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ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH V PREMENÁCH DOBY 
 

INTEREST-BASED ADULT EDUCATION IN CHANGING TIMES 
 
 

Veronika Kupcová 
 
Abstrakt 
 

Hlavnou témou príspevku je záujmové vzdelávanie dospelých a jeho vybrané aspekty 
v kontexte s meniacou sa spoločnosťou. Autorka sa zaoberá historickými aspektmi a následne 
súčasným stavom a perspektívami realizácie záujmového vzdelávania dospelých. V tejto 
súvislosti je osobitá pozornosť venovaná analýze procesu inštitucionalizácie záujmového 
vzdelávania v podmienkach Slovenskej republiky. 
 
Kľúčové slová: kultúrno-osvetová andragogika, kultúrno-osvetová činnosť, záujmové 
vzdelávanie dospelých, inštitucionalizácia.  
 
Abstract 
 

The main topic of this paper is interest-based adult education and its chosen aspects in 
the context with the changing society. The author deals with historical aspects and 
consequently with present state and perspectives of realization of interest-based adult 
education. In this connection is special attention given to the analysis of the process of 
institutionalism of interest-based adult education in the Slovak Republic. 
 
Key words: sociocultural andragogy, sociocultural activity, interest-based adult education, 
institutionalism. 
 
 

1. ÚVOD 
 

Zmeny, ktoré so sebou prináša súčasná doba a aktuálna spoločenská situácia sú plné 
výziev nielen pre odbornú diskusiu. Samotný jedinec sa musí častejšie pozastaviť 
a prehodnotiť svoje správanie, rozhodnutia a možné následky svojho konania. Neustále 
narastajúca miera potreby sebarealizácie sa tak stáva odpoveďou a zároveň aj útočiskom 
dospelého človeka. V tomto kontexte sa budeme zaoberať problematikou záujmového 
vzdelávania dospelých, ktorá je jednou z predmetných oblastí záujmu kultúrno-osvetovej 
andragogiky a jej aktuálnosť priamo súvisí so spomínanou potrebou sebarealizácie dospelého 
človeka. 

Na problematiku záujmového vzdelávania môžeme nazerať z viacerých hľadísk. 
Ťažiskovými sa, z pohľadu andragogiky, stávajú idea celoživotného vzdelávania a korene 
a tradície aktivít kultnúrno-osvetovej činnosti. Práve oblasť neformálneho vzdelávania 
vnímame ako základné ukotvenie pre záujmové vzdelávanie dospelých, z hľadiska jeho 
triediacich znakov. Avšak je dôležité poznamenať, že aktivity záujmového vzdelávania 
dospelých môžu niesť aj prvky formálneho vzdelávania a zároveň vytvárať predpoklady pre 
informálne vzdelávanie. Záujmové vzdelávanie dospelých je v našich podmienkach 
najčastejšie posudzované v rozmedzí kultúrno-osvetovej činnosti. 
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M. Šerák (2009, s. 19) vymedzuje záujmové vzdelávanie z pohľadu andragogiky 
v zmysle samostatnej oblasti, ktorá vytvára spolu s občianskym a profesijným  vzdelávaním 
segment ďalšieho vzdelávania. Záujmové vzdelávanie je podľa autora možné 
v najvšeobecnejšom ponímaní definovať ako „systém krátkodobých i dlhodobých 
organizačných foriem, ktoré umožňujú edukačné, rekreačné, poznávacie a tvorivé 
voľnočasové aktivity účastníkom, realizované neformálnym aj informálnym spôsobom 
a smerujúce k saturácii ich individuálnych záujmov, k rozvoju a kultivácii osobnosti 
a k celkovému zlepšeniu kvality života jedinca“. 

Záujmové vzdelávanie dospelých je problematika, ktorá si však vyžaduje 
multidisciplinárny prístup svojou multidimenzialitou, pričom tento segment vzdelávania 
dospelých zahŕňa v sebe nielen individuálny, ale aj sociálny rozmer a charakterom svojej 
činnosti presahuje do mnohých oblastí života jedinca a spoločnosti vôbec. V tejto súvislosti je 
potrebné brať do úvahy aj nasledujúce oblasti, ktoré úzko súvisia s problematikou 
záujmového vzdelávania dospelých: 

- voľný čas ako základný predpoklad realizácie záujmového vzdelávania dospelých, 
- špecifiká voľného času dospelých, 
- priemysel voľného času, 
- zvyky miestnej a regionálnej kultúry a ich postavenie v rámci vytvárania ponuky 

záujmového vzdelávania, 
- marketing v kultúre, 
- masmédia a záujmové vzdelávanie dospelých, 
- záujmové vzdelávanie dospelých vo vzťahu ku kvalite života a pod. 

