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A REGIONÁLNEJ KULTÚRY 
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Anotácia: Trendom dnešnej spoločnosti je spolupráca a inklúzia na úrovni medzinárodnej i národnej. V prípade 

diferenciácie inštitucionálneho zabezpečenia záujmového vzdelávania dospelých v Slovenskej republike 

v oblasti miestnej a regionálnej kultúry je potrebné prihliadať na špecifiká miest a regiónov. Príspevok sa 

zaoberá realizáciou záujmového vzdelávania dospelých konkrétne v meste Banská Bystrica. 

 

Kľúčové slová: záujmové vzdelávanie dospelých, kultúrno-osvetová činnosť, inštitucionalizácia, miestna 

a regionálna kultúra. 

 

Abstract: The trend in today´s society is cooperation and inclusion at national and international level.  

Differentiation of institutional arrangements of leisure adult education in the Slovak Republic is subject to the 

local and regional specifics. The paper deals with the implementation of leisure adult education in Banská 

Bystrica. 
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Človek je aktívnym tvorcom kultúry - jej hmotných i nehmotných statkov, ktoré vytvára v spoločenstvách 

a komunitách. Kultúrne dedičstvo v historicko-spoločenskom vývoji národa a krajiny je produktom tejto 

činnosti. Spôsob akým komunity svoje aktivity realizovali sa postupom času menil. Prirodzeným vývojom 

dochádzalo k potrebe tieto snahy združovať a inštitucionalizovať. Dnešná podoba systému inštitúcií, ktoré 

realizujú záujmové vzdelávanie dospelých v kultúrnej oblasti, vychádza z histórie a tradícií nášho regiónu. 

Objasnenie historických súvislostí nám umožní hlbšie pochopenie dnešného systému.  

 

1. Historické aspekty inštitucionalizácie záujmového vzdelávania dospelých 

 

Historické ukotvenie výchovy a vzdelávania dospelých na Slovensku nachádzame v osvietenstve 

a vzdelancoch, ktorí toto obdobie národného obrodenia a osvieteneckého hnutia reprezentujú. Podľa K. Škodu 

(1986, s. 116) pôvod pokrokových myšlienok slovenských vzdelancov v 17. a 18. storočí tkvie v nových 

filozofických prúdoch Európy a v poznaní domácej hospodárskej a spoločenskej skutočnosti . S rozvojom 

kultúrneho života, vedeckej a vzdelávacej práce vznikala potreba inštitúcií združujúcich osvieteneckých 

vzdelancov, ktoré sa stali podnetom na zakladanie učených spoločností (Slovenské učené tovarišstvo), 

kultúrnych a vedeckých ustanovizní (Ústav reči  a literatúry československej) a hospodárskych spolkov, ktorých 

úlohou bola výchova a vzdelávanie dospelých.  

S výchovou a vzdelávaním dospelých ako súčasťou národného programu sa stretávame až po vzniku 

Československej republiky vo forme ľudovýchovných zákonov z roku 1919 o kurzoch občianskej výchovy 

a o obecných knižniciach (K. Škoda, 1986, s. 214). 

V 50. rokoch 20. storočia  dochádza k formalizovaniu postavenia štátu k realizácii osvetových aktivít. 

Štát preberá zodpovednosť za osvetové aktivity a určuje ich obsah. 

Po roku 1989 dochádza k zmene štátneho režimu a rovnako k zmene vplyvov, ktoré určujú trendy rozvoja 

kultúrno-osvetových aktivít. Stretávame sa s novými fenoménmi, akými sú decentralizácia štátnej moci, 

demokratizácia, sloboda prejavu či možnosť slobodného združovania sa. Neodmysliteľnou súčasťou sú vplyvy 

zahraničné, ktoré prinášajú nové trendy v spôsobe života nevynímajúc edukáciu dospelých a jej inštitucionálne 

zabezpečenie. V slovenských pomeroch sa tradične vyvinuli isté typy kultúrno-osvetových inštitúcií, ktoré 

vnímame ako stabilnú súčasť miestnej a regionálnej kultúry (R. Čornaničová, 2007, s. 48). 

