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INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE                                       
VO VYUČOVACOM PROCESE 

 
ICT IN EDUCATION 

 
 

Ondrej Halás 
 
Abstrakt: 
 

Hlavným cieľom príspevku je poukázať na možnosti využitia IKT, ako kultúrno-
spoločenského fenoménu, vo vyučovacom procese. 
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Abstract: 
 

The main purpose of this presentation is to show possibilities of using ICT – as 
cultural and social phenomenon – in education. 
 
Key words: ICT, internet, education, culture 
 
 

1. ÚVOD 
 

Cieľom tohto príspevku je zdôrazniť potrebu a možnosti využívania informačno-
komunikačných technológií a zariadení vo vyučovacom procese, ktoré zároveň môžu poslúžiť 
aj ako prostriedok na komunikáciu medzi ľuďmi rôznych kultúr. Tým môže obohatiť nielen 
vnútro jedinca, ale aj celý vyučovací proces. 

V dnešnej, technicky vyspelej dobe už k životu človeka neodmysliteľne patria IKT 
zariadenia.  Majú mu uľahčovať  hlavne pracovné povinnosti. Patrí k nim najmä počítač, bez 
ktorého sa určite v 21. storočí už nezaobídeme. Prináša možnosti, ktoré si mnohí z učiteľov 
v minulosti nevedeli ani predstaviť. Faktom je, že od roka 1990 sa s IKT zariadeniami akoby 
pretrhlo vrece. Používame digitálne fotoaparáty, DVD-čka, USB, GPS navigácie, internet, 
Google, Youtube a iné výdobytky, ktoré nám majú slúžiť a pomáhať v živote i vyučovacom 
procese. Vieme ich ovládať, používame ich vo väčšej-menšej miere, preto je nevyhnutné 
zaviesť do vyučovacieho procesu to, čo mladá generácia považuje za samozrejmé.  
 

2. INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 
 
Úlohou IKT je umožnenie učiteľom a žiakom riešiť náročné a obsahovo lákavé 

problémy vždy, keď je to primerané. Žiaden dokonalý softvér sám o sebe nezabezpečí, že sa 
žiak niečo naučí.  

Poznatok musí vzniknúť v hlave žiaka vďaka motivácii a expozícii, hlavne v interakcii 
s inými žiakmi, s učiteľom, prípadne s počítačom či inými IKT.  

Podporuje sa tým: priame bádanie, priame vyjadrovanie, priamy zážitok, rôznorodosť 
kultúr, rôznorodosť jazykov, rôznorodosť foriem /3/ 
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K rizikám využívania IKT patrí: 
- nevedomosť dospelých, znalosť detí 
- množstvo času stráveného pri počítači  - narastá obezita, poškodzuje sa držanie  
- zlá životospráva – súvisí s nedostatkom pohybu 
- neosobná komunikácia – vytráca sa potreba ľudského kontaktu 
- zlé vyjadrovacie schopnosti žiakov – vyjadrujú sa stručne, majú malú slovnú zásobu,  
  v písomných prejavoch prestávajú používať interpunkciu a diakritiku 
- komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí na internete – odhaľujú svoje súkromie  
- možnosť zmeny identity – údaje kontaktovanej osoby môžu byť vymyslené  

 
Výhodami využívania IKT sú: 

- možnosť dorozumieť sa so vzdialenými známymi, príbuznými, priateľmi 
- prístup k informáciám – ich získavanie, spracúvanie, využitie pre svoje potreby a účely 
- možnosť spracovať fotografie, videá, zvukové nahrávky a pod. 
- možnosť opakovane sa k nejakému problému vrátiť a riešiť ho z rôznych pohľadov 
- vzdelávanie prostredníctvom e-learningu 
- generačne vymenená pozícia - mladší učia starších a iné  
 

Byť múdry a vzdelaný je veľmi dôležité. Byť gramotný v oblasti používania IKT 
technológií je taktiež nevyhnutnosťou. Škola je miestom, kde by mal žiak tieto kompetencie 
a zručnosti rozvíjať, práve vďaka pedagógom a kvalitnému výchovno-vzdelávaciemu 
procesu.   Informácie, ktoré si žiaci a študenti osvojujú, sú základom, na ktorom budú v živote 
stavať. Žiaci základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl, ako zástupcovia mladšej 
generácie to všetko využijú v praxi. Technický rozvoj jednoducho nepustí.  