Na oblasť záujmového vzdelávania dospelých nazeráme z pohľadu andragogiky 
konkrétne subsystému kultúrno-osvetovej andragogiky, avšak v tomto kontexte je dôležité 
spomenúť aj pedagogiku voľného času a to nielen z biodromálneho hľadiska. Aj v samotnej 
pedagogike voľného času sa postupne, stále viac a viac (najmä v zahraničí) uplatňujú prístupy 
vychádzajúce z koncepcie voľného času v širokom poňatí na všetky vekové skupiny. 
„Pedagogika voľného času je pedagogická disciplína, zameraná na výchovné a vzdelávacie 
prostriedky, napomáhajúce autonómnemu a zmysluplnému využívaniu voľného času detí, 
dospievajúcich i dospelých“ (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, s. 152). V súvislosti 
s edukáciou dospelých vo voľnom čase taktiež uvažujeme o výchove k voľnému času, či 
výchove pre voľný čas. Postavenie záujmového vzdelávania dospelých v súčasnej spoločnosti 
nesúvisí len so spoločensky akceptovanou hodnotou vzdelávania celkovo, ale teda aj so 
skutočnosťou, akú hodnotu pripisujú ľudia voľnému času, a akú funkciu a úlohu v ich živote 
zohráva. 

V nasledujúcej časti príspevku sa budeme zaoberať záujmovým vzdelávaním 
dospelých v „premenách doby“. Parciálne budeme vychádzať z analýzy inštitucionalizácie 
záujmového vzdelávania dospelých v podmienkach našej spoločnosti. „Inštitucionalizácia je 
procesom, v ktorom sa určité konanie a správanie stáva spoločenský uznávané, podporované 
a vyžadované. Inštitucionalizácia ako proces označuje vývoj, v rámci ktorého sa určité 
sociálne vzťahy a konanie stávajú „objektívnymi“ a samozrejmými“ (Beneš, 2008,  s. 47). 

 
2. HISTORICKÉ ASPEKTY ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA 

DOSPELÝCH 
 
Počiatky záujmového vzdelávania dospelých sa spájajú s ľudovýchovnými aktivitami 

slovenských vzdelancov na konci 17. storočia a neskôr v 18. storočí s ľudovýchovnými 
programami a aktivitami intelektuálov, spolkov, literárnych časopisov, dobrovoľných 
organizácií a pod. Vytvorenie organizačnej základne ľudovýchovy, vznik rozličných spolkov, 
ktorých hlavnou náplňou činnosti bola práve ľudovýchova prinieslo so sebou obdobie 
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národného obrodenia. O systéme osvety (Osvetový zväz, osvetové komisie a iné) hovoríme až 
po vzniku prvej Československej republiky. V období po druhej svetovej vojne až do roku 
1949, sa oblasť osvety rozvíjala ešte pod názvom ľudovýchova, až neskôr sa budovala 
a ustálila v rámci osvetového systému. (Pasiar 1975, Perhács, Paška 1995) 

S odstupom času sa na minulé storočie pozeráme ako na obdobie početných 
ekonomických a sociálnych zmien. Pre oblasť vzdelávania dospelých (ktorá bola od 50. rokov 
minulého storočia predmetom skúmania pedagogickej disciplíny – pedagogika dospelých) 
bolo významne presadzovanie myšlienky práva na vzdelanie, ako jedného zo základných 
občianskych práv. Po vzniku prvej Československej republiky, boli prijaté dva zákony, podľa 
P. Pašku (1995, s. 22) „základné osvetové zákony“, z roku 1919: zákon č. 67 
„O organizovaní kurzov občianskej výchovy“ a zákon č. 430 „Zákon o verejných 
obecných knižniciach“. Prijatie týchto legislatívnych dokumentov zmenilo vtedajší systém 
osvety a ľudovýchovného vzdelávania. Štát sa stal ich garantom a zároveň vznikali štátne 
osvetové inštitúcie. Podstatná bola v tomto smere zmena pohľadu na vzťah medzi štátom 
a osvetou – osveta sa stala vecou štátneho záujmu.  

