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VZDELÁVANIE V OBLASTI TURIZMU 

(ZÁUJEM A BARIÉRY) 

 

GIZELA BRUTOVSKÁ 
 

 

Anotácia: Cieľom príspevku je teoreticky a empiricky skúmať dva samostatné problémové okruhy ďalšieho 

vzdelávania v oblasti vidieckeho turizmu dospelých ľudí žijúcich na území slovenskej časti Karpatskej 

turistickej cesty. Prvý okruh je spojený s otázkou záujmu o ďalšie neformálne vzdelávanie. Druhý venuje 

pozornosť bariéram objektívnej a subjektívnej povahy, ktoré stoja v ceste ďalšieho formálneho a  neformálneho 

vzdelávania.  

 

Kľúčové slová: vidiecky turizmus, záujem o ďalšie vzdelávanie, bariéry formálneho a neformálneho 

vzdelávania. 

 

Abstract: The aim of this paper is to theoretically and empirically explore two separate problem areas of the 

further education of adults in the field of rural tourism which involve adult people living in the Slovak part of the 

Carpathian tourist road. The first topic is linked with the question of interest in further non-formal education. 

The second area investigates the barriers of objective and subjective nature which hinder further formal and non-

formal education. 

 

Key words: rural tourism, interest in education, barriers to the formal and non-formal education. 

 

Úvod 

 

Potreba vzdelávať sa do popredia dostáva vždy, keď podľa P. Jarvisa (1992) internalizované poznanie 

neumožňuje jednotlivcovi vyrovnať sa s aktuálnym stavom znalostí, skúseností a schopností. Dochádza k tomu 

predovšetkým v obdobiach individuálnych a spoločenských zmien. Naša spoločnosť
1
 je charakterizovaná 

pomerne dynamickými sociálnymi zmenami
2
, a tak by záujem o  ďalšie vzdelávanie  mal byť výrazný.  Zvlášť, 

ak hovoríme o turizme ako jednej z oblastí služieb, ktorá patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim. Možno 

hovoriť o globalizácii turizmu a jeho hromadnej dostupnosti. Hromadný turizmus
3
 sa stal jedným zo symbolov 

súčasnosti. „Cestujeme nielen preto, že chceme získať nové zážitky, ale tiež preto, že turistika je súčasťou 

demonštratívnej spotreby (Petrusek, 2007, s. 384). Turizmus zahŕňa rozličné formy uspokojovania duchovných 

potrieb ľudí (poznávanie, zábava, poučenie, vzdelávanie, sociálny kontakt s príbuznými). V praxi má podobu 

návštev múzeí a galérií, kultúrnych pamiatok, archeologických nálezísk, spoločenských, športových 

a náboženských podujatí. „Hromadný turizmus je prejavom slobody, je vyjadrením slobodnej voľby a je možný 

len v otvorenej spoločnosti (Petrusek, 2007, s. 386). Turistický pohľad (Urry, 1990) je viac ako našim 

individuálnym produktom. Je výsledkom systematickej práce „turistických konštruktérov“, ktorý vymýšľajú 

trasy, konštruujú náš potenciál videnia „cudzieho sveta“. Hromadný turista je v roly pána, ktorý si praje zažiť 

nové veci, pretože si za ne platí  (Bauman, 2002). Turizmus vytvára pomerne veľké množstvo stálych ale 

predovšetkým sezónnych pracovných miest, ktoré vyžadujú skôr symbolické ako manuálne schopnosti. Zvláštne 

miesto vo fenoméne turizmu hrajú „lokálni“, teda tí, ktorých turista stretáva. Okrem očakávania čohosi 

exotického, čo „nemám doma“ (Urry, 1990) by mali disponovať určitými systematickými teoretickými 

znalosťami a nielen praktickou skúsenosťou. „Dôležitá preto je odborná pripravenosť na poskytovanie služieb, 

ochota podieľať sa na uspokojovaní potrieb turistov, otvorenosť,  pohostinnosť  a jazyková pripravenosť“ (Gučík 

M. a kol., 2006, s.197). Je potrebná stále vyššia kvalifikácia, ktorá navyše rýchlo zastaráva a vyžaduje  

permanentne vzdelávanie. Otázkou však je, či „slovenskí dospelí“ žijúci v atraktívnej turistickej oblasti 

                                                           
 