 

2. Súčasný stav inštitucionalizácie záujmového vzdelávania dospelých 

 

Legislatívne ukotvenie záujmového vzdelávania dospelých a kultúrno-osvetovej činnosti v súčasnosti 

nachádzame v zákonoch: 

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktorým sa vytvára možnosť participácie neziskového 

sektora na kultúrno-osvetových činnostiach. 
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Zákon č. 61/2000 Zb. o osvetovej činnosti, podľa § 1 upravuje právne vzťahy, ktorými sa zabezpečuje 

osvetová činnosť, postavenie osvetových zariadení, práva a povinnosti zriaďovateľov osvetových zariadení ako 

aj pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku osvetovej činnosti. 

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, ktorý záujmové vzdelávanie, občianske 

vzdelávanie a vzdelávanie seniorov a iné vzdelávanie chápe ako druh ďalšieho vzdelávania, ktorým účastník 

uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť. 

Na základe vyššie uvedených historických skutočností a aktuálnych potrieb sa v 90. rokoch ako reakcia 

na spoločenské udalosti a potreby začal na Slovensku rozvíjať vedný odbor andragogika, ktorého základným 

aplikovaným subsystémom je kultúrno-osvetová andragogika. Koncept záujmového vzdelávania otvára nové 

dimenzie, ktoré sú inšpiráciou pre oblasť celej andragogickej teórie a špecificky pre subsystém kultúrno-

osvetovej andragogiky (M. Krystoň, 2011, s. 61).  

 M. Krystoň (2011, s. 7a) vidí základné ukotvenie záujmového vzdelávania dospelých v segmente 

neformálneho vzdelávania, vychádzajúc z relevantných dokumentov európskeho (Memorandum o celoživotnom 

učení sa, Brusel, 2000) ale aj domáceho pôvodu (Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného 

poradenstva, 2011, Zákon o celoživotnom vzdelávaní, 2009). 

Záujmové vzdelávanie dospelých zahrňuje širokú oblasť organizovanej a individuálnej edukácie podľa 

osobných záujmov a potrieb. Saturácia týchto záujmov môže prebiehať nasledujúcimi spôsobmi: 

- sebavzdelávaním, sebariadeným učením za podpory relevantných informačných zdrojov, 

- vo formálnej alebo neformálnej organizácii, špecializujúcej sa na vzdelávanie v danej oblasti záujmu, 

- v rámci alebo za pomoci formálnej organizácie, ktorá sa na poskytovanie ponuky priamo nešpecializuje, 

ale napriek tomu vytvára podnetné prostredie umožňujúce človeku saturáciu edukačných záujmov, 

- kombináciou vyššie uvedených prístupov, to znamená sebavzdelávaním sprevádzaným odbornou 

pomocou inštitúcií a jednotlivcov (M.Šerák,2009, s. 51). 

V našom príspevku sa bližšie budeme venovať formálnej organizovanej forme záujmového vzdelávania 

a jej zaradenia do systému inštitúcií, ktoré záujmové vzdelávanie dospelých realizujú. Zameriame sa na 

inštitúcie, ktoré realizujú záujmové vzdelávanie v oblasti kultúry v Slovenskej republike a bližšie si predstavíme 

organizácie pôsobiace na území mesta Banská Bystrica.  

Podľa R. Čornaničovej (2007, s. 43) inštitúcie v každej krajine a v každej dobe závisia od dvoch 

základných faktorov: 

- od historického vývoja inštitucionálneho rámca, ktorým v histórii prešli, pretože súčasný stav 

inštitucionalizácie v kultúre odráža aj prevzaté a pretrvávajúce sociokultúrne dedičstvo, 

- od súčasného stavu sociálno-ekonomického prostredia, ktoré ovplyvňuje celkový politický, sociokultúrny 

a ekonomický systém, v ktorom tvoria, vyvíjajú a pôsobia kultúrne inštitúcie. 