Postupný rozvoj praxe osvetovej činnosti, jej inštitucionalizácie (zriadenie Osvetového 
ústredia, neskôr Osvetového ústavu, v súčasnosti Národné osvetové centrum), ale taktiež aj 
v teórii (otvorenie vysokoškolského štúdia osvety a zároveň aj výchovy a vzdelávania 
dospelých, pričom vznikali viaceré práce z histórie a teórie týchto oblastí) je možné sledovať 
od druhej polovici 20. storočia. Neodmysliteľnou súčasťou tohto rozvoja bola realizácia 
mimoškolskej výchovy a vzdelávania dospelých. Tento termín bol pôvodne chápaný ako 
alternatíva k termínu osveta, až neskôr približne od 60. rokov minulého storočia sa presadilo 
jeho používanie ako synonyma záujmového vzdelávania dospelých. V súčasnosti sa termín 
mimoškolské vzdelávanie používa častejšie v oblasti práce s deťmi a mládežou a je postupne 
nahrádzaný, nielen v rámci andragogiky, termínom záujmové vzdelávanie (Pasiar 1975, 
Škoda, Paška 1977, Gallo, Škoda 1986, Paška, Perhács 1995, Šerák 2009a). 

Obdobie po roku 1989 bolo charakteristické prevratnými zmenami v rôznych sférach 
našej spoločnosti a prinieslo so sebou vlnu transformačných krokov a opatrení. Z hľadiska 
inštitucionalizácie záujmového vzdelávania dospelých sú významné nasledujúce legislatívnej 
úpravy:  
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (prvá etapa odštátnenia kultúrno-

osvetových zariadení na úrovni miest a obcí),  
 Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 

na obce a na vyššie územné celky tzv. kompetenčný zákon (druhá etapa odštátňovania 
kultúrno-osvetových zariadení prebiehala resp. realizovala sa v roku 2002). Pre oblasť 
realizácie záujmového vzdelávania dospelých bola významná aj zmena 
územnosprávneho členenia Slovenskej republiky v roku 1996.  

 Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorým sa vytvorili predpoklady na 
vznik nových subjektov pôsobiacich v kultúre aj vo vzdelávaní na báze združení 
a nadácií (kultúrne inštitúcie tretieho sektora). 

 Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti (v znení zákona č. 416/2001 Z. z.), ktorý 
predstavuje základný legislatívny rámec pre kultúrno-osvetovú činnosť.  

 Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní (novelizácia v roku 2001) jasne 
vymedzuje ďalšie vzdelávanie ako integrálnu súčasť celoživotného vzdelávania. 

 Zákon č. 568/2009 Z. z o celoživotnom vzdelávaní, ktorý je v súčasnosti právnym 
predpisom pre oblasť celoživotného vzdelávania. 

V súvislosti s realizáciou záujmového vzdelávania dospelých po roku 1989 spomínajú 
viacerí autori (Čornaničová a kol. 2005, Chomová 2007, Šerák 2009a a pod.) najmä 
odideologizovanie celého segmentu vzdelávania. Politický vplyv a ideológiu nebolo cítiť len 
prostredníctvom ponuky, resp. obsahu záujmového vzdelávania, samotná realizácia bola 
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poznačená dobou a podmienkami, kedy sa nebral ohľad na to, že záujmové vzdelávanie by 
malo skôr reagovať na potreby a záujmy ľudí. Ďalej je možné hovoriť o zmene 
v organizačnom zabezpečení, vo financovaní a o vstupe v tej dobe rozvíjajúceho sa 
súkromného sektora. Prikláňame sa k názoru M. Šeráka (2009a), ktorý je aplikovateľný aj na 
podmienky našej spoločnosti, že v tomto období sa rozvíjalo predovšetkým ďalšie profesijné 
vzdelávanie, zatiaľ čo pre oblasť záujmového vzdelávania boli charakteristické existenčné 
problémy inštitúcií poskytujúcich toto vzdelávanie a nezáujem zo strany štátu aj občanov. 
V súčasnosti sme však taktiež svedkami skutočnosti, v ktorej sa štát vo svojich stratégiách 
a programoch sústreďuje skôr na profesijné vzdelávanie, na vzdelávanie, ktoré reflektuje na 
požiadavky a potreby pracovného trhu. V tomto smere je potrebné konštatovať, že relevantné 
legislatívne dokumenty sa zaoberajú záujmovým vzdelávaním len okrajovo a príliš 
všeobecne.   
 

