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Editoriál
Prvé číslo časopisu Kontexty kultúry a turizmu je opäť venované zaujímavým
témam z oblasti cestovného ruchu, manažmentu a marketingu kultúry, ale
i vzdelávania. Jeho súčasťou je šesť štúdií, ktorých autormi sú pracovníci domácej Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre a pracovníčka
Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach.
Prvý text, ktorého autorkami sú Andrea Molnárová a Lucia Záhumenská,
sa venuje lektorskému výkladu a informačným materiálom v cudzom jazyku
vo vybraných pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry. V štúdii sa
zameriavajú na mapovanie potenciálu dvoch konkrétnych lokalít (Brhlovce
a Sebechleby – Stará Hora) s osobitným dôrazom na ich využitie v cestovnom
ruchu. Nakoľko prezentácia tradičných obydlí trvalého a príležitostného
charakteru je objektom záujmu nielen domácich, ale i zahraničných návštevníkov, autorky sa zamerali hlavne na analýzu výkladov, prezentácií, propagačných a informačných materiálov v cudzích jazykoch. Ich terénny výskum
preukázal, že obe lokality disponujú určitou mierou potenciálu, ktorý môže
rozvíjať cestovný ruch a osloviť aj zahraničných návštevníkov, avšak samotná
propagácia má viaceré rezervy.
Významu národnostného vzdelávania v reflexii pedagógov vyučujúcich
na slovenských školách v Maďarsku sa venuje Mária Ďurkovská. Cieľom jej
príspevku je poukázať na vplyv sociodemografických faktorov na národnostné vzdelávanie slovenských učiteľov na národných školách v Maďarsku. Výskum bol realizovaný na základe dotazníka v desiatich maďarských
župách na vzorke 139 učiteľov a jeho výsledky sú spracované metódou
deskriptívnej a inferenčnej štatistiky. Autorka sa v ňom zamerala na problematiku zachovania slovenčiny ako jazyka v etnických školách, výučbu slovenčiny, jej znalosti a potrebu oboznamovania sa so slovenskou kultúrou.
Najvyššie priemerné skóre za všetky výroky dosiahli učitelia vo veku 36
až 50 rokov, učitelia slovenskej aj maďarskej etnicity a učitelia pracujúci
v bilingválnych školách.
Destinačnému manažmentu a manažmentu kultúry sa na príklade činnosti OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie venovali Michal Kurpaš a Nikola
Sibylová. Ich príspevok sa zaoberá vývojom destinačného manažmentu spojeného s cestovným ruchom a kultúrou, opisuje formy spolupráce a ich reálne
využitie v regionálnom rozvoji. Práca sa sústreďuje na možnosti manažmentu
5

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2022

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2022

kultúry s využitím miestnych zdrojov atrakcií, približuje lokálne produkty
ako konkurenčnú výhodu.
Názov nasledovného príspevku, ktorého autorkou je Katarína Kompasová,
je Manažment destinácie cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom
kraji. Text sa venuje organizačnej štruktúre Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, jeho kompetenciami, spolupráci a partnerstvám v rámci regionálnej a zahranične spolupráce. Významným prvkom rozvoja cestovného ruchu
je aktuálne vytvorená Krajská organizácia cestovného ruchu, keďže Nitriansky kraj bol doteraz jediným krajom, v ktorom táto organizácia chýbala.
Jana Hučková vo svojej štúdii skúma dopad dištančnej formy vzdelávania
na kvalitu výučby na katedre manažmentu kultúry a turizmu. Jej príspevok
sa venuje kvalite online vzdelávania očami študentov katedry. Hlavnou technikou, ktorý pre tieto ciele použila, bol dotazníkový výskum. V rámci neho
sa zamerala predovšetkým na to, či študenti považujú online vzdelávanie
za rovnocenný ekvivalent osobného stretávania sa v triede, a či by si želali,
aby bola online výučba využívaná aj v čase po pandémii. Jej zistenia poukázali na výhody, obmedzenia a prekážky online výučby.
Posledný príspevok pochádza od autorskej dvojice Romana Zimu a Lucie Bednárikovej. Predmetom jeho záujmu je foodstyling ako nástroj online
marketingu. Autori sa v texte venujú využitiu foodstylingu ako nástroja pre
marketingovú komunikáciu pre podniky. V jeho úvodnej časti oboznamujú čitateľa s teoretickými otázkami foodstylingu a fotografie. Následne sa
zameriavajú na spracovanie dotazníkového výskumu postojov a hodnotení
fotografického materiálu dvoch vybraných podnikov zo strany respondentov.
Časopis už obligátne uzatvára blok recenzií a správ. V tomto čísle
prinášame štyri recenzie na domáce slovenské publikácie a dve správy dokumentujúce činnosť členov domácej katedry. Veríme, že aj v predkladanom
čísle časopisu čitateľ nájde podnetné a zaujímavé informácie z oblasti kultúry
a turizmu.
Silvia Letavajová

Lektorský výklad a informačné
materiály v cudzom jazyku
vo vybraných pamiatkových
rezerváciách ľudovej
architektúry1
Andrea Molnárová – Lucia Záhumenská

Kľúčové slová: pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, cudzí jazyk, informačné materiály
Key words: folk-architecture conservation area, foreign language, information
materials
Abstract: The history of a nation is presented by various manifestations of cultural heritage. Folk-architecture conservation areas are an evidence of unique
activity of our ancestors and display diversity and mastery of previous periods.
At present, many of them serve not only as a showcase of former historical periods, but also as a means of developing tourism in individual regions. In the
present article we focus on mapping the potential of two such sites, considering
various aspects in terms of their use for tourism purposes. In our research we
studied Folk-architecture Conservation Area Brhlovce, which represents rock
dwellings carved into tuff rock, and the Folk- architecture Conservation Area
1
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Tento príspevok bol vytvorený s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci
riešenia projektu KEGA 001UKF-4/2021: Tradičná kultúra regiónov Slovenska v cudzojazyčnom
vzdelávaní dištančnou formou.

7

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2022

Sebechleby – Stará Hora, where traditional vine cellars are located. These did
not serve as permanent dwellings, but were used to store wine and equipment
needed to process vine. Presentation of various traditional dwellings of permanent and occasional residence is of interest not only to the inhabitants of
Slovakia, but also to potential foreign visitors. Foreign language competence is
also a prerequisite for increasing the number of visitors and the foreign tourists’
awareness of the sites under study, which is reflected in an interpretation itself
as well as in various promotional and information print or electronic materials.
Study of the use of foreign languages in the selected sites was another attribute
of our research.
Úvod. V predloženom príspevku sa venujeme dvom pamiatkovým
rezerváciám ľudovej architektúry, ktoré geograficky od seba nie sú veľmi
vzdialené a sú podobné charakterom vzniku svojich objektov. Ide o PRĽA
Brhlovce, ktorej expozícia predstavuje skalné obydlia vytvorené vytesaním
do tufovej skaly a PRĽA Sebechleby – Stará Hora, ktorá predstavuje komplex vínnych pivníc ručne vytesaných do tufového podložia. Zameriame sa
na všeobecnú charakteristiku oboch skúmaných lokalít a uvedieme výsledky
terénneho výskumu, ktorý sme realizovali na jeseň roku 2021. Jeho cieľom
bolo zmapovať súčasný stav a dostupnosť propagačných a informačných materiálov v cudzom jazyku oboch skúmaných miest a identifikovať existujúce
problémy či nedostatky, s ktorými sa môžu stretnúť nielen zahraniční návštevníci uvedených lokalít.
Charakteristika skúmanej lokality Brhlovce. Starobylá obec Brhlovce
leží 15 km východne od mesta Levice. Tvárnosť okolia obce sformovala sopečná činnosť treťohôr, čoho dôkazom sú tunajšie lokality pórovitých andezitových tufov a tufitov. Okolie bolo osídlené už v dobe kamennej, o obci sa
však prvá písomná správa zachovala až z roku 1245, kedy sa spomína pod
názvom Burfen, neskoršie Horné Brhlovce. Súčasná geografická podoba
obce vznikla v roku 1952 zlúčením dvoch samostatných usadlostí Dolných
a Horných Brhloviec, ktoré stavebne súviseli, a získala terajší názov Brhlovce.
Obec sa stala vyhľadávaným miestom domácich aj zahraničných turistov
kvôli skalným obydliam vykresaným do ľahko spracovateľného tufu a tufitu.
(Spracované podľa: https://www.lia.mskslevice.sk/klient-742/stranka-12750)
Skalné obydlie v Brhlovciach je obvykle vytesaná izba a viacero hospodárskych priestorov (maštaľ, komora, šopa, pivnica, letná kuchyňa). Jednotlivé
miestnosti sú do skaly vytesávané osobitne, každá so samostatným vchodom.
Niektoré skalné priestory v Brhlovciach boli trvalo obývané ešte v 70. rokoch
20. storočia. (Uhnák, 2019: 16)
Podľa miestnych tradícií skalné priestory na bývanie majú vraj pôvod v spôsobe ochrany pred Turkami v 16. a 17. storočí. Matej Bel ich spomína vo svojom
diele „Notitia Hungariae novae historico geographica divisie in parks quatuor“ z roku 1742. V súčasnosti je tento prvotný názor pravdepodobne aj pre
8
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atraktívnosť príbehu najčastejšie prezentovaný laickou verejnosťou. Odborníci
ho však odmietajú a skalné obydlia považujú za jav výrazne mladší, datovaný
do 18. storočia. Táto teória vychádza zo sociálneho vývinu miestneho obyvateľstva. Predpokladá, že pôvodne vínne pivnice sa začali používať na bývanie
medzi najchudobnejšou vrstvou lokálneho obyvateľstva. (Uhnák, 2019: 15)
Ulica s obytnými a hospodárskymi priestormi v miestnej časti Šurda bola
v roku 1983 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. V roku
1988 bola nehnuteľnosť č. 142 odkúpená od súkromných vlastníkov so zámerom budovania muzeálnej expozície, ktorá v roku 1993 získala medzinárodné
ocenenie za záchranu a reštauráciu architektonickej pamiatky Europa Nostra.
Z dôvodu mimoriadneho záujmu návštevníkov o tieto vzácne a ojedinelé pamiatky, Tekovské múzeum v Leviciach v roku 1992 zriadilo muzeálnu expozíciu v usadlosti č. 142, ktorá dokumentuje tunajšiu zvláštnu formu ľudového
obydlia, staviteľstvo a bytovú kultúru obyvateľov Brhloviec (Obrázok č. 1).
Obrázok č. 1: PRĽA Brhlovce – usadlosť č. 142