1 M. Petrusek (2007) poskytuje širokú paletu pomenovaní pre súčasnosť, ktoré v sebe implikujú konkrétne sociálne zmeny prebiehajúce 

v spoločnosti napr. spoločnosť hromadného turizmu, spoločnosť prežitku, spoločnosť voľného času a pod.   
2 Podľa D. Bella (1973), a ďalších teoretikov postindustriálnej spoločnosti, prechádza svet druhou modernizačnou transformáciou 

charakterizovanou rozvojom služieb. Výroba tovarovou prestáva byť dominujúcou činnosťou pracovnej sily a je stále viac nahradzovaná 

zamestnávaním v sektore služieb, čo je aj prípad Slovenska (Brutovská, 2010). 
3 Tento pojem uviedol vo svojej práci The Tourist Gaze,  J. Urry (1990), ktorý hromadný turizmus charakterizoval ako únik zo sveta 

každodennosti, reakciou na všednosť. „Túžba byť niekde inde a neustále hľadať nové dojmy a vplyvy je inšpirujúca pre každého“ Osborne 

(2000, s. 193). 
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(Karpatskej turistickej cesty
4
 v rámci Slovenskej republiky) majú záujem ďalej sa neformálne vzdelávať alebo 

existujú  bariéry, ktoré stoja v ceste ich vzdelávaniu. Odpovede na tieto otázky sa pokúsi dať nasledujúci text. 

Analyzuje výsledky terénneho prieskumu vzdelávacích potrieb, záujmu a bariér vzdelávania obyvateľov žijúcich 

na území KTC,  ktorý bol realizovaný v rámci projektu  „ENPI Cross-border Cooperation Programme“ 

Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja so sídlom v Košiciach. 

 

1. Teoretické východiská 

 

Určité vzdelávacie potreby má v súčasnej spoločnosti každý jednotlivec, v každej fáze života bez ohľadu 

na sociálne, profesijné, či iné postavenie (Beneš, 2003). „Potreby vzdelávania a výchovy patria k sekundárnym 

(sociogenetickým) potrebám získaným a viazaným na psychiku a špecifické ľudské vlastnosti a danosti, ako aj 

potreby poznania, kvalifikácie a rekvalifikácie, rozvoja osobnosti a sebarealizácie“ (Hotár, Paška, Perhács et. al., 

2000, s. 345). Potreby vzdelávania v oblasti turizmu možno označiť z časti za objektívne potreby, avšak odrážajú 

sa tiež v psychike človeka v podobe motívov a záujmov. Sú vysoko dynamické, menia svoju povahu podľa 

individuálnej (záujmy jednotlivca) a spoločenskej situácie človeka.  

Záujem možno zaradiť k motivačným komponentom ľudskej psychiky. V kognitívnej rovine vzbudzuje 

zvedavosť čo najviac sa o danej veci  dozvedieť. Uspokojenie záujmu v presne identifikovanej oblasti (a hlavne 

úroveň – základná, stredná, vysoká) vedie k pozitívnemu výsledku vzdelávania s následnými cielenými 

dôsledkami pre oblasť vzdelávania. Záujem o ďalšie neformálne vzdelávanie dospelých možno chápať ako 

všeobecný stav pripravenosti k učeniu s očakávaním získať určitý budúci prospech (Howard, 1989). Prospech 

má rôzny charakter od jednoduchej spokojnosti vzdelávaného až po odmenu ekonomickú (lepšie postavenie na 

trhu práce). Pre oblasť turizmu k vybraným „prospechom“ ďalšieho vzdelávania možno zaradiť: 

- sociálny kontakt (schopnosť nadviazať a rozvinúť kontakt s turistom, pochopenie turistu a pod.) 

- sociálne podnety (úsilie o získanie priestoru nezaťažovaného každodennými tlakmi a frustráciami 

prichádzajúcimi od turistov) 

- participácia na komunálnom živote (zlepšenie svojich schopností vzhľadom k možnosti aktívne 

participovať na  komunálnej úrovni v oblasti turizmu) 

- vonkajšie očakávania (odporúčania rodiny, známych, turistov) 

- kognitívne záujmy (uvedomenie si vlastnej hodnoty vedomostí a ich získavania). 

