adiska,
na druhej strane 21. storoèie priná�a
v niektorých oblastiach akoby návraty
k národným �riedlam aj v terminológii
úzko spätej s kultúrnym dedièstvom.
V jednotlivých európskych krajinách je
akceptovaná a èasto osobitne zdôraz-
òovaná terminológia vychádzajúca
z tradièných in�titucionálnych typov vý-
chovno-vzdelávacej práce s dospelými
v danom regióne. Nazdávame sa, �e
v strete globálneho a národného, v h¾a-
daní medzi tradíciami a inováciami,
medzi systémovos�ou a prakticizmom
má vyjasòovanie odbornej terminológie
svoje dôle�ité miesto.

Z h¾adiska terminologickej výstavby
teórie a praxe kultúrno-osvetovej èin-
nosti patrí vytvorenie moderného vý-
kladového a terminologického slovní-
ka k ve¾kým výzvam a nároèným úlo-
hám súèasnej etapy jej rozvoja tak
na Slovensku, ako aj v iných krajinách,
ale aj v európskom kontexte.
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�TATISTICKÝ VÝSKUM KABINETU VÝSKUMU KULTÚRY NÁRODNÉHO
OSVETOVÉHO CENTRA

Zmysluplné vyu�ívanie
vo¾ného èasu ako prevencia
proti závislostiam a prejavom
extrémizmu stredo�kolskej mláde�e

Vo¾ný èas predstavuje významný faktor v �ivote stredo�kolskej mláde�e, ktorý do znaènej miery ovplyvòu-
je ich fyzické dispozície, no predov�etkým psychické èi citové zázemie, podie¾a sa na upevòovaní ich morál-
nych, vô¾ových vlastností a postojov ku ka�dodenným prejavom v rámci rodinnej mikroklímy èi okolitého
sveta a na celkovom rozvoji formujúcej sa mladej osobnosti. Práve z tohto dôvodu sa realizovali na pôde
Kabinetu výskumu kultúry Národného osvetového centra v priebehu rokov 2003 a� 2009 tri sociologické
prieskumy na náhodne vybraných stredných �kolách, ktoré iniciovalo Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo
�kolstva SR, no predov�etkým samotný Úrad vlády SR v rámci svojho vládneho programu boja proti extré-
mizmu. Základnou úlohou v�etkých týchto troch prieskumov bolo zisti�, do akej miery sa podie¾ajú rozlièné
spôsoby trávenia vo¾ného èasu mláde�e na urèitej forme prevencie rôznych druhov závislostí a postojoch
mladých ¾udí k prejavom extrémizmu. Vo svojom príspevku sa v�ak nebudeme venova� tejto téme, ktorú
vo svojich výskumných správach rozoberajú doc. E. Hradiská a doc. A. Ritomský, ale sústredíme pozornos�
na samotné vo¾noèasové aktivity mláde�e s cie¾om poukáza� na mieru ich vyu�ívania, na otázky spojené
s mo�nos�ami a preká�kami, ktoré bránia mladým venova� sa ob¾úbeným aktivitám pod¾a ich predstáv.
Vychádzame z posledného výskumu, ktorý realizoval Kabinet výskumu kultúry NOC v mesiacoch apríl � máj
2009, ale so zámerom upozorni� na urèité zmeny vo frekvencii vyu�ívania vo¾noèasových aktivít sa pokúsi-
me porovna� údaje v�etkých troch výskumov a naznaèi� istý vývoj v priebehu �iestich rokov v rámci intenzív-
nej�ieho vyu�ívania niektorých aktivít a naopak � zni�ovania frekvencie iných, najmä pod vplyvom èoraz
èastej�ieho pou�ívania poèítaèa èi presnej�ie sledovania internetu.

Preto�e sa opierame o získané údaje spomínaných prieskumov, ktoré spracovali vo svojich výstupoch
externí spolupracovníci Kabinetu výskumu kultúry NOC, pova�ujeme za potrebné jednak uvies� hlavné zdro-
je, v ktorých sú výsledky spracované, a jednak oboznámi� záujemcov o na�e poznatky so základnými infor-
máciami, ktoré sú s týmito prieskumami spojené.

Prieskum z roku 2003 vyhodnotila
psychologièka doc. E. Hradiská vo vý-
skumnej správe Vhodné spôsoby tráve-
nia vo¾ného èasu mláde�e ako preven-
cia rôznych druhov závislostí.

Prieskum sa realizoval v mesiacoch
apríl � máj na 14 náhodne vybraných
stredných �kolách. Oslovili sme 1 316
�tudentov druhých a tretích roèníkov
(16/17 a� 18-roèní) zo v�etkých typov
stredných �kôl (gymnáziá, stredné od-
borné �koly, stredné odborné uèili�tia
s maturitou i bez maturity) z ôsmich slo-
venských miest (Bratislava, Skalica,
Nová Dubnica, Èadca, �ilina, Svit, Ke�-
marok, Podolínec).

V roku 2007 vypracovala výskumnú
správu doc. Hradiská spolu s doc. Ritom-
ským pod názvom Spôsoby trávenia
vo¾ného èasu v súvislosti so sebahodno-
tením mláde�e a postojmi k extrémizmu.
Prieskum sa opä� realizoval v mesiacoch
apríl � máj, tentoraz v�ak na roz�írenej
vzorke v�etkých typov �kôl (18) v záuj-
me zvý�enia reprezentatívnosti, a to jed-
nak pestrej�ím zastúpením �tudentov
z východného Slovenska a �tudentov
maïarskej národnostnej men�iny. Pritom

sa v�ak podarilo oslovi� men�í poèet stre-
do�kolákov (1 198) z miest Bratislava,
Skalica, Nová Dubnica, Èadca, �ilina,
Ke�marok, Podolínec, Ko�ice, �amorín,
Dunajská Streda.

V roku 2009 sa realizoval zatia¾ po-
sledný zo série komentovaných priesku-
mov, ktorý bol takmer identický s pred-
chádzajúcim, preto�e pod¾a vládneho
programu boja proti extrémizmu by sa
mal takýto prieskum na stredných �ko-
lách opakova� pravidelne ka�dé dva
roky. Z h¾adiska metodiky zis�ovania
vývojových trendov v skúmanej oblasti
je potrebné, aby sa i nasledovné pripra-
vované prieskumy realizovali na pribli�-
ne rovnakej výskumnej vzorke a na tých
istých �kolách.