3. SÚČASNÝ STAV ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA DOSPELÝCH 
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 
Vzrastajúci záujem o neformálnu edukáciu dospelých v našich podmienkach sa 

prejavuje v postupnom náraste realizovaných aktivít a v počte účastníkov práve v oblasti 
záujmového vzdelávania dospelých. Je zjavné, že tento segment vzdelávania bude potrebovať 
silnejšiu podporu zo strany všetkých aktérov, subjektov realizácie záujmového vzdelávania 
dospelých. Štátna kultúrna politika a vzdelávacia politika by mali byť činiteľmi, ktoré 
prostredníctvom svojich opatrení uľahčujú situáciu nielen subjektom, ale taktiež účastníkom 
záujmového vzdelávania. Pozornosť by mala byť venovaná aj potenciálnym účastníkom, ich 
záujmom a potrebám. Práve analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb a záujmov by mala 
byť prvým stupňom, resp. etapou plánovania realizácie záujmového vzdelávania dospelých. 
Súčasný stav záujmového vzdelávania dospelých je charakteristický nadväzovaním 
spolupráce medzi viacerými organizáciami a zvýšeným záujmom o diskusiu zo strany teórie 
a praxe. 

Aj v oblasti záujmového vzdelávania dospelých môžeme sledovať určité trendy, ktoré 
bezprostredne súvisia so spoločenskou situáciou a v súčasnosti ju ovplyvňujú aj globálne 
problémy a procesy. V ponuke záujmového vzdelávania dospelých na jednej strane stabilne 
pretrváva záujem o určité témy (napr. vzdelávanie v tradičných remeslách a pod.) a zároveň 
môžeme sledovať, že každé obdobie prináša so sebou nové témy.  
Prostredníctvom nasledujúcej tabuľky ponúkame aktuálny prehľad obsahového členenia 
záujmového vzdelávania a taktiež štatistické údaje o počte vykonaných aktivít a o účastníkov 
záujmového vzdelávania za rok 2009.  
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Zdroj: Štatistika ministerstva kultúry SR za rok 2009 
 

Uvedený prehľad vzdelávacích aktivít realizovaných subjektmi kultúrno-osvetovej 
činnosti, konkrétne záujmového vzdelávania, však neponúka pohľad na vekové rozdelenie 
účastníkov vzdelávacích aktivít, čiže v tejto súvislosti nie je možné získať reálny obraz o 
počte účastníkov na záujmovom vzdelávaní dospelých. Do kategórie „záujmovej vzdelávacej 
činnosti“ je zaradené aj občianske vzdelávanie, ktoré spolu s estetickým, zdravotným 
a vzdelávaním v oblasti tradičných remesiel predstavujú najnavštevovanejšie oblasti 
uskutočnených vzdelávacích aktivít. Z hľadiska foriem vzdelávacej aktivity prevládajú 
jednorazové aktivity s celkovým počtom až 656 706 účastníkov. Aj napriek tomu, že nevieme 
odhadnúť počet dospelých účastníkov z uvedenej hodnoty, počet účastníkov len v rámci tejto 
položky si zaslúži patričnú pozornosť. 

V súvislosti s realizáciou záujmového vzdelávania dospelých následne uvádzame 
najvýraznejšie trendy vývoja inštitucionalizácie v kultúre: 
 Posun vnímania kultúry od „nadstavbovej“, ekonomicky neefektívnej súčasti života 

spoločnosti k chápaniu kultúry ako podmienky kultivácie potenciálu človeka, 
spoločnosti, lokality štátu. Akceptovanie skutočnosti, že úroveň kultúrneho vývoja má 
celospoločenský dosah. 

 Prezentovanie práva na prístup ku kultúrnym hodnotám ako súčasti ľudských práv, 
dôležitého práva pre všetkých občanov, pre každého človeka (Čornaničová, 2007, 
s. 78). 