Zdroj: Lucia Záhumenská, 2021

Objekty tejto usadlosti dokumentujú niekoľko vývinových období ľudovej
architektúry v Brhlovciach. Usadlosť pozostáva z dvoch sedliackych domov
so stálou expozíciou a dvojpodlažného priestoru vytesaného v 10 metrov
vysokej skalnej stene. Na hornom podlaží z pôvodného trojpriestorového
obydlia (pitvor, izba, komora) zostalo len torzo izby a komôrka. Mladšia,
dolná časť na úrovni dvora sa skladá z troch izieb, pôvodnú funkciu si tu
zachovala letná kuchyňa a komora. (Uhnák, 2019: 19)
9
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Uchovanie architektonickej a kultúrnej zvláštnosti tejto lokality, a najmä
kontinuálne využívanie skalných obydlí aj v súčasnosti, bolo dôvodom, že
v Brhlovciach sú uličky Šurda a Dolinka už 30 rokov pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry. Zároveň s Tekovským múzeom tu realizuje svoju
činnosť Občianske združenie Nový dvor Brhlovce. Ide o umelecko-remeselnú vzdelávaciu spoločnosť, ktorej cieľom je predovšetkým:
• uchovanie tradičných hodnôt v kompaktnom historickom celku uličky
Šurda v Brhlovciach (architektúra, remeslá, životný štýl);
• dôsledná odborná rekonštrukcia historických skalných obydlí (dohľad
Ministerstva kultúry SR- KPÚ);
• vytváranie dielní s remeselnou, umelecko-remeselnou a umeleckou
produkciou aj pre uplatnenie hendikepovaných ľudí (reštaurovanie,
opravy, brašnárstvo, obuvníctvo, krajčírstvo, kováčstvo, keramika, vitráž...) a organizovanie vzdelávania v menovaných oblastiach;
• vytvorenie úžitkového hospodárstva, založeného na ekologických
princípoch.
V objektoch č. 141, 143, 144, 145, 242 realizovalo OZ Nový Dvor čistiace
a odkrývacie práce a pokračujú v historicko-architektonickom prieskume
lokality. (Spracované podľa: https://www.brhlovce.sk/oz-novy-dvor.html)
Vlastný výskum. 13. 10. 2021 sme realizovali terénny výskum v obci
Brhlovce zameraný na zmapovanie súčasného stavu cudzojazyčných informačných materiálov lokality a dostupnosť lektorského výkladu v cudzom
jazyku. Bývalý riaditeľ Tekovského múzea PhDr. Ján Dano nám poskytol
odborný výklad a prehliadku vysunutej expozície v Brhlovciach. Na základe
riadeného rozhovoru sme získali niekoľko poznatkov. Ako uviedol, najväčšiu
popularitu zažila vysunutá expozícia Tekovského múzea v Brhlovciach v 90.
rokoch minulého storočia, kedy rezerváciu navštevovali pravidelne nielen
školské zájazdy, ale aj domáci i zahraniční (prevažne nemecky hovoriaci)
kúpeľní hostia z neďalekých Dudiniec. V súčasnosti je návštevnosť v porovnaní s minulosťou pomerne nízka (návštevnosť za posledné roky je uvedená
v tabuľke 1), pomer domácich a zahraničných turistov nie je evidovaný.
Tabuľka č. 1: Návštevnosť SO Brhlovce
Rok

Počet návštevníkov

Z toho neplatiacich

2018

5606

130

2019

6633

150

2020

5379

130

2021 (1.polrok)

1203

50

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: https://www.muzeumlevice.sk/index.php/sk/rozbor-cinnosti
10

V Brhlovciach okrem Tekovského múzea, ktorého činnosť spadá pod Ministerstvo kultúry SR, pôsobí aj OZ Nový Dvor, ktoré sa pokúša o obnovu a záchranu architektonických objektov a snaží sa zatraktívniť lokalitu vytváraním tematických akcií. V oboch prípadoch je objem prostriedkov na obnovu a záchranu
objektov, ako aj na fungovanie expozície a jej propagáciu nepostačujúci. Aktuálne
absentujú informačné materiály nielen v cudzích, ale aj v slovenskom jazyku
(plánuje sa dotlač staršej brožúry z roku 2019), lektora na plný úväzok rezervácia
nemá. Na vopred dohodnutú prehliadku zabezpečuje lektorský výklad miestna
obyvateľka, avšak iba v slovenskom jazyku. Rovnako chýbajú informačné tabule
v inom ako slovenskom jazyku. Samostatná propagačná či informačná brožúra
o pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Brhlovce vytvorená nie je, rovnako
neexistuje samostatná internetová stránka tejto lokality (informácie sú dostupné
na stránke Tekovského múzea Levice). Múzeum zamýšľalo vytvoriť publikáciu
o skalných obydliach v Brhlovciach v troch jazykoch (angličtina, maďarčina,
nemčina), avšak tento plán nebol realizovaný. Vytváranie cudzojazyčných mutácií slovenských textov bolo doposiaľ zadávané na preklad agentúre a financované
z rozpočtu Tekovského múzea so sídlom v Leviciach.
Závery výskumu v PRĽA Brhlovce. V rámci terénneho výskumu sme
identifikovali v skúmaných lokalitách nasledujúce problémy: Obyvateľstvo
obce Brhlovce starne, nemá záujem o rozvoj cestovného ruchu, samotná obec
nedisponuje prostriedkami na rozvoj cestovného ruchu či revitalizáciu ľudovej
architektúry pamiatkovej rezervácie. Problémom v tejto oblasti sú tiež majetkové pomery – skalná stena je vo vlastníctve obce, kým novšie obydlia v jednotlivých dvoroch v oblasti Šurda sú v súkromnom vlastníctve obyvateľov. Problém
so zachovaním skalných obydlí spočíva aj v skutočnosti, že Tekovské múzeum
vlastní iba jeden objekt (usadlosť č. 142), expozícia je malá a nemotivuje
k opakovanej návšteve. Bezprostredné okolie objektov pôsobí zanedbaným až
spustnutým dojmom. Pôvodný plán skúpiť všetky nehnuteľnosti v uličke nebol
realizovaný, naopak, v súčasnosti dochádza k predaju nehnuteľností prípadne
dedeniu objektov, ktoré následne menia svoju funkciu aj pôvodný architektonický charakter a stávajú sa víkendovými chatovými obydliami. V súčasnosti
v oblasti pôsobiace OZ Nový Dvor postupne skupuje dostupné objekty so skalnými obydliami, rekonštruuje ich a sprostredkováva ubytovanie v niektorých
objektoch. Osadili tiež niektoré informačné tabule, a zamýšľali organizovať
podujatia na podporu rozvoja cestovného ruchu a popularizáciu tradičných
remesiel v lokalite (napr. Ulička remesiel). Získavanie finančných prostriedkov
komplikuje aj fakt, že expozícia múzea je malá a ako taká sa neuchádza o získanie dotácií z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu (Obrázok č. 2).
Z hľadiska orientácie turistov nie je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce dostatočne označená, informačné tabule obce sú staré a poškodené
(Obrázok č. 3). Napriek svojej jedinečnosti a unikátnosti danej charakterom
stavieb má limitované možnosti k opakovanej návšteve turistov. Obec nevytvára
predpoklady pre dlhší pobyt turistov v lokalite, absentuje v nej infraštruktúra
11
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Obrázok č. 2: Orientačné tabule osadené Občianskym združením Nový Dvor

Obrázok č. 4: Kaviareň v správe OZ Nový Dvor, Brhlovce

Zdroj: Lucia Záhumenská, 2021

Zdroj: Lucia Záhumenská, 2021

Obrázok č. 3: Informačná tabuľa obce Brhlovce

podporujúca rozvoj cestovného ruchu (chýbajú ubytovacie a stravovacie možnosti, turistické informačné centrum, predaj suvenírov). OZ Nový Dvor vybudovalo v uličke Šurda kaviareň, ktorá ale nemá stále otváracie hodiny a jej prevádzka
je podmienená sezónnosťou (Obrázok č. 4).
Vinohradnícka osada Stará Hora. Druhou skúmanou lokalitou
charakteristickou objektmi tesanými do skaly bola vinohradnícka osada
Stará Hora, ktorá bola v roku 1981 zapísaná do zoznamu Pamiatkových
rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Osada predstavuje zriedkavo
čistý charakter sústredných vinohradníckych pivníc mimo obydlia
vinohradníkov. Vinohradnícka osada sa nachádza 3 km od obce Sebechleby,
ktorej je súčasťou. Víno sa v obci vyrábalo už v 13. storočí, v 16. storočí sa
začali kopať prvé pivnice. Prvá písomná zmienka o staršej vinohradníckej
oblasti Mladá Hora je z roku 1219. Ide o tretí najstarší záznam o pestovaní
viniča na Slovensku (Obrázok č. 5).
Vznik sústredených vinohradníckych pivníc na jednom mieste si vynútili
špecifické okolnosti historického vývoja, ku ktorému sa pridružuje i vhodné
geografické prostredie s možnosťou hĺbenia pivníc v tufovom podloží
(sopečného pôvodu). Najstarší dátum vytesaného vročenia na pivnici
na Starej Hore je z roku 1707. V centre osady sa nachádza kaplnka sv. Urbana
s námestím. Ku hlavným pozoruhodnostiam Starej Hory patria nepochybne
vínne pivnice kopané ručne a chyžky postavené nad nimi (Obrázok č. 6).

Zdroj: Lucia Záhumenská, 2021
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Obrázok č. 5: Vstup do PRĽA Sebechleby – Stará Hora
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Obrázok č. 6: PRĽA Sebechleby – Stará Hora – pivnice