Pri skúmaní záujmu o vzdelávanie rozlišujeme záujem vnútorný a vonkajší (Guthrie, 2002). Vnútorný záujem je 

vyjadrením určitej spokojnosti v čase, keď sa vzdelávaný už vo vzdelávacej aktivite nachádza. Vonkajší záujem 

je vyjadrením tlaku okolia, nie prianím jednotlivca. Okolie to môžu byť práve turisti, ale tiež rodina, 

zamestnávateľ. Ako uvádzajú T. Matulayová a N. Matulayová (2006, s. 101) „pre súčasnú spoločnosť okrem 

výraznej individualizácie je charakteristické aj „vyprázdňovanie“ takých inštitúcií akými sú rodina a škola“ , čo 

môže ovplyvniť charakter záujmu o vzdelávanie.Záujem teda predstavuje energiu, ktorá vedie ľudské konanie 

k určitému cieľu. Existuje však určitá opačná energia, ktorá bráni cieľ dosiahnuť – bariéry.  

Bariéry formálneho a neformálneho vzdelávania dospelých  možno ďalej rozdeliť na bariéry subjektívnej  

a bariéry objektívnej povahy. Bariéry subjektívnej povahy sa viažu priamo na subjekt – dospelého vzdelávaného. 

P. Crossová (1981) ich rozdelila do troch skupín. Prvú skupinu tvoria bariéry situačné. Vychádzajú z aktuálnej 

situácie jednotlivca a zahŕňajú: nedostatok času (dôvody ako domáce alebo pracovné povinnosti), povinnosť 

účasti (chýbajúca dobrovoľnosť), nedostatku finančných  prostriedkov, vzdialenosť vzdelávania, chýbajúca 

alebo obmedzená doprava, nedostatočná podpora zo strany blízkych (rodina, príbuzný). Druhá skupina sú 

bariéry inštitucionálne. Sú to praktiky alebo postupy, ktoré vylučujú alebo odrádzajú dospelých z participácie na 

vzdelávaní. Možno sem zaradiť: nevyhovujúce vzdelávacie plány, nevhodné miesta,  nedostatok vhodných resp. 

relevantných programov, dôraz na prezenčné štúdium a pod.. Tretiu tvoria osobnostné bariéry. Vzťahujú sa 

k postojom a k sebavnímaniu učiaceho sa vzhľadom k starnutiu, životným fázam a vývojovým štádiám. 

Starnutie má za následok zhoršenie niektorých motorických zmyslových funkcií (zrak, sluch, reakčný čas) zatiaľ 

čo inteligenčné funkcie ( napr. rozhodovacie zručnosti, logické myslenie, slovná zásoba) majú tendenciu 

k zlepšeniu. To môže viesť k vytvoreniu bariér typu –  unavenosť školou, strach opäť sa učiť, nedostatočné 

predchádzajúce vzdelávacie výsledky alebo jednoducho zlý zdravotný stav. Bariéry objektívnej povahy sú 

spojené so sociálnou a politickou nepružnosťou v rámci určitej spoločnosti (napr. neuplatniteľnosť ďalšieho 

vzdelávania v praxi, nedostatok škôl, nedostatok informácií o možnostiach vzdelávania, neznalosť jazyka). Patrí 

sem ale aj kultúrny kapitál, ktorý je rozličný nielen pre jednotlivcov, ale aj určité skupiny. Záujem a bariéry 

ďalšieho vzdelávania dospelých na Slovensku môžu tiež súvisieť s predchádzajúcim politickým režimom. 

„Opatrovnícky“ štát zanechal v myslení, návykoch a postojoch jednotlivcov predstavu paternalistických, 

                                                           
 

4 Karpatská turistická cesta (KTC) sa skladá z dvoch tematických ciest. Prvá cesta – to je cesta spojená s vínom, druhá cesta v sebe zahŕňa 

cykloturistiku a pešiu turistiku vrátane poznávania pamiatok. Rozprestiera sa na území dvoch krajov: prešovského (4 obce) a košického (3 

okresy: Trebišov, Sobrance, Michalovce).  
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autoritatívnych a centrálne štátom  plánovaných aktivít. Nebolo nutné vyvíjať vlastné aktivity resp. bolo to skôr 

považované za „protištátnu“ činnosť, ktorá bola trestná. Dôsledkom predchádzajúceho režimu je, že 

postkomunistický občan je vo vzťahu k vlastnému vzdelávaniu skôr organizačne pasívny  a ľahostajný. Možno 

ho prirovnať k Weberovskému „Gemeinschaft“ – tradíciou ovplyvnený spolieha sa pri riešení svojich problémov 

na štát a tradičné vzťahy (blízka rodina, známy), nie na seba a svoje schopnosti.  