Frekvencie vo¾noèasových
aktivít stredo�kolskej mláde�e,
príèiny a preká�ky v roku 2009

Z výsledkov zatia¾ posledného výsku-
mu nám vychádza, �e zhruba polovica
stredo�kolskej mláde�e disponuje
s dostatoèným mno�stvom vo¾ného
èasu, ale viac ako 43 % z na�ej vzorky

uviedlo, �e poci�uje jeho nedostatok.
Mo�no predpoklada�, �e populácia mlá-
de�e je v podstate rozdelená na dve
takmer rovnaké èasti � na tých, ktorí si
myslia, �e majú dostatok vo¾na,
a na tých, ktorí nemajú dostatok vo¾né-
ho èasu.

Pri odpovediach na otázku o spokoj-
nosti s jeho pre�ívaním sme vyhodnoti-
li, �e mláde� je viac-menej pozitívne
vyrovnaná s touto skutoènos�ou. Nece-
lých 20 % respondentov je s trávením
svojho vo¾ného èasu v podstate spokoj-
ná, viac ako �tvrtina je takmer spokojná
a necelá polovica zástupcov (47,1 %) na-
�ej vzorky uviedla, �e �niekedy áno, nie-
kedy nie� � sú s týmto trávením spokojní.

Preto�e 4 % z opýtaných takmer
nikdy nie sú spokojné a spomínaných
47,1 % raz je a inokedy nie je spokoj-
ných, zis�ovali sme, èo je hlavnou príèi-
nou tejto nespokojnosti. �tudenti mohli
uvies� a� tri dôvody nespokojnosti
s trávením vo¾ného èasu, a preto súèet
ich odpovedí presahuje 100 %.

Hlavnou príèinou nespokojnosti je
nedostatok príle�itostí v mieste, kde
mladí trávia väè�inu vo¾ného èasu. Túto
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uviedlo viac ako 51 % z tejto skupiny
nespokojencov. Pre väè�inu mladých  je
typickým nedostatok finanèných pro-
striedkov (39,5 %), ale v podstate
i samotný nedostatok vo¾ného èasu,
teda celková zaneprázdnenos� (35,1 %).
Nie je zanedbate¾né i výchovné pôsobe-
nie rodièov, keï ako trest vyu�ívajú voèi
svojim de�om zakazovanie ob¾úbených
vo¾noèasových aktivít (26,4 %). Zákazy
zo strany �koly alebo vychovávate¾ov
nie sú ve¾mi ve¾kou zábranou vyu�ívania
vo¾ného èasu (4,7 %). Je prirodzené, �e
mladí málokedy pre�ívajú svoj vo¾ný èas
individuálne, a preto neprekvapuje sku-
toènos�, �e 16 % chýba partner èi part-
nerka alebo skupina kamarátov, èi�e
partia (11,5 %) a napokon viacerí nemajú
dostatok informácií o mo�nostiach trá-
venia vo¾ného èasu (14,2 %).

S dôvodmi, ktoré bránia mladým pre-
�íva� vo¾ný èas pod¾a svojich predstáv,
bezprostredne súvisia aj ¾udia z ich blíz-
keho okolia, ktorí vo väè�ej èi men�ej
miere ovplyvòujú ich aktivity. Aj v tomto
prípade mohli pri odpovedi na otázku
�Uveï, kto najviac ovplyvòuje trávenie
tvojho vo¾ného èasu� uvies� a� tri odpo-
vede. Ako sme u� v predchádzajúcom
texte naznaèili, kamaráti a partia majú
na tejto skutoènosti výrazný podiel, lebo
v podstate dve tretiny zo v�et-kých oslo-
vených uviedli práve svojich kamarátov.
Aj rodièia e�te majú na teenagerov znaè-

ný vplyv, èo potvrdila necelá polovica.
To, �e mladí sa stretávajú vo dvojici,
zasa uviedla viac ako tretina z nich, ale
významné zistenie je i to, �e viac ako 40
% sa èasto rozhoduje pod¾a vlastného
uvá�enia. Súrodenci, podobne ako uèi-
telia a vychovávatelia nemajú na rozho-
dovanie o vo¾nom èase mladých výraz-
nej�í vplyv (okolo 11 %).

V súvislosti s trávením vo¾ného èasu mlá-
de�e a preká�kami, ktoré im vo vo¾noèa-
sových aktivitách bránia, nás zaujímalo,
akému druhu èinnosti sa venujú najviac, èo
uprednostòujú a èo takmer úplne ignorujú.

Ponúkli sme �tudentom zoznam akti-
vít zahàòajúci a� 39 polo�iek, prièom sa
mali ku ka�dej aktivite zvlá�� vyjadri� �
teda èi ju vykonávajú ka�dý deò alebo
aspoò raz do tý�dòa, menej ako raz
do tý�dòa, menej ako raz mesaène, ale-
bo sa jej vôbec nevenujú. Pod¾a predpo-
kladu suverénne najob¾úbenej�ou èinnos-
�ou stredo�kolákov je poèúvanie hudby.
Takmer 90 % zástupcov na�ej vzorky ju
poèúva ka�dý deò a 9 % aspoò raz
do tý�dòa (Tabu¾ka 1). To znamená, �e
dne�ní mladí ¾udia si bez hudby nevedia
svoj �ivot ani predstavi�. V�etci sme den-
ne svedkami èi u� na ulici alebo v do-
pravných prostriedkoch, �e mladí kade
chodia, majú na u�iach, resp. v u�iach
miniatúrne slúchadlá a poèúvajú vïaka
najnov�ej technike svoje vlastné výbery
najob¾úbenej�ích skladieb populárnej