Zdroj: Lucia Záhumenská, 2021
Zdroj: Lucia Záhumenská, 2021

Všetky sú v súkromnom vlastníctve. Celkovo je súčasťou pamiatkovej
rezervácie 83 objektov, niekoľko objektov je pripravených ubytovať svojich
hostí, ponúknuť doplnkové služby a program na voľný čas. V posledných
rokoch sa využívajú objekty na rekreačné účely a agroturistiku. Miestne
organizácie tu párkrát do roka organizujú rôzne udalosti a festivaly spojené
so spracovaním vínnej révy, výrobou a konzumáciou vína (napr. Oberačka
po sebechlebsky, Jánska vatra, Svätourbanské slávnosti). (Spracované podľa:
https://www.starahora.sk/aktuality/) Svojou scenériou je vyhľadávanou
lokalitou filmárov a dokumentaristov.
Vlastný výskum. 13. 10. 2021 sme realizovali terénny výskum v obci Sebechleby a priľahlej vinohradníckej osade Stará Hora zameraný na zmapovanie
súčasného stavu cudzojazyčných informačných materiálov lokality a dostupnosť
lektorského výkladu v cudzom jazyku. Prvé informácie sme získali na obecnom
úrade od pána starostu Martina Schvarca, ktorý nám poskytol existujúce materiály o obci aj regióne. Z programu na rozvoj vidieka SR vznikla z iniciatívy OZ
Sebechleby séria printových publikácií a propagačných materiálov, ako aj DVD
nosičov financovaná z projektu Budovanie nových marketingových nástrojov
na podporu vidieckeho cestovného ruchu miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta.
Všetky boli vydané v roku 2015 v štyroch jazykových mutáciách – slovensky,
nemecky, anglicky a maďarsky.
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Prvou publikáciou je komplexný sprievodca regiónom, ktorý obsahuje
krátku charakteristiku obcí, ktoré sú záujmom OZ Zlatá cesta a popis jednotlivých marketingových produktov (ako napr. vínna cesta, včelia cesta, adrenalínové dobrodružstvá). Zároveň vznikli stručné individuálne zamerané
propagačné materiály, ktoré vychádzajú z oblastí definovaných v sprievodcovi. Tieto materiály boli do roku 2019 dostupné v turistickom informačnom
centre v PRĽA Sebechleby – Stará Hora, ktoré však prerušilo svoju činnosť.
Dostupné sú preto v obmedzenej miere iba na obecnom úrade, prípadne
hlavná brožúra Sprievodca regiónom je k dispozícii na stiahnutie v elektronickej podobe na stránke obce (vo formáte pdf). Cieľom brožúr bola podpora
rozvoja cestovného ruchu celého regiónu.
Vzhľadom na uzatvorenie turistického informačného centra v lokalite Stará
Hora nie sú dostupné ani služby sprievodcu, rovnako nie je vedená evidencia
o návštevnosti domácich či zahraničných turistov.
Podujatia sú v lokalite organizované individuálnymi občianskymi združeniami a jednotlivcami, ktorí sú vlastníkmi vínnych pivníc v osade. Jedným z nich
je Róbert Lauko, ktorý je majiteľom najväčšej z pivníc na Starej Hore. O väčšine
podujatí informuje na svojej webovej stránke vinohradnik.sk, výhradne v slovenskom jazyku. Podľa potreby je však ochotný a schopný zabezpečiť organizovaným
skupinám výklad v anglickom či nemeckom jazyku.
V osade sa tiež nachádza objekt vo vlastníctve pána Tuhého, v ktorom
bolo vytvorené Národopisné múzeum (Obrázok č. 7). História tohto múzea
15
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Obrázok č. 7: Národopisné múzeum Sebechleby – Stará Hora

Zdroj: Lucia Záhumenská, 2021

je spätá s osobnosťou pani učiteľky Roziakovej, ktorá vytvorila zbierku tradičných odevov a predmetov tradičnej kultúry z obce Sebechleby a okolia
a od roku 2003 ich prezentovala vo farskej pivnici na Starej Hore (Obrázok
č. 8, 9, 10). V roku 2006 objekt prešiel do vlastníctva pána Tuhého, ktorý
v spolupráci s nadšencami domácich obyvateľov a hlavne rodiny Labudovej
pokračuje v tradícii múzea. Organizačne a finančne podporil vytvorenie video
dokumentu o Starej Hore a Sebechleboch a ich kultúrnych tradíciách, ktorý
je súčasťou lektorského výkladu tohto múzea. Vznikol v slovenskom jazyku
s titulkami v štyroch jazykoch (angličtina, nemčina, maďarčina, čínština).
Národopisné múzeum nám sprístupnila pani Mária Labudová, ktorá v ňom
spolu so svojou rodinou na objednávku zabezpečuje prehliadky s výkladom.
Závery výskumu. V rámci terénneho výskumu sme identifikovali v skúmaných lokalitách nasledujúce problémy: Existujúce informačné materiály
propagujú celý región, nie sú orientované výlučne na lokalitu Stará Hora.
Špecializované materiály tejto pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry
vytvorené neboli. Nedostatkom z hľadiska návštevnosti turistami je tiež
uzatvorené turistické informačné centrum, čoho dôsledkom je aj absencia
informácií o návštevnosti lokality.
Z hľadiska organizácie podujatí je ich realizácia do veľkej miery výsledkom predovšetkým iniciatívy jednotlivcov či individuálnych OZ a problematickým z hľadiska spolupráce sa javia predovšetkým majetkové pomery – jednotlivé vínne pivnice sú v súkromnom vlastníctve a ich spolupráca
16
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je skôr výnimkou ako pravidlom. Jednotlivé objekty sa tiež obvykle nepredávajú, k zmene majiteľa dochádza väčšinou dedením, a preto sa iba prevádzajú z pokolenia na pokolenie. Podobne ako v prípade Brhloviec sa tak
niektoré usadlosti stávajú skôr víkendovými domčekmi slúžiacimi na rekreačné účely ako na ich prvotný účel, a to výrobu, spracovanie a uskladňovanie vína. Zároveň je nutné mať na zreteli, že keďže 83 objektov je zapísaných v zozname objektov pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry,
ich obnova či rekonštrukcia podlieha reguláciám zo strany pamiatkového
úradu. Za týmto účelom a pri dodržaní stanovených podmienok je možné
čerpať dotácie určené na obnovu objektov.
Existujúce pivnice sa orientujú prevažne na jednorazové akcie, ktoré sa
zameriavajú na podporu predaja. Spolu s organizáciou podujatí, vzrastajúcim záujmom o ne a neregulovaným počtom návštevníkov sa však narúša
pôvodný ráz osady a podujatia nadobúdajú neadekvátny masový charakter,
čo môže mať v prípade pamiatkovej rezervácie kontraproduktívny efekt. Ako
uviedla pani Labudová, jedného z posledných ročníkov podujatia Oberačka
po sebechlebsky sa zúčastnilo približne 19 000 návštevníkov, čo vyvolalo vlnu
nevôle ako medzi domácim obyvateľstvom, tak aj v radoch účastníkov.
Z hľadiska orientácie turistov je pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Sebechleby – Stará Hora veľmi dobre označená a jej dostupnosť je
bezproblémová i napriek tomu, že leží mimo obce Sebechleby. V centre osady
je umiestnená informačná tabuľa zobrazujúca polohu jednotlivých pivníc
vrátane označenia súpisným číslom. Zároveň je tu možné pre jednotlivých
vlastníkov pivníc umiestniť informácie o otváracích hodinách a možnosti
návštevy, ochutnávky či nákupu vín z domácej produkcie. Návšteva lokality
nie je však obmedzená, osada je celoročne voľne prístupná.
Záver. Navštívené lokality PRĽA Brhlovce a PRĽA Sebechleby – Stará Hora
ležia mimo hlavných cestných ťahov a nepatria k turisticky najvyhľadávanejším
atraktivitám Slovenska, avšak geografická blízkosť kúpeľného mesta Dudince už
od minulého storočia predstavuje potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v tejto
oblasti. Ich jedinečný charakter by dokázal osloviť návštevníkov nielen z blízkeho okolia, ale aj zo zahraničia. Toho predpokladom je však vytvorenie optimálnych podmienok korešpondujúcich s aktuálnou modernou dobou a trendami,
ktoré predstavujú vytvorenie funkčnej, pravidelne aktualizovanej internetovej
stránky, dostatočná cielená propagácia lokalít na internete, ale aj v printových
a elektronických médiách či regionálna podpora návštevnosti a rozvoja cestovného ruchu. Zároveň je nevyhnutné spomínané aktivity realizovať nie iba
v slovenskom jazyku, ale aj v cudzích jazykoch. Nejedná sa pritom iba o potrebu vytvorenia propagačných materiálov v rôznych jazykových mutáciách,
ale aj o ich sprístupnenie a jednoduchšiu a hlavne efektívnejšiu distribúciu
priamo v lokalite, ako aj o možnosť rezervácie samotného lektorského výkladu
v cudzom jazyku priamo na mieste. Hoci ide o jedinečné lokality, nedostupnosť
informačných materiálov hoc aj len v anglickom a nemeckom jazyku znižujú
17
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Obrázok č. 8, 9, 10: Expozícia Národopisného múzea
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tento potenciál nevyužíva v dostatočnej miere. Absencia cudzojazyčných materiálov v Brhlovciach je prioritne zapríčinená nedostatkom finančných dotácií,
pre PRĽA Sebechleby – Stará Hora existuje dostatočné množstvo rôznorodých
materiálov v cudzom jazyku, nedostatkom je však ich nedistribuovanie následkom zatvorenia turistického informačného centra v lokalite.
Na základe realizovaného terénneho výskumu môžeme konštatovať, že
obe lokality disponujú istou mierou potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu
a oslovenie zahraničných návštevníkov, no samotná propagácia a oslovovanie
zahraničných návštevníkov má svoje rezervy, ktoré sú v súčasnosti suplované prevažne entuziazmom a osobnou angažovanosťou miestnych nadšencov
a podporovateľov uchovávania tradičnej kultúry. V čase návštevy lokalít ani
v jednej z nich návštevníci neboli, nebolo preto možné realizovať prieskum
názorov na skúmanú problematiku z pohľadu účastníkov cestovného ruchu.
V oboch prípadoch by však bolo potrebné podporiť propagáciu lokalít, pre
začiatok napríklad vytvoriť aspoň stručné letáčiky ako v slovenskom, tak aj
v anglickom a nemeckom jazyku, a distribuovať ich v priľahlých turisticky
zaujímavých lokalitách (Dudince, Levice). Nemenej dôležité je zabezpečiť v lokalitách prítomnosť zodpovedného pracovníka, ktorý bude schopný poskytnúť
nielen informácie o pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry, ale aj príslušný
lektorský výklad minimálne v anglickom jazyku.
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potenciál rozvoja príjazdového cestovného ruchu oboch pamiatkových rezervácií. Nepochybne zaujímavejšou pre zahraničného návštevníka je expozícia
PRĽA Sebechleby – Stará Hora, ktorá okrem stabilnej expozície ponúka potenciálnym návštevníkom pridanú hodnotu v podobe zážitkového cestovného ruchu spojeného s degustáciou miestnej produkcie vín a miestnych kulinárskych
špecialít pri súčasnej prehliadke jednotlivých podzemných pivníc. Naopak,
i keď PRĽA Brhlovce dlhodobo spolupracuje s kúpeľmi Dudince a so školami,
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Význam národnostného
vzdelávania v reflexii pedagógov
vyučujúcich na slovenských
školách v Maďarsku
Mária Ďurkovská