Identifikácia bariér  vzdelávania subjektívnej a objektívnej povahy, zvlášť u dospelých, je základným 

predpokladom na hľadanie možností ako ich odstrániť. Je však potrebné podčiarknuť, že v prípade bariér 

vzdelávania subjektívnej povahy je to u dospelého výrazne obmedzené.  

 

2.  Empirická časť  

 

Hlavnými cieľmi prieskumu bolo zistenie záujmu o ďalšie neformálne vzdelávanie u obyvateľov žijúcich 

na území Karpatskej turistickej cesty a identifikácia bariér vzdelávania objektívnej a subjektívnej povahy, ktoré 

stoja v ceste ďalšieho formálneho a  neformálneho vzdelávania u obyvateľov žijúcich na území Karpatskej 

turistickej cesty. 

 

2.1. Výskumná metóda realizácie prieskumu 

 

Výskumnou metódou prieskumu bol štruktúrovaný rozhovor. Rozhovor bol rozdelený na 3 časti. Prvú 

časť tvorili otázky týkajúce sa záujmu o ďalšie neformálne vzdelávanie. Druhú časť tvorili otázky zisťujúce 

bariéry vzdelávania objektívnej a subjektívnej povahy. Tretiu  tvorili otázky sociálno – demografického 

charakteru (vek, vzdelanie, kategória, pohlavie a miesto trvalého bydliska). 

Štruktúrované rozhovory realizovali vyškolení anketári (študenti a študentky vysokoškolského odboru 

andragogika – t.j. začínajúci odborníci a odborníčky pre oblasť výchovy a vzdelávania dospelých). Prieskum bol 

realizovaný v priebehu júna 2011. Zozbierané údaje boli zakódované a  spracované štatisticko-matematickými 

postupmi za pomoci programu SPSS. Bolo realizované prvostupňové triedenie (t.j. rozloženie súboru na základe 

jedného znaku) a u vybraných otázok aj druhostupňové triedenie.  

 

2.2. Popis výskumnej vzorky 

 

Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 79 respondentov z 24 obcí a miest územia Karpatskej turistickej cesty. 

V dôsledku nedostatočne vyplneného formulára  bolo 7 rozhovorov nezaradených do spracovania. Celkovo tak 

bolo spracovaných 72 štruktúrovaných rozhovorov. 14 obcí územia KTC nebolo prieskumom pokrytých. 

Konkrétne to sú obce: Baškovce, Beňatina, Hrabová Roztoka, Jasenov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Kráľovský 

Chlmec, Kusín, Leles, Malý Horeš, Poruba pod Vinohradom, Pribeník, Remetské Hámre. Ide poväčšine o obce, 

ktoré sú v susedstve obcí, ktoré prieskumom pokryté resp. v obciach žije málo obyvateľov.  

Do prieskumu boli obce vyberané na základe nasledujúcich  kritérií:  

- veľkosti obce (počet žijúcich obyvateľov), 

- stupňa rozvinutia turizmu. 

Respondenti boli do prieskumu vyberaní dvoma spôsobmi. Experti a odborníci
5
 boli vytypovaní, telefonicky 

oslovení a následne s nimi boli osobne realizované štruktúrované rozhovory. V tomto prípade išlo o zámerný 

(účelový) výber. Laici boli oslovení náhodne počas návštevy konkrétnej obce.   

Z hľadiska pohlavia sa prieskumu zúčastnilo 33 (46%) mužov a 39 (54%) žien. V skupine expertov 

a odborníkov je zastúpenie rovnaké t.j. 50 na 50, len v skupine laikov prevládajú ženy (65%). Väčšinu 

respondentov tvorili experti a odborníci (spolu 72%). Zastúpenie laikov bolo 28%.né. Rozloženie súboru 

zodpovedá cieľom, ktoré si prieskum stanovil. Veľkosť prieskumnej vzorky však nepostačuje na jednoznačné 

konštatovania (štatisticky významné) ohľadom komparácie medzi jednotlivými kategóriami. 