Základný rámec v súčasnosti určuje štátna kultúrna politika, ktorú chápeme ako štátom utvárané prostredie, 

v ktorom sa uskutočňujú procesy tvorby, uchovávania a šírenia kultúrnych hodnôt (R. Čornaničová, 2007, s. 43). 

 Jednotlivé krajiny Európy sa odlišujú v rezortom usporiadaní orgánov. V Slovenskej republike podlieha 

oblasť kultúry pod Ministerstvo kultúry. Ministerstvo kultúry SR je ústredným orgánom štátnej správy SR pre 

tieto oblasti:  

- sekcia umenia a štátneho jazyka, 

- sekcia médií, audiovízie a autorského práva, 

- sekcia kultúrneho dedičstva, 

- sekcia nehmotného kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, tradičnej kultúry a osvetovej 

činnosti, 

- sekcia kultúry nehmotného kultúrneho dedičstva a znevýhodnených skupín obyvateľstva, 

- oblasť cirkví a náboženských spoločností, 

- medzinárodná spolupráca a kreatívny priemysel (www.culture.gov.sk). 

Prioritami v oblasti podpory a rozvoja miestnej a regionálnej kultúry sú záujmová umelecká činnosť, osvetová 

činnosť, výchova k prosociálnosti a prokultúrnosti. Tieto činnosti ministerstvo zabezpečuje metodicky 

prostredníctvom priamo riadených organizácií a v oblasti finančnej podpory pomocou dotačného programu. 

Miestna kultúra je kultúra v podmienkach miest a obcí na základe vlastných koncepcií s poslaním v zmysle 

zákona NR SR č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti ako aj ďalších súvisiacich zákonov. Regionálna kultúra je 

kultúra riadená vyššími územnými celkami a realizovaná v geograficko-politickom regióne s poslaním 

starostlivosti o uchovanie prezentovanie a popularizovanie historického, kultúrno-spoločenského, hmotného 

i nehmotného kultúrneho dedičstva špecifického pre daný región. Úlohy vychádzajúce z koncepcie príslušného 

regiónu sú realizované prostredníctvom odborných metodických a špecializovaných kultúrnych zariadení 

regiónu (www.culture.gov.sk).  

Vymedziť inštitúcie realizujúce záujmové vzdelávanie dospelých môžeme na základe rôznych kritérií. Za 

základné kritérium považujeme diferenciáciu na základe odborného zamerania. Rozlišujeme: 

- viacúčelové (polyfunkčné) kultúrno-osvetové zariadenia (Národné osvetové centrum, regionálne osvetové 

strediská, domy kultúry, kultúrne strediská a podobne), 

http://www.culture.gov.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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- špecializované kultúrno-výchovné zariadenia (verejné knižnice, akadémie vzdelávania, galérie, múzeá, 

hvezdárne, kluby a podobne), 

- inštitúcie, organizácie a spoločnosti, ktorých základné zameranie nemusí byť špecificky kultúrno-

výchovné, ale ťažisko svojej činnosti môžu mať aj v inej sfére (R. Čornaničová, 2005, s. 82). 

 

3. Záujmové vzdelávanie dospelých v meste Banská Bystrica 

 

Jedným z aspektov, ktoré tvoria miestnu kultúru Banskej Bystrice je systém inštitúcií, ktoré sa starajú 

o rozvoj hmotnej a nehmotnej kultúry a realizáciu záujmového vzdelávania dospelých.  Zároveň   je súčasťou 

Banskobystrického kultúrneho regiónu. V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad subjektov kultúrno-osvetovej 

činnosti v Banskobystrickom kraji za rok 2010: 

 

Tab. 1 Subjekty kultúrno-osvetovej činnosti v Banskobystrickom kraji 

 