Kľúčové slová: učitelia, slovenské národnostné školy, národnostné vzdelávanie,
reflexia pedagógov
Key words: teachers, slovak ethnic schools, ethnic education, reflection of
teachers
Abstract: The aim of the paper is to point out the relationship between socio-demographic factors (age, gender, type of school) with the importance of
nationality education of Slovak teachers in nationality schools in Hungary. The
research was carried out on the basis of a questionnaire survey conducted in
ten Hungarian Counties between January and April 2019 on a sample of 139
teachers of national schools (monolingual, bilingual, or possibly a school where
Slovak is taught as a subject). We processed the obtained research results using
methods of descriptive statistics and methods of inference statistics (Pearson
correlation coefficient, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test). In general, the respondents had very positive views of the issues of ethnic schools –factors
of the preservation of Slovak as a language, teaching Slovak to strengthen ethnic
relations, the proficiency in Slovak and the need for familiarisation with Slovak culture. On average, the respondents largely supported ethnic education,
teaching Slovak, knowledge of Slovak and learning about Slovak folk culture.
We observed only minimal or almost no rejection or negative views concerning
21
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all four aspects examined. Comparing the responses given by the respective age
groups, classified by age, ethnicity, type of school and gender it is clear that
the highest average scores for all statements were achieved by 36-50-year-old
teachers, teachers declaring both Slovak and Hungarian ethnicity and teachers
working at bilingual schools.
Úvod. Intenzívna miera globalizácie, zvyšovanie migrácií a stále nedoriešená
historická menšinová otázka sú alarmujúcim problémom (nielen) súčasnej
Európy. Členské štáty Európskej únie (EÚ) disponujú mnohými štatistikami,
ktoré upozorňujú na potrebu riešenia tejto situácie.
Jedným z najpálčivejších menšinových problémov je zabezpečenie
menšinového vzdelávania a minoritnej školskej infraštruktúry. Súčasťou
fungovania EÚ a jej snáh o minimalizovanie rasizmu, diskriminácie a iných
foriem vylúčenia zo spoločnosti je aj pravidelné mapovanie integrácie, inklúzie a rovného prístupu vzdelávania pre menšiny a migrantov v jednotlivých
členských štátoch EÚ. Európske monitorovacie centrum rasizmu a xenofóbie
(The European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, EUMC)
za týmto účelom realizovalo v roku 2004 výskum so zameraním na obdobie
rokov 2001 – 2003, ktorého výstupom je komparatívna štúdia. Správa v závere
okrem iného konštatuje, že migrantské a menšinové etnické skupiny sú nadmerne zastúpené vo vzdelávacích zariadeniach s nižšími akademickými požiadavkami, majú vyššiu mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky,
nižšiu mieru ukončenia školskej dochádzky a niekedy dokonca čelia segregácii na „školy so špeciálnymi potrebami“. Okrem dokumentovania nerovnosti,
diskriminácie a procesu vylúčenia správa obsahuje aj príklady osvedčených
postupov v oblasti vzdelávania. Správa končí vybranými odporúčaniami pre
EÚ a jej členské štáty (Luciak, 2004). Podľa Brind, Harper, Moore (2008) sa
na európskej úrovni čoraz viac skloňuje názor, že vďaka podpore školstva
ako kľúčového hráča a významného faktora podpory integrácie a európskej
súdržnosti je možné menšinové školstvo zlepšovať a podporovať.
V súčasných výskumoch prevažujú len lokálne, či regionálne výskumy
a štúdie – výskumy a analýzy skúmajúce problematiku národnostných učiteľov a význam národnostného školstva sú však v súčasnosti pomerne zriedkavé aj v susedných krajinách.2 Cezhraničné, medzinárodné, komparatívne
2
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Na ilustráciu uvedieme dva prípady. Na Slovensku na začiatku roka 2019 Pedagogický inštitút COMENIUS v Bratislave realizoval výskum zameraný na základné školy na Slovensku s vyučovacím jazykom
maďarským, v rámci ktorého riaditelia alebo správcovia 59 základných škôl boli požiadaní o vyplnenie
dotazníka týkajúceho sa najmä údržby, prevádzky a financovania jednotlivých inštitúcií. K tejto problematike pozri výskumnú správu A felvidéki magyar kisiskolák fenntartásának, működésének és pedagógiai
fejlesztésének vizsgálata (MKO-KP-1-2019/1-000872) (Fodor, 2020). Z hľadiska metodiky sa k výskumu
slovenských učiteľov v Maďarsku približuje dotazníkový prieskum Zväzu maďarských učiteľov v Rumunsku. Ten realizovali odborníci Centra regionálneho a antropologického výskumu so sídlom v Csíkszerede
(Miercurea Ciuc) so 6075 maďarskými učiteľmi, z toho bolo 1196 učiteliek materských škôl.
Cieľom tohto zberu údajov bolo vytvoriť všeobecný obraz maďarskej pedagogickej spoločnosti v Rumunsku. Viac k tejto problematike: Biró – Sárosi-Blága, 2017, 2019.
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analýzy konkrétnych prípadov je nevyhnutné doplniť, aby sa efektívnejšie
aplikovali fungujúce metodiky a riešenia.
Význam národnostného vzdelávania a efektívnosť vyučovania slovenského
jazyka v Maďarsku disponuje pridanou hodnotou, pretože ich úspech je
prepojený s udržiavaním národnej identity ďalšej generácie Slovákov žijúcich
v Maďarsku (Heldáková, 2020). Vzdelávanie v materinskom jazyku je jednou
z kľúčových oblastí udržiavania a rozvoja jazykovej a národnej identity.
Podľa mnohých sociologických výskumov prevažná väčšina študentov so
slovenským etnickým pôvodom, ktorí nechodia do slovenských škôl, stratí
svoju národnosť. Škola sa stala v tomto prostredí najdôležitejším faktorom
zachovania slovenského jazyka a slovenskej národnosti v Maďarsku (Homišinová, 2006; Uhrinová 2008). V súčasnosti rozhodujúca väčšina slovenských
rodín nie je schopná (resp. len čiastočne) odovzdať svojim potomkom jazykové a kultúrne dedičstvo svojich predkov. Žiaci si v škole osvojujú základy
slovenského jazyka a stretávajú sa so slovenskou kultúrou. Tieto prvé zážitky
určujú podľa Uhrinovej (2016) ich celoživotný postoj k slovenskej menšine.
Význam a zodpovednosť národnostnej školy a slovenských pedagógov v súčasnosti teda nesmierne vzrástli.
Fungovanie slovenských národnostných škôl ako komplexného javu nie
je dostatočne prebádané a väčšinou redukované skôr na čiastkové výskumy
(Vámos et al., 2004; Tóth, 2005; Tušková, 2016; Heldáková & Kalistová, 2019).
Výsledky výskumov však zhodne konštatujú jeho rozhodujúcu úlohu v živote
Slovákov v Maďarsku a zároveň krízový, ohrozený stav v súčasnosti, napr.:
Divičanová (2002), Tóth (2008), Tušková & Uhrinová (2018), Ďurkovská &
Kentoš (2020).
V predkladanej štúdii sa venujeme miere významu, ktorú pripisujú národnostnému vzdelávaniu pedagógovia vyučujúci na slovenských národnostných školách v Maďarsku v závislosti na sociodemografických faktoroch (vek,
lokalita, národnosť, typ školy). Takto realizovaný výskum poskytuje priestor
pre návrh efektívnych riešení na udržanie slovenskej identity v Maďarsku
prostredníctvom výučby slovenského jazyka. Štúdia je súčasťou komplexného prieskumu slovenského školstva v Maďarsku, ktorého realizácia na takmer
celej populácii slovenských učiteľov v Maďarsku, vypĺňa medzeru v doteraz
realizovaných parciálnych výskumoch.
Slovenské školstvo v Maďarsku v súčasnosti – základné údaje. Od pádu
komunistického režimu sa na maďarskom území uznali národnostným
menšinám všetky práva a povinnosti, prostredníctvom ktorých si príslušníci národnostných menšín môžu udržiavať a ďalej rozvíjať kultúrne tradície
a vzdelanie vo svojom materinskom jazyku. Na základe Zákona o národnom
verejnom školstve z roku 2011 a nariadenia Ministerstva ľudských zdrojov
č. 20/2012 o fungovaní a používaní názvov výchovno-vzdelávacích inštitúcií
koriguje Školský úrad činnosť národnostných škôl a sprostredkováva národnostný jazyk (Szabóová Marloková, 2017).
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Národnostná výučba sa v súčasnosti realizuje na základe zákona o právach národností1 – na žiadosť ôsmych rodičov je možné zorganizovať v obci
národnostnú výučbu. Počet slovenských škôl v školskom roku 2018/2019
v Maďarsku bol 34. Z toho jedna jednojazyčná, 4 dvojjazyčné a 29 škôl, kde sa
slovenčina vyučuje ako predmet. V jednojazyčnej škole (Budapešť) vyučovanie prebieha v národnostnom (slovenskom) jazyku. V dvojjazyčných školách
(Békešská Čaba, Nové Mesto pod Šiatrom, Sarvaš a v Slovenský Komlóš) sa
50 % vyučovacích hodín sa koná v slovenskom jazyku. Na školách vyučujúcich národnostný jazyk ako predmet vyučovanie prebieha v maďarskom
jazyku, ale do rozvrhu je zakomponovaný aj slovenský jazyk a literatúra a tzv.
slovenská vzdelanosť v počte 5+1 hod./týždenne. (Informácia o školstve, 5-6)
V školskom roku 2018/2019 sa v týchto školách učilo slovensky 3494 žiakov.
Počet pedagógov vyučujúcich slovenský jazyk, alebo v slovenskom jazyku bol
147. (Ďurkovská – Tušková, 2019).
Význam národnostného školstva tkvie prevažne v posilnení etnického
vedomia a kultúry. „Slovenská škola by mala byť zárukou toho, aby Slováci žili ďalej na Dolnej zemi. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto
cieľa je slovenský jazyk, či už v nárečovej alebo spisovnej podobe.“ (Tóth,
2005). Školy sú v súčasnosti najvýznamnejšou inštitúciou, v ktorej dochádza k prenosu hodnôt, kultúry a identity menšín, a zároveň tam dochádza
k odovzdávaniu jazykových vzorcov. Materinský jazyk je jedným zo základných pilierov, na ktorom minority budujú svoju identitu, nakoľko otázka uchovania a reprodukcie materinského jazyka je kľúčová pre jej ďalšiu
existenciu. (Homišinová, 2000).
V súčasnosti slovenské školstvo v Maďarsku zápasí s množstvom problémov (Heldáková – Szeghy-Gayer, 2021; Kentoš, 2021). Neexistuje nadväznosť medzi jednotlivými stupňami škôl (väčšina žiakov zo základných škôl
nepokračuje na slovenských gymnáziách); v dvojjazyčných školách by bolo
potrebné väčšie množstvo študentov, aby z nich vzišli budúci učitelia ale
predovšetkým odchod súčasnej, staršej generácie pedagógov spôsobuje ich
akútny nedostatok. K tejto situácii prispel podľa Szarku (2000) celý komplex
faktorov: nedostatky v systéme vyučovania slovenského jazyka v období
minulého režimu a dominancia maďarského jazyka v súčasnom školskom
systéme, dôsledky relatívnej slabosti identity v rámci slovenskej komunity,
rastúci dopyt a záujem o vyučovanie cudzích veľkých jazykov ako angličtina,
nemčina v školskom systéme atď.
Podľa materiálu pre Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport (2017), ktorý spracoval Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí, sú v súčasnosti najpálčivejšími problémami slovenského
1
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Zákon o právach národností č. CLXXIX z roku 2011. Okrem toho túto problematiku ukotvujú aj:
Zákon o výučbe č. CXC z roku 2011; Nariadenie Ministerstva ľudských zdrojov o smerniciach národnostnej výučby 17/2013 (III. 1.) z r. 2013.
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školstva v Maďarsku nedostatočná jazyková príprava učiteľov slovenského
jazyka; nízky počet zúčastnených učiteľov na doškoľovacích podujatiach
(v mnohých školách je len jeden učiteľ, ktorý je tým pádom nezastupiteľný)
a nedostatok učebníc v slovenskom jazyku. Najväčším nedostatkom trpia
prírodopisné predmety, napr. chémia a fyzika.
Metodológia výskumu. Dáta pochádzajú z dotazníkového výskumu
uskutočneného v desiatich maďarských župách v januári až apríli v roku 2019
na vzorke 139 učiteľov národnostných škôl. Dotazník bol vytvorený s cieľom
dosiahnuť ucelený obraz o slovenskom národnostnom školstve v Maďarsku
v spolupráci Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV a Výskumného ústavu
Slovákov v Maďarsku.
Na získanie odpovedí o fungovaní školského systému bolo oslovených
viacero miest a obcí, v ktorých bol výskum realizovaný a taktiež pedagógov
na všetkých stupňoch škôl (výnimku tvorili katedry na univerzitách), ktorí
boli najpovolanejší sa k otázkam v dotazníku vyjadriť. Keďže spomínané školy sú roztrúsené v rámci celej krajiny, zoznam škôl bol získaný v spolupráci
s Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku. Do výskumu sa zapojilo
všetkých 34 škôl, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, alebo v slovenskom
jazyku.
Cieľ štúdie. Cieľom príspevku je analyzovať vzťah sociodemografických
faktorov (vek, lokalita, národnosť, typ školy) a mieru významu národnostného školstva u učiteľov na slovenských školách v Maďarsku.
Výskumný súbor. Výber respondentov bol zámerný a realizovaný na školách (všetkých troch typov) v mestách a obciach, v ktorých prebieha výučba
slovenského jazyka (ďalej SJ). Kritériom výberu bolo zamestnanie (pôsobenie
ako pedagóga vyučujúceho SJ alebo v slovenskom jazyku) a dostupnosť respondenta bez ohľadu na identifikačné kritériá (vek, lokalita, rod). Návratnosť
dotazníkov bola takmer 95%.
Výskumný súbor tvorilo 139 pedagógov. Z uvedeného počtu bolo 11,7%
mužov a 88,3% žien. Skutočnosť, že vo vzorke je výrazne vyššie zastúpenie
žien nie je prekvapujúca – ich podiel podľa aktuálnych údajov (Varga et al.,
2019) na všetkých typoch škôl prekračuje 80%. Priemerný vek pedagógov
bol 48,7 rokov (SD=10,017), najmenej 24 a najviac 68. U žien bol priemerný
vek 49,49 (SD=9,712), a u mužov 43,44 (SD=10,954). Aj v tomto prípade
distribúcia učiteľov slovenského jazyka do jednotlivých kohort v zásade kopíruje celoštátny trend, ale s výraznejším zastúpením pedagógov v najstaršej
vekovej skupine. Vysoký priemerný vek učiteľov hlavne u ženskej populácie
predstavuje jeden z najväčších problémov slovenského školstva v Maďarsku.
7,3% pedagógov vyučovalo na jednojazyčnej škole, 48,2% na dvojjazyčnej
a 43,1% na škole, kde sa SJ vyučuje ako predmet. Slovenskú národnosť deklarovalo 54%, maďarskú 18,2% a slovenskú aj maďarskú 27,7% opýtaných. 62%
pedagógov vyučovalo v mestách, 38% v obciach.
25
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Metodika a štatistické analýzy. V metodike výskumov bola použitá
viacpoložková premenná, skúmajúca názory na štyri faktory: faktor zachovania slovenského jazyka; faktor upevňovania etnických vzťahov; faktor znalosť
slovenčiny a faktor potreby oboznamovania sa so slovenskou kultúrou.
Posúdenie významu národnostného vzdelávania sme zisťovali
prostredníctvom jednej štruktúrovanej otázky s orientáciou na sledované oblasti
(faktory) národnostného života. Všetky štyri položky otázky boli identicky
škálované – respondenti odpovedali na sedemstupňovej ratingovej škále
od 1 do 7 pri každej položke, pričom: 1=rozhodne nesúhlasím a 7=rozhodne
súhlasím. Pedagógov sme sa opýtali: Do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi
výrokmi?
• Národnostné školy sa stali najdôležitejším faktorom zachovania materinského/slovenského jazyka
• Výučba slovenčiny napomáha upevňovať etnické vzťahy k slovenskej národnosti v Maďarsku
• Znalosť slovenčiny upevňuje vzťah k slovenskému národu na Slovensku
• Oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou kultúrou v národnostných školách (poznatky zo slovenskej slovesnosti) je veľmi potrebné a obohacujúce
Získané výsledky výskumu sme spracovali prostredníctvom metód deskriptívnej štatistiky a metód inferenčnej štatistiky (Pearsonov koeficient korelácie,
Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test) v programe IBM SPSS, verzia 21.
Pri premennej vek bol použitý Pearsonov koeficient korelácie. Pri premennej lokalita bol základe nerovnomerného počtu účastníkov v oboch skupinách použitý
neparametrický Mann-Whitney U test. Pri type školy a národnosti bol taktiež
(kvôli nerovnomernému počtu účastníkov v jednotlivých skupinách) použitý
neparametrický Kruskal-Wallis H test.
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Výsledky. Všetky položky sme analyzovali samostatne, ale aj vo vzťahu s vekom učiteľov, s lokalitou, v ktorej učia, národnosťou a typom školy, na ktorej
učia. Vo všeobecnosti sa priemer odpovedí všetkých respondentov pohyboval
nad bodom 6 ratingovej škály (graf 1). Najvyššiu priemernú hodnotu nadobudol
výrok „Národnostné školy sa stali najdôležitejším faktorom zachovania materinského/slovenského jazyka“. Hodnotenie respondentov na dané otázky bolo teda
celkovo vysoko pozitívne, inak povedané respondenti sa v priemere vo veľkej
miere vyjadrili za podporu národnostného školstva, výučby slovenčiny, znalosti
slovenčiny i oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou kultúrou. Zaznamenali
sme minimálnu mieru, resp. takmer žiadnu odmietavého, či negatívneho hodnotenia v prípade všetkých štyroch skúmaných aspektov.
Vek. Pri trendoch odpovedí podľa jednotlivých vekových skupín2 (graf 2) je
možné konštatovať, že najvyššie priemerné skóre dosiahli pri všetkých výrokoch
učitelia vo vekovej kategórii 36 – 50 rokov, najnižšie učitelia vo veku 24 – 35
rokov. Všetky tri vekové kategórie prisúdili najvyššie priemerné skóre výroku
„Národnostné školy sa stali najdôležitejším faktorom zachovania materinského/
slovenského jazyka.“
Okrem toho sme testovali prítomnosť vzťahu medzi vekom a významom
národnostného školstva pre učiteľov v Maďarsku pomocou Pearsonovho koeficientu korelácie. Na základe výsledkov konštatujeme, že vzťah medzi týmito konštruktmi sa nepreukázal (p > 0,05). Vek a význam národnostného vzdelávania
a výučby slovenčiny spolu nesúvisia.
Graf č. 2: Význam národnostného vzdelávania a výučby slovenčiny podľa veku