  

Tabuľka č. 1 Rozloženie respondentov podľa vzdelania 

 

Najvyššie ukončené vzdelanie Počet Frekvencia 

                                                           
 

5 Cieľové skupiny možno rozdeliť z hľadiska ich miery participácie v oblasti turizmu na: 
- EXPERTOV - práca v oblasti turizmu (služby, vinárstvo, remeslá) je hlavným pracovným pomerom, 

- ODBORNÍKOV - hlavným pracovným pomerom je iná oblasť teda nie turizmus (alebo nezamestnanosť), ale oblasť turizmu je druhým 

„zamestnaním“ resp. „koníčkom“, 
- LAIKOV - hlavný pracovný pomer je mimo oblasť turizmu (alebo nezamestnanosť) a o turizmus nejaví záujem. Žije však na území a je 

potencionálnym „informátorom“ pre turistu. 
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učňovské (stredné bez maturity) 13 18,06% 

stredoškolské s maturitou 43 59,72% 

vysokoškolské (vrátane bakalárskeho) 16 22,22% 

Z hľadiska vzdelania absentujú ľudia so základným vzdelaním. Jednak je to odraz problémov s akoukoľvek 

kompetenciou (podnikať v oblasti turizmu)  tejto skupiny obyvateľov, jednak s ochotou zapájať sa do 

akýchkoľvek aktivít nielen turistických (ochotou odpovedať na otázky v rozhovore). Medzi respondentmi 

s učňovským vzdelaním prevládajú odborníci (70%), len 2 sú experti a 2 laici. Pravdepodobne je to dôsledok 

obavy obyvateľov s učňovským vzdelaním živiť sa turizmom v hlavnom pracovnom pomere. Obavy môžu byť 

výsledkom nedostatku „vzdelania“, ale tiež nemožnosťou reálne sa uživiť sa turizmom (zle nastavenie systému 

podnikania a nedostatok turistov). U vysokoškolsky vzdelaných respondentov prevládajúcou skupinou sú experti 

a odborníci. Platí teda, že čím vyššie vzdelanie tým viac sa obyvatelia sú ochotní zapájať do turizmu (či už na 

hlavný alebo vedľajší pracovný pomer). Priemerný vek respondentov je 44,53 rokov. Priemerný vek expertov je 

42,11 rokov (min. 30 rokov a max. 54 rokov), priemerný vek odborníkov je 50,26 (min. 27 rokov a max. 64 

rokov) a priemerný vek laikov predstavuje 41,15 (min. 19 rokov a max. 73 rokov). U odborníkov je vidieť, že 

hlavne starší ľudia sa orientujú na oblasť turizmu ako oblasť druhého „zamestnania“ resp. koníčka. Experti sú 

pomerne rovnomerne rozložený medzi 30 a 54 rokom života. Oblasť turizmu ako možný zdroj zamestnania 

nezaujíma skôr mladých ľudí.  

 

2.3. Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu 

 

Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu je realizovaná vzhľadom k stanoveným hlavným cieľom. 

 

2.3.1. Identifikácia  záujmu obyvateľov žijúcich na území KTC o ďalšie neformálne vzdelávanie 

 

Záujem o ďalšie vzdelávanie prejavilo 67% respondentov, z toho najvýraznejší záujem prejavili experti  

(78% z nich), čo znamená, že práve táto skupina je najochotnejšia (má najväčšiu potrebu sa vzdelávať). 

Zaujímavé je, že aj skupina laikov má záujme sa vzdelávať, otázkou zostáva, či v oblasti turizmu.  

Pravdepodobne pôjde o skupinu nezamestnaných, ktorí hľadajú spôsoby ako si nájsť uplatnenie na trhu práce. 

Z hľadiska pohlavia väčší záujem vzdelávať sa je u žien (69%) oproti (31%) mužov. Možno tiež konštatovať, že 

so zvyšujúcim sa vzdelaním rastie záujem o vzdelávanie
6
. 81% vysokoškolákov má záujem sa ďalej vzdelávať, 

67% stredoškolákov a 46% respondentov s učňovským vzdelaním. Tomu by následne malo zodpovedať aj 

cielenie vzdelávania vzhľadom k cieľovým skupinám vzdelávania. Dnes nie je možné nikoho nútiť sa vzdelávať, 

a tak samotný záujem, je predpokladom úspešného absolvovania vzdelávania a jeho efektívnosti. 