SUBJEKTY KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI 

I. r 

Počet KOZ 

spolu 

z toho s právnou 

subjektivitou 

a 1 2 

Koz a ostatné subjekty spolu 1 394 65 

Kultúrno-osvetové zariadenia spolu 2 371 53 

v 

tom 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Národné osvetové centrum 3 0 0 

Samosprávne KOZ spolu 4 275 23 

v tom 
v pôsobnosti VÚC- ROS

1 
5 6 6 

obecné 6 269 17 

KOZ iných právnych osôb spolu 7 88 30 

v tom 

Matice slovenskej 8 2 2 

MNO
2
 (nadácií a občianskych združení) 9 56 22 

Cirkví a náboženských spoločností 10 20 5 

iných 11 10 1 

Iné (zriadené fyzickou osobou) 12 8 0 

 Subjekty kultúrno-osvetovej činnosti spolu 13 23 12 

v 

tom 

ÚĽUV 14 0 0 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 15 0 0 

iné 16 23 12 

Zdroj: Štatistika Ministerstva kultúry SR za rok 2010 

 
1 
VÚC- samosprávny kraj, ROS- regionálne osvetové strediská, 

2
MNO-mimovládne neziskové organizácie 

 

 V meste Banská Bystrica sídli Stredoslovenské osvetové stredisko, ktoré je krajským kultúrno-

osvetovým strediskom, metodickou a vzdelávacou inštitúciou osobitne aj pre okresy Banská Bystrica a Brezno, 

s pôsobnosťou pre Banskobystrický kraj. Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-

dokumentačnou činnosťou. Pri organizovaní podujatí spolupracuje s obcami a mestami regiónu.  

 Stredoslovenské osvetové stredisko vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej činnosti 

dospelých, podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru, realizuje kultúrne a voľnočasové aktivity pre 

široký okruh záujemcov v rámci v rámci územnej pôsobnosti. Poskytuje poradenstvo organizátorom kultúrno-

osvetovej činnosti, jednotlivcom, kolektívom  a subjektom pôsobiacim v rámci kultúrno-osvetovej činnosti. 

Stredoslovenské osvetové stredisko odborne pripravuje a realizuje okresné, regionálne, krajské, celoštátne 

i medzinárodné súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy a príslušné vzdelávacie činnosti v oblastiach tanca, hudby, 

divadla a umeleckého slova, videa, filmu a fotografie, výtvarníctva, ľudovej kultúry a ľudových remesiel 

(www.sos.sk). 

 Významnou úlohou je participácia na vyváraní partnerstiev s obcami regiónu, ktoré umožňujú realizovať 

väčšie množstvo kultúrno-osvetových činností vďaka spojeniu ľudského i finančného kapitálu. 

http://www.sos.sk/
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 Dom Matice slovenskej (DMS) v Banskej Bystrici vznikol 1.6.1990. Dom Matice slovenskej sa stará 

o činnosť 118 MO MS v trinástich okresoch Banskobystrického kraja a 7 MO MS v okrese Prievidza. 

V priamom riadení má oblastné pracoviská v MS Brezne, Veľkom Krtíši- Hrušove a Zvolene. Predmetom 

činnosti Domu Matice slovenskej je pôsobenie záujmových klubov a profesijných sekcií, tvorba akcií hudobnej 

a tradičnej ľudovej kultúry. DMS spolupracuje so všetkými stupňami škôl vrátane Univerzity Mateja Bela 

a osobitne so Strediskom pre štúdium Slovákov zo zahraničia. V značnej miere pripravuje koncepčne 

i organizačne mnohé celomatičné projekty a spolupracuje pri významných celoštátnych podujatiach. Metodicky 

i priamou pomocou usmerňuje pôsobenie mnohých miestnych odborov MS a spolupracuje s viacerými 

záujmovými odbormi( www.matica.sk). 