Graf č. 1: Význam národnostného vzdelávania a výučby slovenčiny (celá vzorka)

4
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Pedagógovia boli rozdelení do troch vekových skupín 24 – 35 rokov, 36 – 50 rokov a 51 – 68 rokov.
Najpočetnejšie (47,5%) boli zastúpení pedagógovia vo veku 51 až 68 rokov. Nasledovala stredná
generácia 36 až 50 rokov (39,6 %). Len 12,9% tvorila mladšia generácia vo veku 24 až 35 rokov.
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,081

1

Výučba slovenčiny
napomáha upevňovať
etnické vzťahy k slovenskej
národnosti v Maďarsku

,048

,553**

1

Znalosť slovenčiny
upevňuje vzťah k
slovenskému národu na
Slovensku

,063

,636**

,630**

1

Oboznamovanie sa
so slovenskou ľudovou
kultúrou v národnostných
školách je veľmi potrebné

,001

,462**

,503**

,649**

Oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou
kultúrou v národnostných školách je
veľmi potrebné

Národnostné školy sa stali
najdôležitejším faktorom zachovania
materin./sloven. jazyka

Národnostné školy sa
stali najdôležitejším
faktorom zachovania
materin./slov. jazyka

Znalosť slovenčiny upevňuje vzťah k
slovenskému národu na Slovensku

Váš vek dosiahnutý v roku 2019

Výučba slovenčiny napomáha upevňovať
etnické vzťahy k slovenskej národnosti
v Maďarsku

Tabuľka č. 1: Vzťah medzi vekom a významom národnostného školstva pre učiteľov

Faktor

M

SD

Národnostné školy sa stali
najdôležitejším faktorom zachovania
materin./slovens. jazyka

mesto

6,60

,91

vidiek

6,48

,95

Výučba slovenčiny napomáha
upevňovať etnické vzťahy k slovenskej
národnosti v Maďarsku

mesto

6,43

1,06

vidiek

6,15

1,10

Znalosť slovenčiny upevňuje vzťah
k slovenskému národu na Slovensku

mesto

6,36

1,07

vidiek

5,84

1,16

mesto

6,48

1,07

vidiek

6,25

1,04

Oboznamovanie sa so slovenskou
ľudovou kultúrou v národnostných
školách je veľmi potrebné

U

STS

p

2012,5

-1,158

,247

1813,5

-2,029

,043*

1599,5

-2,995

,003**

1830,5

-2,024

,043*

** p < 0,01; * p < 0,05

1

Lokalita. V druhej časti sme porovnávali význam národnostného vzdelávania pre učiteľov na základe lokality formou Mann-Whitney U testu. Reflektovanie jednotlivých výrokov v prípade lokality (tabuľka 2) nevykazovalo
žiadne väčšie odchýlky, aj napriek tomu však vyššie priemerné skóre dosiahli
učitelia z miest v porovnaní s učiteľmi z vidieka. Pre pedagógov z jednej aj
druhej skupiny sú národnostné školy ako najdôležitejší faktor zachovania
slovenského jazyka na vrchole rebríčka.
Štatisticky významné rozdiely sa preukázali medzi všetkými položkami
s výnimkou položky „Národnostné školy sa stali najdôležitejším faktorom
zachovania materinského/slovenského jazyka“.
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Tabuľka č. 2: Význam národnostného vzdelávania a výučby slovenčiny podľa lokality