hudby ulo�ené v MP3 prehrávaèoch.
Ve¾mi dôle�itá je zistená skutoènos�,

�e a� tri �tvrtiny �tudentov na�ej vzorky
sa denne rozprávajú s rodièmi a 18 %
aspoò raz do tý�dòa, èo má dôle�itý vý-
chovný vplyv na ich ïal�í �ivot a je istou
pozitívnou zárukou, �e mladí sú ochotní
diskutova� o vlastných aktivitách so svo-
jimi najbli��ími. Podobne je pozitívne
zistenie, �e 44 % z nich trávi denne vo¾-
ný èas so svojimi súrodencami a takmer
30 % aspoò raz v tý�dni. Z uvedeného
vyplýva, �e pôsobenie rodiny plní v �i-
vote mladých ¾udí významnú funkciu
a výrazne ovplyvòuje aj ich vo¾noèaso-
vé aktivity. Stredo�kolská mláde� pre-
ukazuje pomerne silnú väzbu na rodinu,
èo potvrdzuje zistenie, �e a� 41,5 %
z nich pomáha v domácnosti ka�dý deò
a 43,2 % aspoò raz do tý�dòa, len nece-
lé dve percentá z opýtaných �tudentov
nepomáhajú vôbec. K utu�ovaniu rodin-
ného �ivota patrí bezprostredne aj sta-
rostlivos� o domáce zvieratá, najmä
o psa, prípadne o maèku. Predov�etkým
ob¾úbený pes ako rodinný miláèik je po-
va�ovaný v podstate za èlena rodiny,
preto v tejto súvislosti neprekvapuje, �e
takmer tretina mladých sa stará o zvie-
ratá (chodí so psom na prechádzku) ka�-
dý deò a ïal�ích 15,2 % aspoò raz
do tý�dòa.

Ako sme u� v predchádzajúcom tex-
te naznaèili, ïal�ím silným faktorom

Tabu¾ka è. 1 � Percentuálne vyjadrenie miery vykonávania aktivít v roku 2009

Legenda: 1 � vôbec nie, 2 � menej ako raz mesaène, 3 � menej ako raz do tý�dòa, 4 � aspoò raz do tý�dòa,
5  �  ka�dý deò.

Tabu¾ka zahàòa odpovede na otázku: Pred sebou má� zoznam vo¾noèasových aktivít. Pri ka�dej z nich uveï, ako
èasto sa jej venuje�. (Uvádzame len významnej�ie aktivity so zrete¾om na percentuálne zastúpenie.)

Frekvencia vykonávania vo¾noèasových aktivít v % 
Poèúvam hudbu 
Sledujem televíziu 
Poèúvam rozhlas  
Èítam dennú tlaè  
Èítam èasopisy 
Pozerám video/DVD 
Èítam knihy 
Komunikujem na internete 
Pracujem na internete 
Rozprávam sa s rodièmi 
Trávim èas so súrodencom 
Stretávam sa s kamarátmi 
Trávim èas vo dvojici 
Nav�tevujem kaviarne, pohostinstvá 
Chodím na diskotéky 
Starám sa o psa, maèku a pod. 
Brigádujem 
Pomáham v domácnosti 
Venujem sa vlastnej umeleckej èinnosti 
Venujem sa samo�túdiu 
Chodím do záujmového krú�ku 
Chodím na kurzy (jazykové a iné) 
Chodím do organizácie pre mladých 
�portujem 
Venujem sa turistike, trampovaniu,  
výletom do prírody 

1 2 3 4 5 Spolu 
 0,2  0,6  1,0  9,2 89,1 100,0 
 1,7  2,0  4,5 29,6 62,3 100,0 
30,5 11,8 17,9 23,1 16,8 100,0 
20,1 12,3 18,4 33,7 15,4 100,0 
10,9 16,2 22,7 41,5  8,7 100,0 
 4,8 16,2 30,1 40,8  8,1 100,0 
33,6 24,8 15,1 17,2  9,3 100,0 
 4,8  2,9  6,8 25,6 59,9 100,0 
 5,8  6,5 10,0 34,4 43,3 100,0 
 1,7  1,3  3,0 18,2 75,8 100,0 
12,4  4,8  9,4 29,7 43,7 100,0 
 1,0  2,9  4,3 33,4 58,5 100,0 
32,9  6,1  6,6 28,1 26,4 100,0 
 8,0 11,9 20,0 46,8 13,3 100,0 
34,0 26,0 18,2 19,9  1,8 100,0 
44,8  4,9  5,1 15,2 30,0 100,0 
50,4 23,4  8,5 14,7  2,9 100,0 
 1,8  4,2  9,2 43,2 41,6 100,0 
49,7  6,6  5,7 20,1 17,9 100,0 
37,0 18,9 17,9 20,3  6,0 100,0 
65,4  3,0  2,6 20,7  8,3 100,0 
76,7  3,5  2,6 16,0  1,1 100,0 
93,4  2,8  1,2  2,2  0,3 100,0 
 6,3  7,6 14,2 44,5 27,4 100,0 

28,1 39,8 17,3 12,3  2,6 100,0 
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regulujúcim konanie stredo�kolákov je
stretávanie sa s kamarátmi a blízkymi pria-
te¾mi, preto�e takmer 60 % mláde�e sa
stretáva so svojimi známymi ka�dý deò
a tretina aspoò raz do tý�dòa. Je priro-
dzenou tú�bou teenagerov stretáva� sa
s partnerom opaèného pohlavia. Hoci
tretina zástupcov na�ej vzorky nemá ta-
kéhoto blízkeho èloveka, ïal�ia polovi-
ca z nich sa s takýmto priate¾om stretáva
buï ka�dý deò alebo aspoò raz do tý�dòa.

Z ná�ho komentára uvedených výsled-
kov vyplýva, �e podstatný objem vo¾-
noèasových aktivít mláde�e vypåòa po-
treba komunikácie èi u� s rodinnými prí-
slu�níkmi, kamarátmi alebo blízkymi
partnermi. Preto neprekvapuje výrazný
záujem stredo�kolákov o komunikáciu
prostredníctvom internetu, preto�e a�
60 % respondentov vyu�íva èet èi
e-mail ka�dý deò a ïal�ia �tvrtina oslo-
vených aspoò raz do tý�dòa. Internet
dokonca vyu�íva na komunikáciu
o nieèo väè�í poèet �tudentov ako
na vyh¾adávanie informácií (43,3 % �
ka�dý deò; 34,4 % � raz do tý�dòa). Je
pote�ite¾né, �e stredo�koláci sa zrejme
u� zbavili posadnutosti poèítaèovými
hrami, ktorá je príznaèná najmä pre deti
mlad�ieho �kolského veku, preto�e
takmer polovica zástupcov na�ej vzor-
ky vôbec nehrá poèítaèové hry a iba
10 % z nich e�te vyu�íva takúto mo�nos�
ka�dý deò a 16 % aspoò raz do tý�dòa.