 

Tabuľka č. 2 Záujem o ďalšie neformálne vzdelávanie 

 

Záujem Počet Frekvencia   

áno 48 67%   

nie 24 33%   

súčet 72 100%   

 

Tabuľka č. 3 Záujem o ďalšie neformálne vzdelávanie podľa kategórií 

 

Kategória 
Záujem vzdelávať sa 

Áno Nie 

expert 78% 22% 

odborník 56% 44% 

laik 75% 25% 

 

Oblasti záujmu o ďalšie neformálne vzdelávanie možno rozdeliť do niekoľkých skupín. Najpočetnejšie je 

zastúpené vzdelávanie v oblasti turizmu (hlavne sprievodcovstvo), vinárstvo a vzdelávanie v cudzom jazyku 

                                                           
 

6 Z výsledkov výskumu, ktorý realizovala M. Rabušicová et. al. (2008) vyplynulo, že neformálneho vzdelávania sa neplánujú zúčastniť ľudia 

s nižším vzdelaním, starší ľudia, manuálne pracujúci, dôchodcovia, nezamestnaní a osoby na rodičovskej dovolenke. Naopak záujem 

prejavujú ľudia, ktorí považujú vzdelanie za vysokú hodnotu – t.j. tí, čo vysoké vzdelanie majú.  
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spolu s ekonómiou. U oblasti vinárstva ide o akúsi nadstavbu spojenú už s predchádzajúcim formálnym 

vzdelávaním.  

 

Tabuľka č. 4 Oblasti záujmu o ďalšie neformálne vzdelávanie  

 

Oblasti vzdelávania Počet Frekvencia 

Turizmus (cestovný ruch, sprievodcovstvo a pod.) 12 19,4 

Vinárstvo (someliérstvo, enológia, pestovanie viniča, výroba vín a 

pod.) 8 12,9 

Cudzí jazyk (preferencia anglický jazyk) 7 11,3 

Ekonómia (vrátane manažmentu, účtovníctva a tvorby projektov) 7 11,3 

Poľnohospodárstvo (vrátane agroturistiky) 6 9,7 

IKT  5 8,1 

Gastronómia, kulinárstvo 4 6,5 

Samospráva 4 6,5 

Služby (kozmetika, sociálna oblasť, obnoviteľné zdroje energie ) 3 4,8 

 

2.3.2.  Identifikácia  bariér objektívnej a subjektívnej povahy formálneho a neformálneho vzdelávania u 

obyvateľov žijúcich na území KTC  

 

Ako ukazujú výsledky výskumu odpovede respondentov sa výrazne líšili. Za najväčšiu bariéru ďalšieho 

vzdelávania bol identifikovaný nedostatok finančných prostriedkov (zvlášť u expertov a odborníkov)
7
. Môže to 

súvisieť s relatívnou chudobou územia, ale tiež to môže byť dôsledok „nezvyku“ ľudí za vzdelanie platiť ako 

pozostatok z predchádzajúcej doby (vzdelanie zadarmo). Ďalšou menej výraznou bariérou ďalšieho vzdávania je  

vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať za vzdelávaním. To súvisí s  neochotou ľudí za vzdelávaním dochádzať 

(súvisí so zvýšeným finančným nákladom).  

Naopak za bariéru ďalšieho vzdelávania vôbec nie je považovaný nedostatok času a zlý zdravotný stav. 

 

Tabuľka č. 5 Bariéry objektívnej a subjektívnej povahy ďalšieho vzdelávanie  

 

Bariéry vzdelávania Priemerné skóre Smerodajná odchýlka 

vyšší vek 3,2 1,1 

nízky stupeň vzdelania 3,1 0,9 

nedostatočná znalosť slovenského jazyka 2,3 1,1 

zlý zdravotný stav 2,4 0,9 

nedostatok času 2,3 1,0 

neochota ďalej sa učiť 3,3 1,1 

neuplatniteľnosť ďalšieho vzdelávania v praxi 3,5 1,1 

nedostatok informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania  3,1 1,1 

nedostatok finančných prostriedkov 4,0 0,9 

strach znovu „ísť do školy“ 3,2 0,9 

nedostatočná podpora zo strany rodiny 2,4 1,0 

príliš veľká vzdialenosť dochádzania za vzdelaním  3,6 1,2 

 

Záver 

 

Záujem o ďalšie neformálne vzdelávanie u obyvateľov žijúcich na území KTC je veľký. Vo väčšine 

prípadov už nejde o vzdelávanie základné v danej oblasti, ale špecifickosti hlavne v oblasti vinárstva. Ako 

príklad môže tiež slúžiť vzdelávanie v IKT, ale nie základnej práci s počítačom ale už jej nadstavby (tvorba 

                                                           
 