Pre slovenskú kultúrnu scénu, najmä pre jej inštitucionálne prostredie, podľa názoru 
R. Čornaničovej (2007, s 78- 82), po roku 1989 boli a v súčasnosti sú charakteristické 
nasledujúce trendy: 
 deetizácia štátneho sektora, 
 oslabovanie dominantného postavenia verejného sektora v kultúre, 
 rast súkromného a tretieho sektora, 
 zásadná transformácia samotného verejného sektora, 
 diverzifikácia kultúrnych inštitúcií, 
 od riadenia pod tlakom spoločensko-politických zmien k snahám o koncepčné 

rozpracovanie smerovania kultúry v SR, 
 od deklamovanej medzinárodnej spolupráce v jednotlivých oblastiach kultúry k reálnej 

ZÁUJMOVÁ
VZDELÁVACIA  ČINNOSŤ 

a 1 2 3 4
1 8 662 69 148 11 986 656 706

2 1 295 8 566 1 856 123 844

3 443 5 557 1 270 120 240

4 354 2 343 616 32 396

5 213 3 436 883 55 827

6 783 5 342 1 462 51 543

7 1 021 9 014 1 594 52 956

8 1 029 12 153 1 072 62 512

9 580 7 055 425 37 694

10 449 5 098 647 24 818

11 944 2 808 262 7 025

12 342 1 836 175 4 024

13 1 037 3 761 86 2 216

14 1 201 14 332 2 710 144 123

zdravotného

v tradičných remeslách

v získavaní technologických zručností (práca s počítačom)

v získavaní praktických zručností (hygiena, šitie, varenie a pod.)

v oblasti folklóru

v inej oblasti

v získavaní umeleckých a interpretačných zručností

v tom

Formy
jednorazové

počet aktivít
počet 

účastníkov

cyklické

počet  aktivít
priemerný  počet 

účastníkov

v tom
 

s tematikou

vzdelávania

l.r

environmentálneho

k prosociálnosti

 Vzdelávanie a aktivity spolu

občianskeho

estetického

jazykového

iného
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medzinárodnej, európskej a širšej kultúrnej spolupráci, 
 od jednolíniového prístupu k pluralitnému prístupu ku kultúrnym javom a inštitúciám, 
 od rozkolísanosti inštitucionálneho a ekonomického rámca kultúry k jeho stabilizácii, 
 rozširovanie záberu poskytovaných služieb v rámci tradičných typologických druhov 

kultúrnych stavieb, 
 komercializácia prevádzok, 
 vznik nových typologických druhov stavieb pre kultúru, 
 trendy k polyfunkčnosti, viacúčelovosti a flexibilite prevádzok, 
 prispôsobenie konkrétnym lokálnym potrebám, 
 využívanie exteriérových priestorov na kultúrne aktivity . 

Keďže záujmové vzdelávanie dospelých je jednou z oblastí kultúrno-osvetových 
podujatí, tak pri vymedzení jeho inštitucionálneho zabezpečenia budeme vychádzať 
zo systému inšitucionálneho zabezpečenia kultúrno-osvetovej činnosti. Záujmové vzdelávanie 
sa na Slovensku realizuje prostredníctvom miestnych a regionálnych kultúrnych a osvetových 
stredísk, ústredných a metodických inštitúcií medzi, ktoré spadajú: 
 Matica slovenská, 
 Národné osvetové centrum, 
 Slovenské národné múzeum, 
 Slovenská národná galéria a i. (Hotár, Perhásc, Paška, 2000, s. 515). 

Systém záujmového vzdelávania dotvárajú aj početné záujmové združenia, spolky, 
kluby a organizácie (Akadémia vzdelávania a i.). V kontexte uvedeného systému 
inštitucionálneho zabezpečenia kultúrno-osvetovej činnosti môžeme v oblasti záujmového 
vzdelávania uvažovať zjednodušene o nasledujúcom inštitucionálnom zabezpečení 
rozdelenom podľa sektorového hľadiska: 
 štátne inštitúcie a zariadenia, 
 obecné a regionálne inštitúcie a zariadenia,  
 inštitúcie tretieho sektora, 
 komerčné (podnikateľské) inštitúcie a zariadenia. 