Záujem o komunikáciu cez internet je
porovnate¾ný so sledovaním televíznych
programov, hoci ide v podstate o pa-
sívnu èinnos�. Mo�no kon�tatova�, �e
pozeranie televízie vo vo¾nom èase mlá-
de�e e�te dominuje, ale vïaka internetu
a iným mo�nostiam urèite nedosahuje
také percento sledovanosti ako napr.
pred 10 rokmi, lebo denne trávi pred
obrazovkami televízora svoj vo¾ný èas
62,3 % respondentov a aspoò raz
do tý�dòa takmer 30 %. Podstatne me-
nej �tudentov v�ak poèúva rozhlas (16,8
% � ka�dý deò; 23,1 % � aspoò raz do
tý�dòa), èo mo�no vysvetli� najmä tým,
�e mladých v rozhlase zaujíma predo-
v�etkým hudba a tú si skôr sami vyh¾a-
dávajú na internete, ukladajú skladby
do MP3 prehrávaèov a, ako sme u� spo-
menuli, poèúvajú ich najmä cez slúcha-
dlá. Preto�e na internete mo�no získa�
tie najèerstvej�ie informácie èi u�
z domáceho alebo svetového diania,
nemajú mladí ve¾mi záujem ani o dennú
tlaè. Iba 15,4 % ju sleduje denne a tretina
aspoò raz do tý�dòa, prièom treba po-
znamena�, �e ju mô�u takisto èíta� aj
na internete. Stredo�koláci èítajú skôr
èasopisy, ktoré väè�inou vychádzajú
tý�denne, a preto 41,5 % z na�ich res-
pondentov uviedlo �e ich èíta raz do tý�-
dòa a len 8,7 % ka�dý deò.

Je chvályhodné, �e mladí vyu�ívajú
pomerne v znaènej miere svoj vo¾ný èas
aj na aktívne �portovanie, preto�e viac
ako �tvrtina z nich (27,4 %) �portuje ka�-

dý deò, 44,5 % aspoò raz do tý�dòa a iba
6,3 % z oslovených ne�portuje vôbec.
Men�í záujem je o turistiku, ktorá pred-
stavuje takisto istý druh �portu, ale vyu-
�íva sa najmä v letných mesiacoch, èo
sa zrejme prejavilo aj v tom, �e 28,1 %
ju nepestuje vôbec, necelých 40 % me-
nej ako raz do mesiaca, teda párkrát do
roka, ale nie je zanedbate¾ných 12,3 %
stredo�kolákov, ktorí sa venujú turistike
aspoò raz do tý�dòa. Turistike sa síce
mláde� vo vo¾nom èase nevenuje neja-
ko intenzívne, ale o to viac si vo¾né chví-
le spríjemòuje prechádzkami, lebo sko-
ro 40 % respondentov chodí na pre-
chádzky aspoò raz do tý�dòa, okrem
nich 19 % dokonca ka�dý deò a iba 9 %
sa v zmysle relaxu neprechádza vôbec,
èo v�etko prirodzene úzko súvisí
s chodením vo dvojici. Popri aktívnom
�portovaní sa znaèná èas� mladých zau-
jíma o �port i pasívne, a to predo-
v�etkým nav�tevovaním �portových
podujatí. Hoci takmer 40 % zo zástup-
cov na�ej vzorky nemá vôbec záujem
o takéto podujatia, 16,1 % ich nav�te-
vuje aspoò raz do tý�dòa, 14,7 % menej
ako raz do tý�dòa a 27,6 % menej ako
raz do mesiaca.

Ak sme kon�tatovali, �e takmer tri �tvr-
tiny mladých �portujú aspoò raz do tý�-
dòa, nie je na druhej strane pote�ite¾ná
skutoènos�, �e skoro dve tretiny mladých
nav�tevujú pohostinské zariadenia aspoò
raz do tý�dòa a z nich 13,3 % ka�dý deò,
prièom iba 8 % z oslovených nechodí
do takýchto podnikov vôbec.

Je prirodzené, �e ak pomerne znaèná
èas� mladých �zabíja� svoj vo¾ný èas
v pohostinstvách, nemá dostatok èasu
na iné zmysluplnej�ie aktivity. Z výsled-
kov výskumu vyplýva, �e stredo�koláci
zrejme nepoci�ujú výraznej�iu potrebu
privyrobi� si nejakú finanènú èiastku, lebo
viac ako polovica z oslovených vôbec
nebrigáduje, 14, 7 % aspoò raz do tý�-
dòa a iba maximálne tri percentá ka�dý
deò, èo naznaèuje, �e stredo�koláci sú
pravdepodobne finanène dostatoène
saturovaní svojimi rodièmi, alebo si
na takúto prácu nenájdu èas. Necelá �tvr-
tina brigáduje menej ako raz mesaène,
èo by mohlo súvisie� s ich pracovnými
aktivitami v období �kolských prázdnin.