Učitelia z mesta súhlasili v signifikantne (p < 0,05) vyššej miere s výrokmi,
že „Výučba slovenčiny napomáha upevňovať etnické vzťahy k slovenskej
národnosti v Maďarsku“ a „Oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou
kultúrou v národnostných školách je veľmi potrebné“ ako učitelia z vidieka.
V prípade výroku „Znalosť slovenčiny upevňuje vzťah k slovenskému národu
na Slovensku“ bola miera signifikancie ešte vyššia (p < 0,01).
Národnosť. V tretej časti sme porovnávali význam národnostného vzdelávania pre učiteľov na základe národnosti. Použili sme neparametrický Kruskal-Wallis test. Štatisticky významné rozdiely medzi skupinami sa preukázali
v položke týkajúcej sa národnostných škôl ako najdôležitejšieho faktora zachovania materinského jazyka (Test Statistic=9,125; s.v.=2; p<0,01). V rámci
skupín sa najpozitívnejšie vyjadrovali učitelia deklarujúci slovenskú aj maďarskú národnosť (M=6,76; SD=0,48) a najnižšie priemerné skóre dosiahli
učitelia maďarskej národnosti (M=5,92; SD=1,46). Rozdiely sa preukázali aj
v položke týkajúcej sa výučby slovenčiny pri upevňovaní etnických vzťahov
k slovenskej národnosti v Maďarsku (Test Statistic=7,755; s.v.=2; p<0,05)
a v položke „Oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou kultúrou v národnostných školách je veľmi potrebné“ (Test Statistic=8,884; s.v.=2; p<0,05). Predpokladali sme, že učitelia maďarskej národnosti dosiahnu v hodnotení významu
národnostných škôl a jazyka nižšie priemerné skóre, ako učitelia slovenskej
národnosti. Tento predpoklad sa potvrdil, paradoxne však, všeobecne najvyššie priemerné skóre prisúdili jednotlivým výrokom pedagógovia, ktorí vo výskume deklarovali slovenskú aj maďarskú národnosť (tabuľka 3). Na prvom
mieste sa u nich umiestnili národnostné školy, nasledovalo oboznamovanie
sa so slovenskou ľudovou kultúrou, výučba slovenčiny a najnižšie priemerné
skóre (je však potrebné podotknúť, že stále nad hodnotou 6) prisúdili výroku,
že znalosť slovenčiny upevňuje vzťah k slovenskému národu.
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Tabuľka č. 3: Význam národnostného vzdelávania a výučby slovenčiny podľa národnosti
Faktor
Národnostné školy sa stali najdôležitejším
faktorom zachovania materin./slovens. jazyka

Výučba slovenčiny napomáha upevňovať etnické
vzťahy k slovenskej národnosti v Maďarsku

Znalosť slovenčiny upevňuje vzťah k slovenskému
národu na Slovensku

Oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou
kultúrou v národnostných školách je veľmi
potrebné

Národnosť

M

SD

slov.

6,71

,65

maď.

5,92

1,46

slov./maď.

6,76

,48

slov.

6,35

1,07

maď.

5,92

1,22

slov./maď.

6,60

,85

slov.

6,28

1,00

maď.

5,60

1,44

slov./maď.

6,36

,94

slov.

6,43

1,09

maď.

5,92

1,28

slov./maď.

6,71

,56

Typ školy. V štvrtej časti sme porovnávali význam národnostného vzdelávania v reflexii učiteľov na základe typu školy. Opäť sme použili neparametrický Kruskal-Wallis test. Štatisticky významné rozdiely medzi skupinami
sa preukázali vo všetkých položkách. V položke týkajúcej sa národnostných
škôl ako najdôležitejšieho faktora zachovania materinského jazyka (Test
Statistic=6,841; s.v.=2; p<0,05), v položke týkajúcej sa výučby slovenčiny pri
upevňovaní etnických vzťahov k slovenskej národnosti v Maďarsku (Test
Statistic=9,652; s.v.=2; p<0,01), v položke znalosť slovenčiny upevňuje vzťah
k slovenskému národu na Slovensku (Test Statistic=15,249; s.v.=2; p<0,001)
aj v položke oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou kultúrou v národnostných školách je veľmi potrebné (Test Statistic=12,306; s.v.=2; p<0,01).
V tomto prípade sme predpokladali, že učitelia na jednojazyčnej škole
budú jednotlivé výroky hodnotiť najvyšším priemerným skóre a učitelia škôl,
kde sa SJ vyučuje ako predmet, najnižším. Náš predpoklad sa potvrdil len
čiastočne. Najvyššie priemerné skóre pridelili výrokom učitelia dvojjazyčných škôl (tabuľka 4). Pedagógovia pôsobiaci v školách, kde sa SJ vyučuje ako
predmet pridelili zo všetkých typov škôl výrokom najnižšie skóre s výnimkou
výroku, že výučba slovenčiny napomáha upevňovať etnické vzťahy k slovenskej národnosti. Tento výrok dosiahol najnižšie priemerné skóre u pedagógov
z jednojazyčných škôl.
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Tabuľka č. 4: Význam národnostného vzdelávania a výučby slovenčiny podľa typu školy
Faktor
Národnostné školy sa stali najdôležitejším faktorom
zachovania materin./slovens. jazyka

Výučba slovenčiny napomáha upevňovať etnické
vzťahy k slovenskej národnosti v Maďarsku

Znalosť slovenčiny upevňuje vzťah k slovenskému
národu na Slovensku

Oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou kultúrou
v národnostných školách je veľmi potrebné