Dennodenne sa stretávame vo svojej pedagogickej praxi so zvýšenými nárokmi 
a požiadavkami, ktoré sú kladené na učiteľa. Týkajú sa hlavne používania IKT vo 
vyučovacom procese.  

K týmto zariadeniam, ktoré v sebe zahŕňa IKT patrí hlavne internet, ktorý je pre 
žiakov neodmysliteľnou súčasťou a v rámci vyučovania sú to aj dataprojektor, interaktívna 
tabuľa, čo by učiteľ mohol na hodinách využiť.  

Počítač slúži ako vysielač informácií, cez dataprojektor, žiakom. Tým žiaci môžu dané 
učivo lepšie pochopiť. Treba konštatovať, že výučba iba cez dataprojektor sa už stáva menej 
zaujímavou. Je dôležité zamyslieť sa nad ostatnými  možnosťami, ktoré nám doba prináša, 
nad tým, ako sa vyučovací proces má nasmerovať k využívaniu IKT. Od výučby sa očakáva 
viac. 
                                                                                                                                             

Učitelia môžu efektívne IKT využívať pri príprave na vyučovanie, predmetové súťaže 
a olympiády, mimoškolských a krúžkových aktivít, prezentácii aktivít žiakov, výmene 
skúseností s ostatnými učiteľmi, metodickými orgánmi, nadväzovaní nových kontaktov 
s inými školami a organizáciami 
 

Výchovno-vzdelávací proces na školách by bolo určite vhodné upraviť podľa 
predpokladaného vedecko-technického vývoja. Výučbu s IKT zariadeniami je potrebné 
zapracovávať do učebných osnov. Treba si však uvedomiť, že majú byť, spolu s internetom, 
hlavne pomôckou učiteľa pri vzdelávaní a výchove detí a mládeže. Nemajú sa teda stať 
našimi „pánmi“ – možno aj na úkor kvality vzdelávania.  

Učiteľ by preto mal skutočne zvážiť možnosti využitia IKT zariadení vo vyučovacom 
procese, hlavne však používanie internetu, dataprojektora, vizualizéra, DVD výučbových 
filmov a dokumentov, mp3 prehrávačov, elektronických čítačiek kníh či edukačných 
počítačových programov. 
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Učiteľ v súčasnosti pociťuje potrebu používať počítače, byť viac interaktívny, aby ho 
žiaci akceptovali. Je isté, že učiteľ musí vo svojej profesii napredovať, a ak chce zostať 
moderný, tak jednoducho musí začať používať tieto pomôcky a prostriedky, hlavne IKT, 
k tomu, aby zefektívnil celý vyučovací proces.  

Úlohou učiteľa je vzdelávať i vzdelávať sa /7/ , aby bol neustále „v obraze“, má byť 
žiakom a študentom „rovnocenným partnerom“ pri používaní týchto IKT zariadení. Nesmie 
byť tým nemoderným, nezaujímavým či tradičným učiteľom, ktorý nepozná základné 
možnosti, ktoré mu technika prináša.  

Doba je rýchla, generácia mladých napreduje v poznaní a používaní počítačov 
a ostatných technologických vynálezov. V rámci možností súčasného stavu školstva sú asi 
pridrahé, no určite stojí za zváženie používať aspoň čosi z toho všetkého vo vyučovacom 
procese.  
 

2.1  Powerpointové prezentácie 
 
Učitelia bežne používajú počítače v kombinácii s dataprojektorom. Ten zväčša slúži 

k premietaniu powerpointových prezentácií na vyučovacích hodinách. Je to istý spôsob, akým 
sa dá vyučovať, no nie jediný. Práca s PPT má mať funkciu dokresľovaciu, doplňujúcu, aby si 
žiak v závere vyučovania vytvoril základnú predstavu o obsahu celého preberaného, 
prebraného učiva. 

Prezentácia je vlastne rozdelená na stránky, z ktorej každá má obsahovať maximálne 
25 slov, aby bola prehľadná a zrozumiteľná žiakom i študentom. Je zarážajúce, že sa v nej 
použije približne 300 slov. Treba si uvedomiť, že prezentácia nenahrádza učivo 
v učebniciach, ale má pomôcť žiakovi pochopiť učivo. Malo by byť na zvážení každého 
učiteľa, čo vlastne PPT prezentáciou učí a do akej miery ju použije na hodine.  