Na rozvoj mladej osobnosti má ne-
pochybne ve¾ký vplyv aj vz�ah k viere, kto-
rá upevòuje predov�etkým morálne hod-
noty. Aj keï necelých 44 % nezaujíma

Aktivity 

Poèúvam hudbu 

Sledujem televíziu 

Poèúvam rozhlas 

Èítam dennú tlaè 

Èítam èasopisy 

Pozerám video/DVD 

Èítam knihy 

Komunikujem na internete 

Pracujem na internete 

Rozprávam sa s rodièmi 

Trávim èas spolu so súrodencom/súrodencami 

Stretávam sa s kamarátmi 

 
Tabu¾ka è. 2a (pokraèovanie tabu¾ky na str. 34): Denné vykonávanie vý-
znamnej�ích aktivít pod¾a jednotlivých výskumov (v %)

Rok Denne 
2003 84,1 
2007 87,7 
2009 89,1 
2003 68,9 
2007 65,7 
2009 62,3 
2003 35,6 
2007 21,9 
2009 16,8 
2003 21,4 
2007 18,1 
2009 15,4 
2003 16,2 
2007 12,7 
2009 8,7 
2003 5,1 
2007 8,2 
2009 8,1 
2003 8,0 
2007 8,3 
2009 9,3 
2003 3,4 
2007 40,5 
2009 59,9 
2003 3,4 
2007 36,4 
2009 43,3 
2003 44,7 
2007 74,0 
2009 75,8 
2003 40,6 
2007 43,7 
2009 43,7 
2003 39,3 
2007 57,1 
2009 58,5 
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kostol, takmer tretina stredo�kolákov ho
nav�tevuje aspoò raz do tý�dòa, teda
pravdepodobne ka�dú nede¾u.

Pritom trochu prekvapuje zistenie, �e
viac ako tretina mladých z na�ej vzorky
vôbec nechodí na diskotéky, prièom
necelých 20 % vyu�íva túto formu zába-
vy aspoò raz do tý�dòa, 18,2 % menej
ako raz do tý�dòa a zhruba �tvrtina me-
nej ako raz do mesiaca.

Podobne aj iné formy zábavy èi kultúr-
no-spoloèenského vy�itia mladí ¾udia
praktizujú menej, ako by sa dalo oèakáva�.
Ïal�ou zará�ajúcou skutoènos�ou je ziste-
nie, �e viac ako polovica mladých z na�ej
vzorky vôbec nenav�tevuje koncerty po-
pulárnej hudby a iba 37,3 % párkrát
do roka a necelé tri percentá aspoò raz
do tý�dòa. Pritom napríklad koncerty vá�-
nej hudby vôbec nenav�tevuje a� 84 %
respondentov a len 11,2 % párkrát
do roka.

Jedinou kultúrnou aktivitou, ktorá vý-
znamnej�ie rezonuje vo vo¾nom èase
mláde�e, je náv�teva filmového predsta-
venia, ktoré najväè�ia skupina oslove-
ných (55 %) nav�tevuje menej ako raz

Aktivity 

Trávim èas vo dvojici 

Nav�tevujem kaviarne, pohostinstvá 

Chodím na diskotéky 

Starám sa o psa, maèku a pod. 

Brigádujem 

Pomáham v domácnosti 

Venujem sa vlastnej umeleckej èinnosti 

Venujem sa samo�túdiu 

Chodím do záujmového krú�ku 

Chodím na kurzy (jazykové a iné) 

Chodím do organizácie pre mladých 

�portujem 

Venujem sa turistike, trampovaniu, výletom do prírody 

 

mesaène (párkrát do roka). Ak uvá�i-
me, �e v slovenských kinách, teda hlav-
ne v multiplexových sálach sa striedajú
premiéry filmových titulov v priemere
dvakrát do mesiaca, túto frekvenciu za-
chytáva asi 16,5 % mladých, ktorí cho-
dia do kina menej ako raz do tý�dòa,
prièom �tvrtina mladých nechodí do kina
vôbec. Pod¾a na�ich výsledkov zrejme
mladí dávajú viac prednos� sledovaniu
filmov prostredníctvom DVD, lebo oko-
lo 40 % oslovených uviedlo, �e ich
na tomto médiu sledujú aspoò raz
do tý�dòa, zhruba 8 % ka�dý deò
a ïal�ích 30 % menej ako raz do tý�dòa.
DVD vôbec nepozerá necelých 5 % res-
pondentov. Stredo�koláci majú pomer-
ne malý záujem o knihy, ktoré vôbec ne-
èíta asi tretina oslovených, èo v�ak
do istej miery kore�ponduje so situáciou
v celej dospelej populácii. Pritom v�ak
situácia nie je a� taká katastrofálna, lebo
tzv. pravidelných èitate¾ov (èítajú den-
ne alebo aspoò raz do tý�dòa) je o nieèo
viac ako �tvrtina a ïal�í (okolo 40 %)
zastupujú skupinu tzv. nepravidelných
èitate¾ov, ktorí èítajú menej ako raz

do mesiaca a menej ako raz do tý�dòa.
Ostatné kultúrne aktivity mladí v pod-

state ignorujú, èo spôsobuje v preva�nej
miere celkový nezáujem o náv�tevy pre-
zentácie jednotlivých druhov umenia, ale
aj (ako sme v úvode naznaèili) nedosta-
tok príle�itostí èi ponuky kultúrnych ak-
tivít v ich blízkom okolí, nedostatoèná
informovanos� a v neposlednej miere
i zaneprázdnenos� v dôsledku ïal�ích
povinností.

Viac ako polovica stredo�kolákov
vôbec nenav�tevuje divadelné predsta-
venia a len nieèo viac ako tretina z nich
párkrát do roka a iba necelé 4 % menej
ako raz do tý�dòa. E�te men�í záujem
mladých je o múzeá a galérie, ktoré úpl-
ne ignorujú takmer dve tretiny oslove-
ných �tudentov. Menej ako raz do tý�-
dòa sa do nich dostanú okolo 3 % zá-
stupcov na�ej vzorky, asi 1 % raz do tý�-
dòa a zvy�ok, teda necelá tretina respon-
dentov nav�tívi tieto kultúrne stánky
menej ako raz do mesiaca.

Popri záujme o kultúrne aktivity sme
zis�ovali aj prípadnú orientáciu na vlast-
nú umeleckú èinnos� vo sfére interpre-
taèných aktivít (hra na hudobný nástroj,
ma¾ovanie a pod.). Pod¾a výsledkov sa
polovica oslovených vôbec nevenuje
takejto èinnosti, ale 20 % aspoò raz
do tý�dòa a takmer 18 % ka�dý deò.
Hoci tieto údaje trochu pote�ia, treba
zdôrazni�, �e vo vzorke boli zastúpení
aj poslucháèi jedného konzervatória,
pre ktorých je takáto èinnos� predme-
tom �túdia. Pomerne malý záujem je aj
o aktivity v organizovaných krú�koch
(hudba, tanec, �port), lebo takmer dve
tretiny z oslovených do �iadneho necho-
dí. Pritom nie je zanedbate¾ných 8 % tých,
ktorí nejaký nav�tevujú ka�dý deò a 21 %
aspoò raz do tý�dòa. Mladí zrejme na-
príklad aj radi �portujú, ale skôr nezá-
väzne, neorganizovane. Tento predpo-
klad potvrdzuje aj zistená skutoènos�,
�e 93,4 % zástupcov na�ej vzorky nena-
v�tevuje �iadnu organizáciu pre mláde�,
akou je napr. skauting.