 Podľa M. Šeráka (2009, s. 142-148) medzi typy záujmového vzdelávania dospelých zaraďujeme činnosť 

múzeí a galérií. Múzeá a galérie sú už od 19. storočia chápané ako osvetové inštitúcie (inštitúcie osvetového 

charakteru). Významným deklarovaným cieľom ich pôsobenia je rozvoj kultúrneho života regiónov po stránke 

kultúrno-vzdelávacej. 

V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad múzeí v Banskobystrickom kraji za rok 2010: 

 

Tab. 2 Múzeá v Banskobystrickom kraji 

 

SIEŤ , EXPOZÍCIE 

I.r. Spolu 

Z toho 

mimo 

prevádzky 

a 1 2 

Múzeá 1 17 1 

Pobočky 2 4 1 

Počet vlastných objektov 3 68 8 

Počet expozícií 4 65 1 

Múzeá v prírode (skanzeny) 5 4 0 

Zdroj: Štatistika Ministerstva kultúry SR za rok 2010 

 

Z hľadiska kultúrno-osvetovej činnosti zameranej na dospelých považujeme v Banskej Bystrici za 

najvýznamnejšie Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica a Múzeum SNP. Stredoslovenské múzeum BB 

spravuje výstavné priestory v Thurzovom dome, Tihányiovskom kaštieli a v Matejovom dome kde sú 

umiestnené stále expozície. Múzeum SNP vystupuje ako moderné múzeum 21. Storočia, vychádza z novej 

koncepcie „otvoreného múzea“ a filozofie „ z úcty k národným dejinám“(www.muzeumsnp.sk). V rámci svojej 

činnosti sa venuje širokému spektru cieľových skupín. Neodmysliteľnou súčasťou sú dospelý a seniori, ktorým 

je prostredníctvom interaktívnych expozícií a vzdelávania sprostredkúvaná naša história a kultúrna tradícia.  

 Regionálne centrum remesiel Banská Bystrica Úľuv je kontaktné pracovisko pre poradenskú 

a vzdelávaciu činnosť v regióne stredného Slovenska. Najdôležitejšou aktivitou centra okrem výstavnej 

a predajnej činnosti je celoročná prevádzka Školy remesiel ÚĽUV Banská Bystrica s kurzami pre verejnosť 

(hrnčiarska dielňa, textilná dielňa, rezbárska dielňa, drotárska dielňa). Centrum ponúka viaceré možnosti 

trávenia voľného času dospelých v tvorivých dielňach Školy remesiel a  V klube priateľov remesla 

(www.uluv.sk). 

 Banská Bystrica disponuje širokou sieťou kultúrno-osvetových inštitúcií realizujúcich záujmové 

vzdelávanie pre dospelých. Tieto inštitúcie vo veľkej miere napĺňajú potreby obyvateľov Banskej Bystrice ich 

pôsobnosť je však širšia. Svoju činnosť  zameriavajú na širší región, pretože ich pôsobnosť je charakterizujeme 

ako regionálnu a teda založenú na spolupráci s mestami a obcami stredoslovenského regiónu. Táto spolupráca sa 

v jednotlivých obciach odlišuje intenzitou, ktorá priamo súvisí s paletou záujmového vzdelávania v danej obci. 

Charakteristickou črtou dnešnej spoločnosti je jej otvorenosť voči kultúre a kultúrnym vzorcom krajín 

navzájom. Je diskutabilné na koľko je tento fakt ohrozujúci pre národnú identitu, miestnu a regionálnu kultúru. 

Úlohou kultúrno-osvetových zariadení je vzťah spoločnosti k vlastnej kultúre a tradícii rozvíjať. Kultúrno-

osvetové inštitúcie tento fakt rešpektujú a neustále transformujú marketing svojej činnosti aby pri rýchlosti 

zmien zostávali atraktívne a ponúkali vzdelávanie, ktoré obohacuje osobnosť i voľný čas dospelého človeka. 

 

http://www.uluv.sk/
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