Je dôležité prezentáciu jednoducho akceptovať, používať, no iba ako pomôcku na 
dotvorenie si obrazu o preberanom učive – no nie neustále, aby sa z toho nestal stereotyp. 
Žiaci by si tým mohli prestať vážiť hodnotu PPT prezentácie, práce a vlastne aj prípravy 
učiteľa na vyučovaciu hodinu. Je veľkým prínosom, ale, ako vidieť, môže mať aj negatívny 
vplyv na žiakov. 
 

2.2  Vizualizér / Hlasovacie zariadenie 
  
Za dôležité prostriedky, možnosti, zlepšenia vyučovacieho procesu treba vnímať 

vizualizér. Učiteľ pomocou neho môže predstaviť, zobraziť, žiakom predmety, ktoré má 
trebárs iba v originálnej podobe a nemôže si dovoliť, aby ich žiaci poškodili, prípadne ho 
použije k testovaniu žiackych vedomostí. Jednotlivé strany testu položí na zobrazovaciu 
plochu vizualizéra a žiaci môžu na zadané otázky a úlohy odpovedať.  
Vizualizér sa prepája s počítačom, prípadne dataprojektorom. Zachytí a premietne: papierové 
predlohy - knihy, časopisy, rukopisy, cvičebnice a pod., obrázky či fotografie, 2D a 3D 
predmety 
 

Okrem vizualizéra je tu ďalej možnosť použiť vo vyučovacom procese hlasovacie 
zariadenia. Slúžia k tomu, aby sme priebežne získavali informácie o úrovni pochopenia 
preberaného učiva žiakmi, či k zisteniu názorov na konkrétny problém, otázku. Z hodiny 
nestratíme veľa času (približne 1,5 minúty). Následne po zahlasovaní vidíme výsledky, 
zhodnotíme a po cca. 2 minútach sa dá pokračovať v ďalšej výučbe.  

Ak sme vďaka hlasovaciemu zariadeniu zistili, že žiaci učivu neporozumeli, môžeme 
sa k tomu spätne vrátiť a zopakujeme ho do tej miery, aby ho žiaci pochopili. Slúži na 
preskúšanie ich vedomostí. Hlasovanie sa dá použiť na vyjadrenie vlastných názorov, 
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porozumeniu textov, diagnostiku vedomostí. Žiakov tak zapojíme viac do vyučovacieho 
procesu. 
 

2.3  Telefón 
 
Už bežnou súčasťou života žiaka sú mobilné telefóny s fotoaparátom a kamerou. 

Môžeme teda našu výučbu nasmerovať aj týmto smerom. Žiaci prácu s ním ovládajú 
perfektne, takže by sa ním mohla nahrávať a zdokumentovávať vyučovacia hodina a jej 
priebeh. Samozrejme má to plusy aj mínusy.  

Ale v prvom rade by sa mohol tento záznam mohol použiť pre dobro žiaka v prípade, 
že na vyučovaní chýba. Prostredníctvom internetu by bol tento záznam bol sprostredkovaný aj 
jemu - spôsobom videokonferencie, Skype hovoru s použitím webkamery, videokamery 
či umiestnením tohto záznamu na Facebook, stránku školy, kde by žiak našiel informácie 
o tom, čo sa má naučiť a čo sa učili.   

Pomocou telefónov, a samozrejme aj množstva iných zariadení, môžeme vzájomne 
komunikovať, no môžeme pomocou nich vykonávať aj veci, ktoré sme s bežným telefónom 
robiť nemohli  - ako napríklad posielanie SMS správ, MMS správ, pripojenie sa k sieti 
Internet pomocou WIFI atď. To všetko je len kvapkou v mori, keďže vieme, ako rýchlo sa 
svet technológií vyvíja.  
 