V tejto súvislosti treba poznamena�,
�e stredo�koláci ve¾mi nevynikajú ani
v iniciatíve prehlbova� si vedomosti
popri predpísanej �írke �kolského vzde-
lávania. Okrem prípravy do �koly sa ïal-
�iemu samo�túdiu vôbec nevenuje 37 %
na�ich respondentov, 20 % z nich aspoò
raz do tý�dòa a len 6 % ka�dý deò. E�te
hor�ia situácia je pri dopåòaní si vedo-
mostí v cudzích jazykoch. Preto�e
sa na stredných �kolách �túdiu jazykov
venuje zvý�ená pozornos� v dotácii vy-
uèovacích hodín, mladí nepoci�ujú po-
trebu nav�tevova� aj kurzy èi jazykové
�koly, preto�e tri �tvrtiny z oslovených
vôbec tieto in�titúcie nenav�tevujú a len
16 % z nich tam chodí aspoò raz do tý�dòa.

Ve¾mi nízke percento sme zazname-
nali aj v aktivitách v prospech obce èi
mesta (83,5 % sa na nich vôbec nezú-
èastòuje).

Tabu¾ka è. 2b (dokonèenie zo str. 33): Denné vykonávanie významnej�ích
aktivít pod¾a jednotlivých výskumov (v %)

Rok Denne 
2003 28,2 
2007 25,9 
2009 26,4 
2003 11,2 
2007 11,4 
2009 13,3 
2003 1,1 
2007 1,3 
2009 1,8 
2003 29,8 
2007 30,0 
2009 30,0 
2003 3,0 
2007 3,9 
2009 2,9 
2003 __ 
2007 42,1 
2009 41,6 
2003 8,9 
2007 11,1 
2009 17,9 
2003 4,7 
2007 5,7 
2009 6,0 
2003 1,9 
2007 7,2 
2009 8,3 
2003 0,3 
2007 1,1 
2009 1,1 
2003 1,4 
2007 0,9 
2009 0,3 
2003 15,5 
2007 24,7 
2009 27,4 
2003 3,1 
2007 1,8 
2009 2,6 
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Naopak � ve¾mi ob¾úbenou aktivitou
mladých, predov�etkým dievèat je na-
kupovanie, ktorej sa vôbec nevenuje len
6 % oslovených, ale ka�dý deò 11 %
a aspoò raz do tý�dòa takmer 30 % res-
pondentov.

Významové posuny vo frekvencii
vo¾noèasových aktivít stredo�kolskej
mláde�e v rokoch 2003 a� 2009

V ïal�ej èasti príspevku sa budeme
venova� porovnávaniu miery záujmu
o jednotlivé vo¾noèasové aktivity v ho-
rizonte posledných �iestich rokov, preto�e
prvý výskum sme na stredných �kolách re-
alizovali v roku 2003, ïal�í v roku 2007
a tretí v tomto roku (Tabu¾ka è. 2a a 2b).

U� na zaèiatku treba poznamena�, �e
v�etky spomínané aktivity vo väè�ej èi
men�ej miere ovplyvnil èoraz intenzív-
nej�í vz�ah mladých k poèítaèu, resp.
ku komunikaèným mo�nostiam pro-
stredníctvom internetu. Mo�no hovori�
takmer o revolúcii v komunikácii, ktorá
sa odrazila aj v jednotlivých vo¾noèaso-
vých polo�kách. Tento vplyv je badate¾-
ný aj pri najob¾úbenej�ej èinnosti stredo-
�kolákov � poèúvaní hudby, ktorú
v jednotlivých rokoch 2003, 2007, 2009
ka�dý deò poèúvalo 84,1 %, 87,7 %, 89,1 %.
Poèítaè tu zohral spomínanú úlohu prepi-
sovania hudby na MP3 prehrávaè, ktorý
nahradil pôvodné volkmeny a diskmeny.

Preto�e v roku 2003 v na�ich pome-
roch èetovanie iba zaèínalo, nemali sme
túto �pecifickú komunikaènú aktivitu
uvedenú v dotazníku samostatne, ale iba
vo formulácii: Pracujem na internete (vy-
h¾adávam si informácie, èetujem). Iba
3,4 % oslovených vtedy uviedlo, �e túto
èinnos� robia ka�dý deò, 13,2% pribli�-
ne 2- a� 3-krát do tý�dòa a 27,8 % vô-
bec. Pritom u� po �tyroch a e�te viac po
�iestich rokoch sa situácia takmer obrá-
tila, preto�e v roku 2007 na internete
komunikovalo 40,5 % respondetov den-
ne a vôbec nie 12,7 %, no v tomto roku
a� spomínaných 59,9 % denne a vôbec
nie iba 4,8 % zástupcov na�ej vzorky.

Je zaujímavé, �e pokia¾ pri niektorých
polo�kách bada� vzh¾adom na ka�do-
denné aktivity urèitý postupný odliv,
niektoré sú stabilizované, ba pri niekto-
rých sme zaznamenali zvý�enie. Tak na-
príklad mierny odliv je pri ka�doden-
nom sledovaní televízie (68,9 %,
65,7 %, 62,3 %), výraznej�í pri èítaní
dennej tlaèe (21,4 %, 18,1 %, 15,4 %)
a èasopisov (16,2 %, 12,7 %, 8,7 %)
a najvýraznej�í pri dennom poèúvaní
rozhlasu (35,6 %, 21,9 %, 16,8 %), èo
pravdepodobne súvisí s postupnou ig-
noráciou rozhlasového vysielania
a ukladaním hudby z poèítaèa do MP3
prehrávaèov, preto�e mladí rozhlas po-
èúvajú predov�etkým kvôli hudbe.