Sieť kultúrno-spoločenských zariadení, ktoré predstavujú zázemie pre kultúrno-
osvetové aktivity, do rozmedzia ktorých patrí aj záujmové vzdelávanie dospelých, je v 
súčasnosti veľmi pestrá a rôznorodá. Tretí sektor a podnikateľský sektor sa stávajú čím ďalej 
tým viac silnejšími subjektmi záujmového vzdelávania dospelých a zároveň vytvárajú zdravé 
konkurenčné prostredie na poli realizácie tohto segmentu vzdelávania.  

Je však potrebné zamyslieť sa nad podmienkami, ktoré potrebuje záujmové 
vzdelávanie pre svoju úspešnú a efektívnu realizáciu. Akým spôsobom majú jednotlivé 
subjekty záujmového vzdelávania vytvárať priaznivé podmienky pre účastníkov ak absentuje 
podpora od štátu vyjadrená v opatreniach, ktoré umožňujú reagovať na požiadavky 
účastníkov? Záujmové vzdelávanie dospelých zahŕňa v sebe aj sociálny aspekt, ale v prvom 
rade by malo byť orientované na potreby a záujmy účastníka. Dostupnosť, propagácia 
a financovanie záujmového vzdelávania dospelých sa ukazujú dlhodobo ako problematické 
oblasti a ich spoločným menovateľom by mohla byť práve nedostatočná podpora zo strany 
štátu. Záujmové vzdelávanie dospelých síce možno na prvý pohľad nie je „ekonomicky 
rentabilné“ pre chod našej spoločnosti. Avšak je potrebná jeho akceptácia, najmä z toho 
pohľadu, že zúčastňovanie na tomto type vzdelávania neprospieva len samotnému jedincovi, 
ale aj spoločnosti vôbec. Z. Palán (2002) konštatuje, že záujmové vzdelávanie vytvára širšie 
predpoklady pre kultiváciu osobnosti na základe jej vzdelávacích záujmov, dotvára osobnosť 
a jej hodnotovú orientáciu a práve z tohto pohľadu považujeme, za potrebné zamyslieť sa nad 
otázkou „vhodnej spoločenskej atmosféry“. Ak je v súčasnosti tak významný ekonomický 
pohľad na vec, stojí za zamyslenie prirovnanie investície do oblasti záujmového vzdelávania 



MVEK Prešov 2011  Katedra pedagogiky FHPV PU 
 

 
138 

 

dospelých vo vzťahu ku riadeniu podniku a skvalitňovania ľudských zdrojov. Kvalita života 
ľudí sa odzrkadľuje aj na kvalite života spoločnosti. 

Vo všeobecnosti môžeme identifikovať nasledujúce pozitívne dôsledky prítomnosti 
záujmového vzdelávania vo voľnom čase dospelého jedinca (upravené podľa Šerák, 2009a; 
Čornaničová a kol., 2005): 
 zlepšenie kvality života, 
 prehĺbenie nezávislosti v živote jedinca, 
 napomáha procesu kultivácie osobnosti, 
 životný optimizmus, 
 pozitívne myslenie, 
 primerané životné postoje, 
 sociálna komunikácia, 
 aktivita a tvorivosť, 
 zvýšenie gramotnosti v rôznych oblastiach. 

Význam a perspektívy realizácie záujmového vzdelávania dospelých, môžeme 
sledovať na jednotlivých úrovniach a ich následných ukazovateľoch: 
 Úroveň jedinca – za najdôležitejší dôsledok sa považuje práve zlepšenie kvality života, 

prostredníctvom racionálneho a hodnotného trávenia voľného času, ktorý má vplyv aj 
na ostatné oblasti života (ako napr. rodinný život, profesia, profesijná orientácia a pod.) 

 Lokálna (miestna) úroveň – prostredníctvom solidarity šírenej v rámci edukačného 
procesu sa odstraňujú rôzne bariéry v sociálnej komunikácii, čoho následkom býva aj 
pružnejšia sociálna inklúzia v rámci miestnej lokality. Väčšia spätosť obyvateľov tej 
danej lokality v sebe nesie predpoklad toho, že si ľudia navzájom medzi sebou 
ochotnejšie pomáhajú. V poslednej dobe sme svedkami toho ako sa čím, ďalej tým viac 
od seba ľudia vzďaľujú, nadväzujú sa plytšie vzťahy a vzrastá miera nepochopenia 
a nezáujmu o ľudí a veci, ktoré sa bezprostredne netýkajú ich života. Vyššia účasť 
obyvateľov na záujmovom vzdelávaní taktiež podporuje možnosť spolupodieľania sa na 
zachovávaní a prenášaní tradícií, na rozvoji kultúry a vzdelanosti vo svojom meste 
(obci). 