2.4  Interaktívna tabuľa 
 
Okrem hlasovacích zariadení je tu možnosť využívania interaktívnej tabule, ktorá je už 

v mnohých základných školách neodmysliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu. 
Interaktívna tabuľa umožňuje: 
• zmenu v spôsobe práce učiteľa s novými motivačnými prvkami 
• prispôsobenie sa aktuálnej situácii v triede 
• zapojenie žiakov priamo do výučby 
• získanie si rešpektu u žiakov vďaka efektívnemu a efektnému využitiu IKT 
 

Pre študenta môže byť IT: 
• silnou motiváciou, pretože sa viac aktívne zúčastní rôznych vyučovacích aktivít 
• možnosťou sebarealizácie a tvorivosti 
• možnosťou spolupráce s ostatnými, 
 

Podstata práce s interaktívnou tabuľou spočíva v tom, že žiaka viac zapájame do 
aktivít,  nahrádza bežnú tabuľu a cvičenia, ktoré pomocou interaktívnej tabule vykonáva sú 
zadávané v tvare doplň, podčiarkni, prečiarkni, zakrúžkuj, spoj, presuň, vyplň krížovku, 
osemsmerovku, sudoku atď.. Tým sa podporuje a rozvíja tvorivosť a fantázia žiaka. 
  

2.5  Internet 
 
Internet je v súčasnosti fenoménom číslo jeden – a to spoločenským, globalizačným, 

kultúrnym. V súčasnosti má prístup k internetu (v roku 2009) až 1,5 miliardy používateľov 
/2/. 

Keďže školám veľakrát financie nedovoľujú kupovať drahú techniku do škôl, učitelia 
sú odkázaní na používanie internetu, ako moderného výchovno-vzdelávacieho prostriedku. 
Prípadne sa učitelia uchýlia k používaniu powerpointových prezentácií, aby aspoň takto 
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oživili a zmodernizovali vyučovanie. Učiteľ má vedieť o možnostiach jeho použitia na 
vlastných hodinách, prípadne o vhodných internetových stránkach k výučbe. 

Každý, kto má k internetu prístup, môže robiť to isté, bez ohľadu na rasu, pôvod, 
kultúru, miesto, kde sa nachádza. Aktuálne sa asi najviac využíva internetová komunikácia – 
človekom na tej druhej strane môže byť hocikto – aj človek odlišnej kultúry, čím nás môže 
duchovne obohacovať, no aj okrádať.  

Prostredníctvom sociálnych sietí možno komunikovať s množstvom ľudí, s ktorými 
môžeme byť konfrontovaní – s ich názormi, postojmi, kultúrnym nazeraním na svet a dianie 
okolo. Facebook je od roku 2009 snáď najnavštevovanejšou stránkou internetu, kde sa 
množstvo ľudí celého sveta môže dostať k údajom o Vás a Vašich aktivitách, je preto dôležité 
upozorniť, že v rámci vyučovacieho procesu, na tento fakt treba určite žiakov a študentov 
upozorňovať. Veľakrát sa totiž stane, že sa na tejto stránke objavujú aj príliš súkromné, 
intímne informácie, ktoré môžu skôr poškodiť ako pomôcť. 

Ak hovoríme o kultúre, hovoríme o hodnotách, normách, o ľudskom vnímaní 
technológií, materiálov, prostriedkov. Sú to významové a hodnotové aspekty života 
spoločnosti. /9/, je spojená s globalizáciou. Tá je charakteristická tým, že geografická poloha 
prestáva hrať z určitého pohľadu významnú úlohu /3/.  

V rámci internetu a vyučovacieho procesu je možnosť urobiť videokonferenciu či 
četovať, čo môže slúžiť ku komunikácii s ľuďmi rôznych národností, rás, etník, kultúr. To 
znamená možnosť vnútorného obohacovania sa v podobe informácii o zvykoch tradíciách 
danej skupiny ľudí. Výučba tým, že bude zameraná, ako projektové vyučovanie, na zistenie 
zvykov a tradícií v danej krajine, môže vďaka internetu prebehnúť konfrontácia informácií na 
oboch stranách. 

Internet je celosvetová počítačová sieť, ktorá spája priamo pripojených užívateľov 
alebo lokálne siete.  Internet predstavuje účinný nástroj, ktorý je zdrojom informácií, 
komunikácie medzi používateľmi, umožňuje prehliadanie elektronických katalógov, 
kopírovanie údajových a programových súborov, elektronický obchod, elektronické 
vzdelávanie.  