Pritom pri dennom èítaní je situácia
stabilizovaná (8,0 %, 8,3 %, 9,3 %), hoci
sa zvý�il poèet tých, ktorí vôbec neèíta-

jú knihy (27,8 %, 32,7 %, 33,6 %), ale
na druhej strane narástol poèet nepravi-
delných èitate¾ov.

Hoci by sa dalo predpoklada�, �e zvý-
�ená komunikácia na internete mô�e
potláèa� ostatnú medzi¾udskú bez-
prostrednú komunikáciu, nie je to tak,
ba dokonca mo�no hovori� o posilnení
tradiènej komunikácie èi u� v rodine ale-
bo medzi priate¾mi. Výrazne sa zvý�ila
ka�dodenná komunikácia s rodièmi
(44,7 %, 74,0 %, 75,8 %), stretávanie sa
s kamarátmi (39,3 %, 57,1 %, 58,5 %).
Musíme v�ak kon�tatova� istý paradox
pri aktivite Trávim èas vo dvojici. Aj keï
pri dennom stretávaní sa situácia ve¾mi
nemení (38,2 %, 25,9 %, 26,4 %), za po-
sledné dva roky sa takmer strojnásobil
poèet mladých, ktorým chýba blízky
partner opaèného pohlavia (12,9 %,
32,1 %, 32,9 %), lebo v podstate tretina
zástupcov na�ej vzorky vôbec netrávi
èas vo dvojici.

Na základe porovnávaných údajov
mo�no teda kon�tatova�, �e kým záu-
jem o niektoré aktivity klesá, o niektoré
zasa naopak stúpa. Pritom ide èasto
o celkom rozdielne èinnosti. Zará�ajúci
je pokles záujmu o diskotéky, najmä
tých, ktorí ich vôbec nenav�tevujú (21,1 %,
32,7 %, 34 %). Takisto narastá aj pomer
mladých, ktorí nemajú záujem alebo ne-
mô�u brigádova� (34,8 %, 45,9 %, 50,4 %)
a podobne sa zvy�uje ignorácia aktivít
v organizáciách pre mladých (84,7 %,
90,7 %, 93,4 %). Je v�ak pote�ite¾né, �e
stredo�koláci si postupne uvedomujú
dôle�itos� ïal�ieho samo�túdia, lebo
v posledných dvoch rokoch klesol po-
èet tých, ktorí sa mu vôbec nevenujú
(49,2 %, 36,6 %, 37 %). Narastanie poè-
tu mladých, ktorí ka�dodenne trávia ve¾a
èasu èetovaním na internete, by mohlo
evokova�, �e sa celkovo zní�il záujem
o �portovanie. V tomto prípade v�ak
opak je pravdou. Pravdepodobne mladí
cítia potrebu kompenzova� sedavé akti-
vity pohybom na èerstvom vzduchu èi
v posilòovniach, èo signalizuje nárast
ka�dodenného �portovania (15,5 %,
24,7 %, 27, 4 %).

Je zaujímavé pozrie� si porovnanie
frekvencií vo¾noèasových aktivít
v posledných dvoch výskumoch prepo-
èítané na poèet dní v roku.

Závery

Z uvedených údajov a interpretova-
ných poznatkov mo�no vyvodi� urèité
závery. Pribli�ne polovica mladých sa
vyjadrila, �e má dostatok vo¾ného èasu
a necelá polovica poci�uje jeho nedo-
statok. Podobne sa dá predpoklada�, �e
zhruba polovica stredo�kolskej populá-
cie je spokojná s tým, ako trávi svoj vo¾-
ný èas, hoci ïal�ia èas� je s jeho pre�íva-
ním niekedy spokojná, no inokedy nie.
Najzáva�nej�ou príèinou, ktorá obme-
dzuje predstavy mladých o mo�nostiach

vyu�ívania vo¾ných chví¾, je nedostatoè-
ná ponuka aktivít v mieste bydliska, ale
èiastoène i neinformovanos� o progra-
moch èi vystúpeniach, ako aj regulácia
zo strany rodièov. Trávenie vo¾ného èasu
mláde�e, resp. výber jednotlivých akti-
vít do znaènej miery ovplyvòujú kama-
ráti i blízki partneri, ale na jeho usmer-
òovaní sa výrazne stále podie¾a rodina,
teda rodièia i súrodenci. Je pozitívne, �e
mladí v preva�nej miere diskutujú
s rodièmi takmer ka�dý deò, minimálne
aspoò raz do tý�dòa.

Trávenie vo¾ného èasu výrazne
ovplyvòujú komunikaèné aktivity.
Na jednej strane je to aj samotná komu-
nikácia s rodinou, ale èoraz viac komu-
nikáciu mladých ovplyvòuje internet,
predov�etkým mo�nos� èetovania. Inter-
net sa zrete¾ne podpísal na zní�ení záuj-
mu o informácie èi programy médií, a to
tak tlaèených, ako aj elektronických. Po-
dobne klesá záujem aj o prezentáciu jed-
notlivých druhov umenia, najmä o diva-
dlo, výtvarné umenie, vá�nu hudbu. Zá-
ujem o literatúru, teda èítanie kníh, nie
je výrazný, ale pomerne stabilizovaný.
�ia¾, rovnako je stabilizovaná situácia
v súvislosti s nav�tevovaním kaviarní
a pohostinstiev, kde minimálne raz
do tý�dòa vysedávajú takmer dve treti-
ny zástupcov na�ej vzorky. Jednoznaè-
ne najob¾úbenej�ou èinnos�ou stredo�ko-
lákov je poèúvanie populárnej hudby,
predov�etkým z MP3 prehrávaèov, hoci
náv�tevnos� koncertov takéhoto �ánru
sa zni�uje. Pote�ite¾ný je zvy�ujúci sa
záujem o �portovanie a pokles tých,
ktorí nepoci�ujú potrebu ïal�ieho samo-
vzdelávania.