7 Tieto výsledky korešpondujú aj s výsledkami, ku ktorým dospel výskum Rabušicovej et. al,. (2008), kde dôvod nedostatok finančných 

prostriedkov v súčasnosti – bol v súbore možných bariér najsilnejším dôvodom neúčasti vôbec. Vyberali si ho ľudia nezamestnaní, 

dôchodcovia a osoby na rodičovskej dovolenke. 
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www stránok a pod.). Ukazuje sa potreba ďalšieho vzdelávania v cudzích jazykoch, hoci časť obyvateľstva je 

dvojjazyčná (slovenský a maďarský jazyk). Platí, čím vyššie vzdelanie, tým vyšší záujem ďalej sa vzdelávať. 

Pravdepodobne nepôjde len o potrebu rozvoja ľudského kapitálu, ale tiež má vzdelávanie slúžiť ako prostriedok 

osobnostného rozvoja. Okrem tejto pozitívnej správy možno identifikovať aj ďalšiu týkajúcu sa bariér ďalšieho 

formálneho a neformálneho vzdelávania.  Okrem vystupujúcej bariéry – nedostatku finančných prostriedkov – 

ostané bariéry nemajú vplyv. Otázkou, preto je, aká vysoká je cena ďalšieho formálneho a neformálneho 

vzdelávania na Slovensku. Je skutočne nedostatok financií bariérou, alebo vystupuje len ako zastupujúci dôvod?  

 



390 

 

Zoznam bibliografických odkazov  
 

BELL, Daniel. 1973. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York : Basic  

Books, 616 s. ISBN  046-50-97138. 

BENEŠ, Milan. 2003. Úvod do andragogiky. Praha : Karolinum, 131 s. ISBN 80-7184-542-8. 

BRUTOVSKÁ, Gizela. 2010. Zmeny v charaktere platenej práce a sociálna nerovnosť. In LUKÁČ, Marek, 

FRK, Branislav (eds.). 2010. Chudoba a sociálne vylúčenie ako problém súčasnosti. Výzvy a trendy. Zborník  

príspevkov z medzinárodnej konferencie, 28. 9. 2010 v Prešove [online]. Prešov : Občianske združenie 

Potenciál, s. 29 – 33. ISBN 978-80-969073-28. Dostupné na: <http://andragogika.weebly.com/uploads/5/ 

0/1/7/5017649/chudoba_2010_zbornik.pdf>. 

GÚČIK, Marian a kol. 2006. Cestovný ruch, hotelierstvo a pohostinstvo: výkladový slovník. 1.vyd. Bratislava :  

Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 217 s. ISBN 80-10-00360-3. 

GUTHRIE, James. 2002. Encyclopedia of Education. New York : Macmillan Press, 4000 s. ISBN 978-0-02- 

865594-9. 

HOTÁR, Viliam., PAŠKA, Pavel, PERHÁCS, Ján. a kol. 2000. Výchova a vzdelávanie dospelých –  

Andragogika. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : SPN, 547 s. ISBN 80-08-02814-9. 

HOWARD, Kenneth. 1989. A Comprehensive Expectancy Motivation Model: Implications for Adult  

Education and Trainin. Adult Education Quarterly,  roč. 39, č. 4, s. 199 – 210. 

JARVIS, Peter. 1992. Paradoxes of Learning: On Becoming an Individual in Society (Jossey Bass Higher and  

Adult Education). San Francisco, California : Jossey-Bass Publishers, 296 s. ISBN 155-54-24481. 

MATULAYOVÁ, Tatiana, MATULAYOVÁ, Nataša. 2006. Školská sociálna práca- potreby a perspektívy. In  

Sociální práce / Sociálna práca,  ISSN 1213-624, č. 1, s. 101 – 108. 

OSBORNE, Peter. 2000. Travelling light: photography, travel and visual culture. Manchester and New York :  

Manchester mUniversity Press, 217 s. ISBN 071-90-44006.  

PETRUSEK, Miloslav. 2007. Společnosti pozdní doby. Praha : SLON, 459 s. ISBN 978-80-86429-63-2. 

RABUŠICOVÁ, Milada, RABUŠIC, Ladislav. 2008. Učíme se po celý život. O vzdělávaní dospělých v České  

republice. Brno : MU, 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2. 

URRY,  John. 1990. The Tourist Gaze. London : Sage Publications, 175 s. ISBN 076-19-73478. 

 