Najčastejšie sa využíva internet k prezeraniu webových stránok a e-mailov. 
Samozrejme napriek nesporným výhodám a významu internetu sa často objavujú aj riziká pri 
jeho používaní (stránky s nevhodným obsahom pre deti, množstvo agresívnych počítačových 
hier, odcudzovanie sa rovesníkom, trávenie veľkého času četovaním, únava, zdravotné 
problémy atď.). 

Za niekoľko rokov si získal internet v ekonomicky vyspelej časti sveta úplne nové 
poslanie a spolu s modernými digitálnymi technológiami ovplyvnil ľudí a zmenil ich pohľad 
na spôsob komunikácie, či prácu s informáciami. Knihy a údaje sa digitalizujú. V rámci 
vzdelávania je tu ešte otázka či budú mať v budúcnosti napríklad knižnice nejaký podiel na 
vzdelávaní.  

Bolo by vhodné, aby knižnice prehodnotili spôsob získavania a poskytovania 
literatúry, kníh, časopisov, keďže je éra internetu a digitalizácie literárnych diel. Nemyslíme 
na rušenie knižničného fondu, ale o jeho priblíženie čitateľom, prostredníctvom internetu 
ľuďom, ktorí ho používajú. S rozvojom digitalizácie však bude význam papierového knižného 
fondu postupne klesať. Veľa knižníc, najmä univerzitných, však už pracuje s digitálnou 
podobou kníh, čo je pre žiakov a študentov lepšie a prístupnejšie.  

Konkurenciou sa knižniciam stávajú internetové vyhľadávače. Tie vo svojich 
katalógoch disponujú obrovským množstvom informácií, ktorými dokážu návštevníka často 
dostatočne uspokojiť. Nie je preto žiadnym prekvapením, že práve firmy prevádzkujúce 
vyhľadávače spustili projekty k digitalizácii svetového literárneho dedičstva. Rátajú s 
digitalizáciou desiatok miliónov zväzkov najväčších svetových knižníc a jediný problém, s 
ktorým sa v súvislosti s týmito projektmi zapodievajú, sú autorské práva.  
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Napriek prekážkam vydavateľov, samotná internetová komunita si už elektronické 
knihy dávno osvojila. K čítaniu takýchto digitálnych kníh môžu byť PDA zariadenia a e-
čítačky kníh. 
 

2.6  E-čítačky kníh/ PDA zariadenia 
 
PDA zariadenie (Osobný digitálny asistent) je mobilné zariadenie, ktoré slúži na 

komunikáciu, no zahŕňa v sebe prístup k internetu. Novšie PDA zvyčajne majú farebné 
obrazovky a zvukové funkcie, ktoré umožnia, aby boli použíté ako mobilné telefóny, webové 
prehliadače, prenosné prehrávače či čítačky e-kníh.   

Dôležité je však to, že tieto zariadenia môžeme použiť vo vyučovacom procese na 
všetkých stupňoch škôl. Študenti nimi môžu vykonávať kontrolu pravopisu, upravovať a 
meniť si svoje  e-poznámky, ukladať učebnice a knihy v elektronickej digitálnej podobe, ktoré 
si môžu hocikedy pozrieť a prečítať.  

Do budúcnosti je reálne predstaviteľné, že budeme pomocou nich nielen 
komunikovať, ale aj čítať knihy, časopisy, noviny, ktoré si ľahko uložíme do pamäte telefónu, 
bez toho, aby sme zapratávali naše knižnice knihami. K takémuto trendu má “našliapnuté” aj 
používanie zariadení iPod, PALM, KINDLE a KINDLE 2, ktoré fungujú ako osobná knižnica 
s množstvom kníh /2/.  

Je nutné zamyslieť sa nad používaním týchto technológií a zariadení, ktoré zlepšujú 
výučbu I možnosti kultúrneho a duchovného rastu žiakov, vo  vyučovacom procese. Je treba 
uviesť, že niektoré e-knihy sú iba v angličtine, nakoľko ešte nebol urobený ich preklad do 
slovenského jazyka, ale to je v súčasnosti iba otázkou času.  
 