Typ školy

M

SD

jednojazyčná

6,70

,48

dvojjazyčná

6,71

,81

SJ ako predmet

6,35

1,07

jednojazyčná

6,00

1,88

dvojjazyčná

6,59

,81

SJ ako predmet

6,08

1,12

jednojazyčná

6,30

,82

dvojjazyčná

6,49

1,02

SJ ako predmet

5,78

1,19

jednojazyčná

6,20

,78

dvojjazyčná

6,62

,98

SJ ako predmet

6,16

1,15

Záver. Zodpovednosť a úloha naučiť žiakov jazyk predkov, osvojiť si, zachovať a rozvíjať slovenskú kultúru, sa v súčasnosti čoraz viac presúva z prostredia rodín na školy a učiteľov. Tým pádom sa význam a opodstatnenie
národnostných škôl automaticky prehodnocuje. Škola je v súčasnosti bezpochyby najvýznamnejším faktorom zachovania slovenského jazyka a vôbec
slovenskej národnosti nielen v Maďarsku, ale aj v iných krajinách. Ondrejková (2015) tvrdí, že na základe mnohých výskumov používania slovenského
jazyka v Maďarsku sa dá konštatovať, že verbálna komunikácia v slovenčine
v rámci rodín je na ústupe. Používanie slovenčiny a oboznamovanie mladšej
generácie s jazykom svojich predkov prechádza na inštitúcie, hlavne na slovenské školy.
V minulosti vnímané postavenie učiteľa ako dominantnej a významnej
osoby sa po revolúcii v roku 1989 začalo postupne meniť. Modernizácia
spoločnosti, technologický progres a s tým súvisiaca i aktuálna kríza hodnôt v spoločnosti ovplyvnili nároky kladené na výchovno-vzdelávací proces
a tým i postavenie súčasného pedagóga v spoločnosti a jeho vnímanie vo
verejnom priestore. Osobnosť pedagóga ako základný prediktor úspešnosti
výučby sa stala terčom spoločenských tlakov – degradácia statusu, nízke
finančné ohodnotenie, obmedzovanie právomocí – ale i vlastnej frustrácie
v podobe vyhorenia, straty entuziazmu, čo má priamy vplyv na mieru jeho
motivácie vykonávať pedagogickú profesiu. Magdová, Bozogáňová a Berinšterová (2020) ako problematický označujú i stres spojený s učiteľskou
profesiou, prácu s minoritnými skupinami, komunikáciu s rodičmi žiakov
a pracovné prostredie.
Hodnotenie respondentov na otázky národnostných škôl ako faktora zachovania slovenského jazyka, výučby slovenčiny pri upevňovaní etnických
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vzťahov, znalosti slovenčiny a potreby oboznamovania sa so slovenskou
kultúrou bolo celkovo vysoko pozitívne. Respondenti sa v priemere vo veľkej miere vyjadrili za podporu národnostného školstva, výučbu slovenčiny,
znalosť slovenčiny i oboznamovanie sa so slovenskou ľudovou kultúrou. Zaznamenali sme minimálnu mieru, resp. takmer žiadnu odmietavého/negatívneho hodnotenia v prípade všetkých štyroch skúmaných aspektov. Pri porovnávaní výpovedí u jednotlivých skupín respondentov podľa veku, národnosti,
typu školy a lokality sme zistili, že najvyššie priemerné skóre dosiahli pri
všetkých výrokoch učitelia vo vekovej kategórii 36 – 50 rokov; učitelia, ktorí
deklarovali slovenskú aj maďarskú národnosť a učitelia na dvojjazyčných
školách. Reflektovanie jednotlivých výrokov v prípade učiteľov z miest a obcí
nevykazovalo žiadne väčšie odchýlky, aj napriek tomu však vyššie priemerné
skóre dosiahli z miest. Záverom štúdie je zistenie neexistencie vzťahu medzi
významom národnostného vzdelávania v reflexii učiteľov s vekom. Naopak,
je možné konštatovať, že vo vzťahu k miere významu národnostného vzdelávania s národnosťou, lokalitou a typom inštitúcie, na ktorej pedagóg vyučuje,
existujú signifikantné rozdiely.
Prínosom štúdie je, že zberu dát sa zúčastnili takmer všetci pedagógovia
vyučujúci slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku (139 zo 147) na národnostných školách v Maďarsku. Štúdia má viacero limitov, ku ktorým radíme
nezahrnutie položky „dĺžka pedagogickej praxe“ do dotazníka a nemožnosť
porovnať vzťah medzi dĺžkou praxe a mierou významu národnostného vzdelania pre učiteľov, ako aj miernu neaktuálnosť štúdie, nakoľko zber dát prebehol v roku 2019. Sme si je taktiež vedomí prítomnosti efektu stropu v dátach,
v rámci ktorého priemerné hodnoty na škále 1–7 dosahovali pri niektorých
položkách skóre až 6,7. Avšak vzhľadom na vysokú reprezentatívnosť vzorky,
zodpovedá tento fakt realite. Určitým obmedzením analýz je nerovnomerná
distribúcia účastníkov výskumu medzi jednotlivými školami, čo ale zodpovedá ich reálnemu zastúpeniu.
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Úvod. Charakter ponuky cestovného ruchu na Slovensku je rôznorodý. Destinácie disponujúce bohatou prírodnou a kultúrnou ponukou hľadajú neustále
možnosti efektívneho a rovnovážneho využitia všetkých jej súčastí. Kultúrna
ponuka ostáva mnohokrát marginálnou zložkou v kontexte komplexného
produktu destinácie/regiónu. V súčasnosti však práve kultúrne diferenciačné
prvky pôsobia ako lákadlo a konkurenčná výhoda jednotlivých cieľových
miest. Tento fakt je badateľný na hmotnom aj nehmotnom kultúrnom dedičstve, ktoré sa stále intenzívnejšie využíva (tradičná architektúra, tradičná
gastronómia, odievanie a pod.). Cieľom príspevku je priblížiť chronologický
vývoj a súčasné využívanie nástrojov destinačného manažmentu, ktorý značným spôsobom ovplyvňuje pozitívny rozvoj regiónov. Tieto mechanizmy
priblížime na príklade aktivít OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.
Regionálny rozvoj. Región nemá zjednotenú definíciu. Podľa Bašovského a Lauka je považovaný za veľmi dynamický a zložitý systém.
Vzniká na základe určitých prírodných a socioekonomických javov. Môže
predstavovať ohraničenie určitého územia z vyššieho teritoriálneho celku.
Na tomto území zároveň existuje súbor konkrétne definovaných a fyzicky
alebo funkčne súvisiacich vzťahov (Bašovský – Lauko, 1990: 18).
Vo všeobecnosti ho môžeme charakterizovať ako územie, ktoré sa odlišuje od iných oblastí a môžeme ho popísať na základe jeho charakteristických
vlastností. Rozlohu regiónu určujeme do miesta, kde končí jeho špecifická
spoločná črta, ktorá je zákonitým výsledkom vývoja danej oblasti a odlišuje
ho od susedného územia. V Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska je región
definovaný ako oblasť so súborom javov v charakteristickom zložení (Kolektív, 1995: 106). V zákone č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
na Slovensku je región klasifikovaný ako „územný celok vymedzený podľa
klasifikácie štatistických územných jednotiek“.
Dohľad nad regionálnym rozvojom by mal zabezpečiť v prvom rade štát.
Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 313/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.
januára 2019 prešli práva a povinnosti súvisiace s výkonom kompetencií
v oblasti regionálneho rozvoja z Úradu vlády Slovenskej republiky na Úrad
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
(Úrad vlády SR, Regionálny rozvoj, 2019).
Úlohou štátu v súvislosti s regionálnym rozvojom je dozerať na hospodársky rozvoj regiónu. Princípom by však mal byť taký rozvoj, ktorý nebude
likvidovať zdrojovú základňu, ale naopak, mal by mať podobu udržateľnosti
po dlhší čas. Vláda podporuje rozvoj regiónov horizontálnou aj vertikálnou
koordináciou, pričom zohľadňuje rôznorodosť regiónov. Jej zámerom je tiež
vytvárať socioekonomické nástroje tak, aby znižovali disparitu medzi jednotlivými regiónmi, ale zároveň zvyšovali ich konkurencieschopnosť a kvalitu
života. Cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti je posilniť možnosti regiónov tak, aby boli schopné pružne reagovať na rýchlo sa meniace podmienky,
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predvídať zmeny a následne ich usmerniť. Vláda by rovnako mala vytvárať
adekvátne podmienky na efektívne čerpanie eurofondov (Gúčik, 2007; Rozvoj regiónov Slovenska, 2019). Úlohou vlády je dosahovať vyvážený ekonomický rast a zlepšiť ekologickú situáciu.
Za rozvoj jednotlivých častí zodpovedajú samosprávne kraje (VÚC).
Vzhľadom na neúmernú veľkosť a rozdielne vnútorné zdroje (finančné, materiálne, ľudské) nemôžu dosahovať rovnaký stupeň rozvoja. Následne sa to
odzrkadľuje v príjmoch obcí, nezamestnanosti, ale aj v počte obyvateľov, ktorí
často odchádzajú za prácou do rozvinutejších regiónov. Štát preto v súvislosti
s regionálnym rozvojom uplatňuje politiku, ktorá napomáha vyrovnaniu
ekonomickej úrovne regiónov a zároveň podporuje hospodársky slabšie regióny. Aj napriek tomuto faktu sa stretávame s názormi, že pomoc zo strany
štátu nie je v mnohých prípadoch postačujúca.
Destinačný manažment. V krajinách s rozvinutejším cestovným ruchom
sa začali osvedčovať formy manažérskych organizácií, ktoré sa vytvárajú
na základe partnerstiev súkromného a verejného sektora. V súlade s legislatívou vznikajú združenia cestovného ruchu, marketingové organizácie, ktoré sa
zameriavajú predovšetkým na kooperatívny marketing v cieľových miestach,
alebo vznikajú tzv. klastre. Na Slovensku môžu záujmové organizácie vznikať
podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov ako občianske združenia alebo záujmové združenia právnických osôb ako regionálne združenia
cestovného ruchu, prípadne mikroregióny. Neziskové organizácie (združenia
cestovného ruchu) sa zakladajú za účelom koordinácie, podpory a vytvárania
podmienok pre rozvoj cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.
Združenie môže byť zriadené z verejného sektora (obec alebo viac obcí),
pričom partnermi môžu byť aj fyzické a právnické osoby zainteresované
na rozvoji cestovného ruchu v cieľovom mieste. Hlavným cieľom združení je
okrem koordinácie činností svojich členov aj „tvorba a realizácia programu
rozvoja cestovného ruchu v území, tvorba a realizácia marketingu a propagácie
cestovného ruchu pre svojich členov a pre obec vnútri štátu a v zahraničí, koordinácia a presadzovanie spoločných záujmov partnerov v cestovnom ruchu,
spolupráca s orgánmi obce pri koordinácii rozvoja územia, vrátane spracúvania
a realizácie programov podpory rozvoja“. (Zákon č. 83/1990) Doležitá je tiež
podpora spoločenského, kultúrneho a športového života. Zámerom je zachovávať kultúrne dedičstvo v území, organizovať podujatia pre návštevníkov,
starostlivosť o orientačno-informačný systém v území, osveta v radoch
miestneho obyvateľstva v záujme podpory a rozvoja cestovného ruchu.
V súvislosti s prijatým Zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu je pre obce z hľadiska získavania finančných zdrojov výhodnejšie
zakladanie oblastných organizácií cestovného ruchu. Tento zákon zaviedol
do praxe nový systém riadenia odvetvia prostredníctvom organizácií
cestovného ruchu na troch úrovniach – lokálna (oblastné organizácie
cestovného ruchu), regionálna (krajské organizácie cestovného ruchu)
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a národná (Slovenská agentúra pre cestovný ruch). Zámerom je, aby
všetko smerovalo k maximálnej starostlivosti o návštevníkov a účinnému
marketingu krajiny. Každá úroveň má svoje vymedzené kompetencie a úlohy
tak, aby nedochádzalo k duplicite aktivít a neefektívnemu využívaniu zdrojov
(Šebová, 2014).
Mnohé regióny sa začali v súčasnosti deliť na mikroregióny (dobrovoľné
združenie obcí) v rámci čoho je potrebné sa zmieniť aj o akčných skupinách. Miestna akčná skupina (ďalej len MAS) je zoskupenie predstaviteľov
verejno-súkromného partnerstva, v ktorom majú svoje zastúpenie subjekty
verejných a súkromných záujmov – obce, podnikatelia, miestne komunity,
lesnícke subjekty, poľnohospodárske, neziskové organizácie, spolky, zväzy
aj samotní občania a iné subjekty na miestnej úrovni. MAS rieši spoločensko-hospodárske záujmy svojich členov. Podmienkou je, aby zástupcovia
súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne
49 % partnerstva. MAS vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora. Pôsobí na celistvom a súdržnom území
a môže byť oprávneným žiadateľom o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ktoré môže využiť aj na podporu
podnikania napríklad v cestovnom ruchu (MAS v programovom období
2014 – 2020 2014). Vznik miestnych akčných skupín podporuje novátorský
prístup Leader (Links between actions of rural development – Linky akcií
pre rozvoj vidieckej ekonomiky). Je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja vidieka
Európskej únie. Podľa tohto prístupu môžu miestne akčné skupiny vznikať
ad hoc, alebo môžu vychádzať z existujúcich partnerstiev. Rozdiel medzi Leader-om a inými opatreniami zameranými na vidiecku politiku je, že tento
prístup preferuje skôr „ako“ postupovať pri riešeniach, než „čo“ treba robiť
(Leader 2014).
Manažment kultúry v kontexte destinačného manažmentu a marketingu. Z nášho pohľadu kultúrne dedičstvo predstavuje rozsiahle bohatstvo
spoločnosti. Je súčasťou identít jednotlivcov a spoločenstiev. Každý región
v rámci Slovenska má svoju špecifickú kultúru, ktorá zohráva veľmi dôležitú
úlohu pri regionálnom rozvoji, pri tvorbe ponuky a produktu v cestovnom
ruchu. Pri jeho rozvoji má hneď niekoľko rozmerov. Na jednej strane je kultúra hodnotná a tiež tvorí základ vedomostnej spoločnosti. Kultúrne odvetvia
patria medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce sektory ekonomiky. Na tento
fakt začala reagovať Európska komisia. Pri snahe vymaniť európsku ekonomiku z finančnej krízy poukazuje na to, aby sme pri udržateľnom rozvoji
regiónov nezabúdali na významné zdroje rastu, dynamiky a potenciálu, ktoré
predstavuje bohaté dedičstvo kultúrnych hodnôt.
Podpora kultúrneho, spoločenského a športového života, zachovanie
prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré tiež reprezentujú primárnu ponuku
cieľového miesta, vytvárajú dôležitý faktor príťažlivosti pre návštevníkov.
Zapájanie návštevníkov v cieľových miestach do kultúrno-spoločenských
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a športových aktivít miestneho obyvateľstva je vhodnou príležitosťou
na rozširovanie produktu cestovného ruchu a spestrenie ich pobytu. Ideálne
je aktivity pred sezónou časovo koordinovať, aby sa neprekrývali a zároveň sa
spoločne propagovali v masmédiách.
Na základe výskumov môžeme tvrdiť, že ku správnej koordinácii aktivít
obcí a regiónov môžu dopomôcť organizácie a záujmové združenia a ich
kooperácia so subjektami cestovného ruchu a kultúrnymi inštitúciami. Ich
úlohou je využívať manažérske činnosti a riadenú propagáciu cieľových
destinácií – na regionálnej, nadregionálnej aj národnej úrovni. Pozitívnym
príkladom sú subjekty ako OOCR Región Liptov, OOCR Podpoľanie a Novohrad a mnohé iné. Organizácie každoročne realizujú a financujú niekoľko projektov v rámci regiónov a vytvárajú produkty cestovného ruchu.
Podporujú miestnych umelcov a remeselníkov označovaním ich produktov
a výrobkov pod „Regionálnou značkou“. Propagované a prezentované sú najmä formou web stránok (https://www.visitliptov.sk, http://tournovohrad.sk
a iné) a na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram).
V rámci propagácie Slovenska vznikla na národnej úrovni pre podporu
cestovného ruchu Slovenská agentúra pre cestovný ruch – SACR. Koncom
roka 2016 zanikla a jej činnosť prebralo Ministerstvo dopravy. Aktuálne sa
má jej pôsobenie obnoviť na základe rakúskeho modelu. Zámerom je, aby
všetko smerovalo k maximálnej starostlivosti o návštevníkov a predovšetkým
k účinnému marketingu krajiny.
Manažéri cestovného ruchu si začali postupne uvedomovať, že kultúra je
neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu. Postupne tak vznikol nový poddruh riadenia – manažment
kultúry. Tento pojem je interpretovaný rôzne, ale vždy v súvislosti s formou
manažovania. Vnímaný je tiež ako animačná činnosť spojená s kultúrnymi
aktivitami. Riadiacim orgánom na najvyššej úrovni, ktorý má rozhodujúci
vplyv na kultúru, je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Nie všetky socioekonomické problémy dokáže vyriešiť štát. Rozvoj kultúry by mal byť celospoločenským záujmom. Priamo v regiónoch cestovného
ruchu by sa na jej rozvoji mali podieľať samosprávy, miestni obyvatelia a manažéri cestovného ruchu, resp. kultúry, občianske združenia a organizácie
cestovného ruchu. Nositeľmi politiky rozvoja cestovného ruchu a kultúry sú
všetky inštitúcie a organizácie verejného, súkromného aj neziskového sektora. Podstata stratégie regionálneho rozvoja destinácie je zvoliť si správny postup a víziu na dosahovanie cieľov, ktoré si destinácia vytýčila. Keď manažéri
cestovného ruchu zvolia stratégiu, ktorá má byť splnená do stanoveného časového horizontu, môžu naň nadviazať taktickými marketingovými plánmi.
Manažment destinácie (destinačný manažment) je podľa Bartla a Schmidta stratégia a cesta pre silné regióny, ktoré majú odvahu ku koncentrácii síl pre
spoločný rozvoj, organizáciu a aktívny predaj svojich konkurenčných výhod.
Takouto cestou následne vznikajú destinácie, ktoré ponúkajú návštevníkom
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dobre organizovanú štruktúru všetkých služieb zodpovedajúcich ich výberu,
ktorá zahŕňa celý proces. Od počiatočného získavania informácií, cez bezproblémovú rezerváciu a samotný priebeh pobytu až po návrat domov (Bartl – Schmid, 1998: 2). Za jednu z konkurenčných výhod v destináciách cestovného
ruchu a v regiónoch považujeme existenciu kultúrneho dedičstva. Chýba však
jeho dostatočná propagácia v rámci destinačného marketingu.
Marketing destinácií je často nedostatočný a v niektorých regiónoch až absentujúci. Podľa Seatona a Bennetta je destinačný marketing „postavený na piatich stavebných prvkoch“: prvým je filozofia orientácie na zákazníka (cieľová
skupina), druhým sú analytické postupy a koncepty nutné k rozvoju filozofie,
tretím je získavanie údajov, štvrtým plánovanie funkcií a okruhov strategických
rozhodnutí a posledným faktorom je organizačná štruktúra potrebná pre uskutočňovanie plánov. V súvislosti s teóriou marketingu Coltman rozdeľuje dve
definície marketingu destinácie: ako filozofiu riadenia stanovujúcu umiestnenie
produktu na trh na základe spotrebiteľskej otázky získanej v rámci výskumu
a predpovedí s cieľom následnej realizácie a dosiahnutia maximálneho zisku; ako
riadený súhrn cielených aktivít vyvažujúcich ciele destinácie s potrebami klientov (Seaton – Bennett, 1996: 6-7).
Môžeme tvrdiť, že marketing destinácie je možné definovať ako vedomú a nezámernú kooperáciu, pretože všetky subjekty v cieľovom mieste, či chcú alebo
nechcú, spoluvytvárajú jej komplexný charakter. V lepších prípadoch je ich spolupráca úmyselne koordinovaná a kopíruje úroveň spoločného rozpočtu. Keďže
destinácia predstavuje ústredný produkt, nemusí vždy existovať (alebo existuje,
ale s obmedzenými kompetenciami) organizácia, ktorá priamo rieši destinačný
manažment (Palatková, 2006: 25).
Podľa tvrdení Palatkovej v mnohých destináciách chýba cielené riadenie regiónu v rámci cestovného ruchu. Na týchto pozíciách často pracujú zamestnanci
samospráv, pre ktorých je to kumulované zamestnanie a riešia skôr problémy
obyvateľov obce ako komplexný problém manažmentu cestovného ruchu.
Destinačný manažment, manažment kultúry a regionálny produkt OOCR
Turistický Novohrad a Podpoľanie. Rok 2022 predstavuje desiaty rok pôsobenia
Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie. Tá spája sily verejného a súkromného sektora a aj v tomto roku uskutočňuje
aktivity podporujúce rozvoj cestovného ruchu v regióne.
Regióny Novohrad a Podpoľanie ponúkajú bohatú históriu a tradície. To všetko
dáva regiónom nezameniteľný charakter. Aj to je dôvod, pre ktorý sa s tradíciami
pretkaným Podpoľaním spája zavedenie ochrannej značky regionálny produkt
Podpoľanie. „Hlavným motívom zavedenia systému značenia regionálnych
produktov v Podpoľaní bolo propagáciou miestnych kvalitných výrobkov alebo
služieb podporiť miestny ekonomický, kultúrny aj environmentálny rozvoj
regiónu a spropagovať Podpoľanie ako jedinečný a svojrázny región,“ vysvetlil
riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.