Celkom na záver treba pripomenú�
pozitívne zistenie, ktoré síce bez-
prostredne nesúvisí s témou tohto prí-
spevku, ale vzh¾adom na výskumné cie-
le realizovaných prieskumov mo�no
v záujme komplexnosti prezentovaných
poznatkov kon�tatova� na základe pre-
hodnotenia v�etkých údajov, �e skutoè-
ne je preukázate¾ná súvislos� s plnohod-
notným pre�ívaním vo¾ného èasu a roz-
liènými druhmi závislostí èi postojmi
k extrémistickým prejavom. Jednoducho
povedané: tá skupina mladých ¾udí, kto-
rá zmysluplne trávi svoj vo¾ný èas, to
znamená, �e aktívne �portuje, chodí
do prírody, na prechádzky, èastej�ie èíta
èi intenzívnej�ie sa vzdeláva, vyh¾adáva
informácie a komunikuje na poèítaèi, na
druhej strane menej fajèí, menej nav�te-
vuje pohostinské zariadenia, má aj od-
mietavej�í postoj k extrémistickým pre-
javom ne� zástupcovia vzorky, ktorí sa
zasa podstatne menej venujú uvedeným
kvalitatívne významným aktivitám.

PhDr. ¼ubor Hallon, CSc.,
Kabinet výskumu kultúry

Národného osvetového centra

Tabu¾ky: autor
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z rôznych h¾adísk s cie¾om umo�ni� �ir�í poh¾ad na danú prob-
lematiku, upozorni� na nové dimenzie, ktoré tvorivos� vo vo¾-
nom èase priná�a aj prostredníctvom kultúrno-osvetových
aktivít, a poskytnú� èitate¾om impulzy na ich vlastnú kreativi-
tu v oblasti, v ktorej pracujú.

Obsah publikácie:

Doc. PaedDr. Miroslav Krystoò, CSc., Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica: Vo¾ný èas a jeho potenciál pri rozvoji osobnosti.

PhDr. Michal �erák, PhD., Karlova univerzita Praha: Vo¾ný
èas a záujmové vzdelávanie.

PhDr. Svetlana Chomová, PhD., Národné osvetové centrum:
Miestna a regionálna kultúra � priestor na tvorivé vo¾noèaso-
vé aktivity.

PhDr. Zuzana Slu�ná, PhD., Univerzita Komenského Bratisla-
va: Kreativita a vzdelávanie v oblasti kultúry.

Doc. PhDr. Rozália Èornanièová, CSc., Univerzita Komen-
ského Bratislava: Vo¾ný èas vo veku 50 +.

PhDr. ¼ubor Hallon, CSc., Národné osvetové centrum: Vo¾ný
èas stredo�kolskej mláde�e v prvom decéniu tretieho tisícroèia.

Mgr. Jozef Buriè, Národné osvetové centrum: Tvorivos�
a inovácie vo sfére záujmovej umeleckej èinnosti s akcentom
na scénický folklorizmus.

ja v oboch oblastiach a zároveò prezentujú príklady participá-
cie kultúrnych subjektov na rozvoji turizmu v regiónoch.

Obsah publikácie:

Ing. Viera Norisová, Slovenská agentúra cestovného ruchu:
Marketing cestovného ruchu na celo�tátnej a regionálnej úrovni.

Ing. Gabriel Kuliffay, Ministerstvo hospodárstva SR: Aktuál-
ne otázky v slovenskom turizme.

Ing. Martin Kováè, Zdru�enie miest a obcí Slovenska: Obce
a mestá v SR a ich mo�nosti a limity podpory turizmu.

Ing. Peter Filo, PhD., doc. Ing. Mária Tajtáková, PhD., Eko-
nomická univerzita Bratislava: Kultúrne determinanty obcí
a miest vo vz�ahu k CR.

PhDr. Jarmila Strelková, CSc., Národné osvetové centrum:
Turizmus a kultúrne produkty.

PhDr. Jana Kovácsová, Ko�ický samosprávny kraj: Ko�ice �
hlavné mesto kultúry 2013. Podiel Ko�ického samosprávneho
kraja a jeho kultúrnych in�titúcií na projekte.

Bc. Milada Wembo, Spi�ské osvetové stredisko: AVITUR. Se-
dem roèníkov projektu za agroturistikou a vidieckym turizmom.

Ing. arch. Anna Kr�áková, Centrum starostlivosti o vidiecke
�ivotné prostredie, Slovenská agentúra �ivotného prostredia
Banská Bystrica: Prínos aktivít Programu obnovy dediny pre
rozvoj kultúry a turizmu.
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REFLEXIA

CHOMOVÁ, S., a kol. Vo¾ný èas � príle�itos� na rozvoj
kreativity, inovácií a vzdelávania. Bratislava: NOC, 2009.
ISBN 978-80-7121-313-0.

Publikácia Vo¾ný èas � príle�itos�
pre rozvoj kreativity, inovácií
a vzdelávania (zborník príspevkov
zo seminára) zdôrazòuje význam tvo-
rivosti vo vo¾nom èase a poukazuje
na jeho potenciál v rozvoji kreativity
a inovaèných prístupov predov�etkým
prostredníctvom kultúrno-osvetovej
èinnosti a celo�ivotného vzdelávania.
Príspevky autorov � odborníkov
v oblasti andragogiky, kulturológie
a kultúrno-osvetovej èinnosti � pred-
stavujú fenomén vo¾ného èasu

STRELKOVÁ, J., a kol. Kultúra, osveta a turizmus. Bratislava:
NOC, 2009. ISBN 978-80-7121-316-1.

Publikácia Kultúra, osveta a turiz-
mus prezentuje príspevky zo seminá-
ra s cie¾om oslovi� �ir�iu cie¾ovú sku-
pinu. Zámerom tohto edièného titulu
je poukáza� na mo�nosti rozvoja kul-
túry i turizmu pri vzájomnej kooperá-
cii a koordinácii aktivít a in�pirova�
obidva sektory k spoloènému pôso-
beniu v záujme zefektívnenia ich èin-
nosti. Jednotlivé príspevky kopírujú
systém a �truktúru cestovného ruchu
na Slovensku, podávajú preh¾ad o sú-
èasnom stave a perspektívach rozvo-