Výhody a nevýhody elektronických kníh:  
- elektronické knihy majú množstvo funkcií, umožňujú si dávať do knihy napríklad 

poznámky, rôzne odkazy, záložky  
- ľudia s horším zrakom si môžu zväčšovať text, takisto sa dá kniha počúvať pomocou 

zabudovaných reproduktorov alebo pripojených slúchadiel  
- vďaka elektronickým knihám sa podporuje tvorba začínajúcich autorov – vydanie kníh 

v elektronickej podobe je lacnejšie  
- nevýhodou elektronickej knihy, oproti bežnej, je ľahké poškodenie pri páde, prípadne 

nadmernou vlhkosťou /2, 3/ 
 

2.7  Blog / Videoblog  
 
Blogovanie a Facebook, Twitter, Flog patria k ďalším možnostiam, ako sa dá 

spropagovať činnosť učiteľa, žiaka, či zapojiť žiaka do tvorivej činnosti. Prostredníctvom 
internetu môžeme výsledky prezentovať na internetových stránkach, portáloch, blogoch, 
flogoch – napríklad divadelné predstavenia žiakov, školské akcie, kultúrne podujatia.  

Blog slúži na zaznamenávanie hlavne textu v kombinácii s fotografiami alebo videom 
(videoblog). Pojem sa pôvodne používal na označenie webového denníka /2/. Autor blogu 
v ňom píše o sebe, živote, tvorbe, aktivitách. Flog je prezentácia fotografií zachytených 
autorom.   

Žiaci na blogu či flogu teda môžu uverejňovať svoju tvorbu. Používanie je chránené 
autorským zákonom, teda blogová stránka musí byť uvedená v zozname použitej literatúry. 
Žiak prostredníctvom blogu odprezentuje poéziu, prózu, spropaguje región, kultúru, čím môže 
ukázať celému svetu kultúrnu vyspelosť krajiny i neho samého.   
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Videoblog by mohol zasa slúžiť na oživenie vyučovacích hodín. Na video by učiteľ 
nahral a spracoval záznam recitovania básní, čítania prózy známych autorov, podelil by sa 
s informáciami na rôzne témy – kultúrne, vzdelávacie. 

Vo videoblogu sa kombinuje zvuk, hudba, text, efekty, čím sa výučba stáva 
netradičnejšou a pre žiaka viac zaujímavejšou. Príprava takéhoto videa však určite zaberie 
omnoho viac času, ako bežná príprava na vyučovanie.  

Tento spôsob výučby je vhodné realizovať prostredníctvom projektového vyučovania. 
Do tvorby by tak učiteľ zapojil aj žiakov. 
 

3. ZÁVER 
 
Pomocou techniky dokážeme realizovať oveľa kvalitnejšie hodiny, ktoré osožia našim 

žiakom. Je jasné, že väčšina žiakov počas svojho voľného času vysedáva pred počítačom. 
Počítač a IKT zariadenia a technológie sú vynikajúcou pomôckou. Vďaka nim vieme 
pripraviť referáty na vyučovacie hodiny, môžeme nájsť obrazový materiál k jednotlivým 
témam, vieme nájsť obsahy kníh, ktoré nás zaujímajú, ba dokonca ich vieme prečítať na 
internete. 

IKT pomáha motivovať k učeniu sa. Motivovaní žiaci a študenti dokážu pracovať 
efektívnejšie a vedia využiť svoje vedomosti v praxi. Práve motivácia  ovplyvňuje ich  chuť 
k učeniu a ich výsledky. Využívaním prezentácií, prezeraním internetových stránok, 
využívaním obrazového materiálu, CD, DVD sa úroveň motivácie zvyšuje, ak sa používa 
s mierou a rozumom. 

Možno teda skonštatovať, že práve všetky spomenuté zariadenia a technológie nám 
naozaj výrazne zasahujú do priebehu vyučovacieho procesu a dokážu ho zlepšiť. Je na 
zvážení každého z nás, či tieto výdobytky doby aj použijeme. Treba veriť, že nájdu v blízkej 
budúcnosti svoje uplatnenie tam, kde to je skutočne potrebné.  

Žijeme v modernom svete, ktorého súčasťou sú tieto zariadenia, vďaka ktorým 
môžeme priblížiť študentom a žiakom množstvo informácií. Tieto prostriedky sa tak stávajú 
spojivom medzi ľuďmi i kultúrami, čím svet okolo nás môžeme lepšie poznať. Ich pomocou 
sa vieme stať kultúrnejšími a duchovne bohatšími. 
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