 Regionálna úroveň – v rámci záujmového vzdelávania je významná jeho orientácia na 
podporu zachovania tradícií napr. prostredníctvom vytvárania programov, kde sa človek 
môže vyučiť tradičnému remeslu. Práve Regionálne osvetové strediská vytvárajú túto 
možnosť pre účastníkov a taktiež zachovávajú, podporujú a propagujú, aj v spolupráci 
s inými inštitúciami a organizáciami, kultúru v jednotlivých regiónoch. 

 Národná úroveň – zvýšenie účasti občanov na záujmovom vzdelávaní sa prejavuje 
zvyšovaním úrovne ich gramotnosti v rôznych oblastiach, a tým stúpa aj možnosť 
profesijnej orientácie na konkrétnu oblasť, ktorá sa môže prejaviť priaznivým vplyvom 
na poklese nezamestnanosti. Proces záujmového vzdelávania dospelých prispieva aj 
k zvyšovaniu občianskeho povedomia, pocitu spolupatričnosti a ako uvádza J. Strelková 
(2007, s. 130) aj k zlepšovaniu politickej klímy najmä v súvislosti s nekonfliktným 
spolunažívaným rôznych kultúr. 

 Úroveň Európskej únie – v rámci Európskeho priestoru dochádza k stretu mnohých 
kultúr, realizácia záujmového vzdelávania dospelých môže svojim obsahom prispievať 
k bezproblémovejšiemu, ba priam naopak k obohacujúcemu spolunažívaniu týchto 
kultúr. Možnosť slobodného pohybu v rámci tohto priestoru a taktiež možnosti 
zamestnania sa, zvyšuje v tomto prípade možnosť zamestnať sa aj v oblasti 
voľnočasového priemyslu, kde sa otvára priestor pre vytvorenie akéhosi kultúrno-
edukačného centra, nielen pre Slovákov žijúcich v zahraničí, a prostredníctvom neho 
podporovať našu kultúru za „hranicami“. 
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Hoci je samotné záujmové vzdelávanie dospelých regionálnym špecifikom Českej 
a Slovenskej republiky, v systéme neformálneho vzdelávania okolitých krajín môžeme nájsť 
mnoho inšpirujúcich podnetov pre túto oblasť. Otáznou tak ostáva ešte stále problematika 
certifikácie neformálneho vzdelávania a jeho následného uznávania v zamestnaní. Na základe 
pozorovania situácie v zahraničí je možné predpokladať, že časom sa budeme, aj 
podmienkach našej krajiny, zaoberať otázkami poradenstva vo voľnom čase a konkrétne aj 
poradenstvom v oblasti záujmového vzdelávania dosplých. Na túto úlohu je však potrebné 
pripraviť pracovníkov v oblasti vzdelávania. Taktiež môžeme uvažovať o role „mystery 
shoppera“ pracovníka v oblasti záujmového vzdelávania, kedy sa v rámci priemyslu voľného 
času bude aj uvedeným spôsobom (tajného nákupcu, v našom prípade účastníka tohto 
vzdelávania) zhodnocovať realizácia záujmového vzdelávania dospelých a jej konkrétne 
podmienky. 

Záverom môžeme konštatovať, že oblasť záujmového vzdelávania dospelých 
v podmienkach Slovenskej republiky čaká na ešte mnoho zmien a opatrení, ktoré budú 
podnecovať potenciálnych účastníkom k aktívnemu zúčastňovaniu sa tomto vzdelávaní. Popri 
spomínanej potrebnej podpory zo strany štátu, však nesmieme opomenúť aj potrebu úzkej 
spolupráce medzi teóriou a praxou a zaangažovanosť resp. spoločnú snahu všetkých aktérov 
záujmového vzdelávania dospelých o zefektívnenie samotného procesu realizácie. 

Príspevok je jedným z výstupov riešenia výskumnej úlohy VEGA MŠ SR 
č. 1/0694/10„Teoreticko-metodologické aspekty skúmania súčasného stavu a perspektív 
záujmového vzdelávania dospelých v systéme neformálnej edukácie“. 
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