Obrázok č. 1: Logo OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

Zdroj: www.regionpodpolanie.sk
Obrázok č. 2: Logo regionálneho produktu

Zdroj: www.regionpodpolanie.sk

Značka Regionálny produkt Podpoľanie z dlhodobej perspektívy napomáha
stimulovať podporu miestnej ekonomiky, zdrojov a potenciálu. „V súvislosti
s podporou, spoluprácou a propagáciou miestnych producentov je priamo
úmerné zvýšenie odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb a tým
dochádza k zvýšeniu zamestnanosti priamo v regióne,“ upresnila destinačná
koordinátorka regiónu Podpoľanie Nikola Sibylová. Regionálne značky teda
nemajú poukazovať len na slovenský pôvod výrobku, ale aj na konkrétnu oblasť
Slovenska, z ktorej výrobok pochádza, zdôrazňujú Balko a Kompasová (2018).
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Obrázok č. 3: Veronika Malatincová – remeselná výroba

Obrázok č. 4: Ambasádor regionálneho produktu Jozef Kučera na štylizovanej fotografii

Zdroj: https://regionalnyproduktpodpolanie.sk/

Zdroj: Fotoarchív OOCR, Turistický Novohrad a Podpoľanie 2021

Združovať produkty regionálneho rázu prispieva k zachovaniu a udržaniu
tradícií, kultúrnych hodnôt územia aj k dotváraniu rázu vidieckej krajiny.
O získanie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“ sa môže v Podpoľaní
uchádzať:

„Základným princípom, ktoré produkty s označením regionálnej pôsobnosti
spĺňajú, sú nielen regionálny pôvod výrobku a výrobcu, ale nemenej dôležitý
je podiel ručnej práce, duševnej práce, využívanie miestnych surovín, vzťah
k tradíciám a jedinečnosť vo vzťahu k regiónu, kvalita produktov a služieb,“
vysvetľuje Sibylová, ktorá kritériá s ohľadom na jedinečnosť regiónu Podpoľanie
vyšpecifikovala nasledovne: „využívanie miestnych surovín s cieľom naštartovať
a stimulovať procesy na podporu vzniku miestnych odbytových reťazcov, sieťovanie miestnych producentov, vznik spoločných predajných miest s miestnymi
výrobkami, udržiavanie tradícií, remesiel, kultúrnych a gastronomických hodnôt
územia aj rázu vidieckej krajiny a prvkov tradičnej architektúry“.
Spôsob značenia. Grafická podoba značky Regionálny produkt Podpoľanie
je spracovaná v zmysle jednotného grafického dizajnu, ktorý bol prijatý na Slovensku. Pre značku je spracovaný dizajn manuál. „Motívom značky Regionálny
produkt Podpoľanie je solárna ružica, ktorá bola vybratá ako tradičný prvok
a objavuje sa na ľudovoumeleckých výrobkoch v Podpoľaní – detvianske vyrezávané kríže, výšivka krivou ihlou,“ upresnil Krahulec.
OOCR je súčasťou subjektov, ktorých pôsobnosť v regióne rozvíja v rámci
schémy spolupráce aj značku regionálny produkt. Oblastné organizácie
cestovného ruchu (OOCR) spravujú destinácie v Banskobystrickom kraji –
koordinujú rozvoj cestovného ruchu na lokálnej úrovni, vytvárajú destinačnú
ponuku vrátane zapojenia lokálnych producentov do zážitkových produktov
a realizujú s tým spojené ďalšie marketingové aktivity. Sú zriadené podľa Zákona
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

• producent remeselných výrobkov (napr. drevo, kameň, keramika, sklo,
kov, slama, textil, vlna, čipka, koža a iné);
• producent potravinových a poľnohospodárskych výrobkov (napr. pekárenské, cukrárenské, zo záhrady, z farmy, mäsové, údenárske, výrobky
z medu, nápoje alkoholické, nápoje nealkoholické a iné);
• producent prírodných produktov (napr. kvetiny, bylinky, huby, med,
čaje a iné);
• producent tradičných jedál Podpoľania;
• realizátor umeleckej činnosti (napr. vyrezávanie, maľovanie, gravírovanie a iné);
• poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ubytovanie a/
alebo stravovanie;
• poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu – podujatia/zážitky alebo ich
časti (folklór, gastronómia, šport, vzdelávacie kurzy, zážitky a iné).
Regionálny produkt Podpoľanie patrí do systému značenia regionálnych
produktov a spolupodieľa sa na budovaní jednotného systému na Slovensku.
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Obrázok č. 5: Regionálne potravinové výrobky – med Jozefa Bartka
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Záver. Identifikácia lokálnych kultúrnych špecifík, ich intenzívna ochrana
a prezentácia je trendom v krajinách s vyspelým cestovným ruchom. Vo viacerých štátoch alebo regiónoch existujú striktne dané metodické usmernenia, ktoré
sa zameriavajú na kategorizáciu historických, prírodných a kultúrnych odlišností. Nejde pritom o inštitucionalizovanú ochranu, ale skôr o hodnoty, ktoré
sú spoločensky uznané v danej komunite. Týmto spôsobom dochádza ku kreovaniu špecifických lokalít s originálnym a autentickým charakterom. Destinácie
sú konkurencieschopné a vyvážene využívajú všetky súčasti primárnej ponuky
cestovného ruchu. Neodmysliteľne prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju.
Efektívne spojenie destinačného manažmentu s manažmentom kultúry predstavuje veľkú príležitosť pre kvalitný rozvoj nielen turistických cieľových miest.
Literatúra a pramene:

Zdroj: Regionálny produkt, Jozef Bartko, 2022

Dôležitými subjektami pri rozvoji značky regionálny produkt sú Rozvojová
agentúra BBSK, n. o. (RABBSK, n. o.), ktorá realizuje v spolupráci s OOCR
rozvojové potreby v cestovnom ruchu v Banskobystrickom kraji. Zastrešuje
a koordinuje krajský projekt „regionálne pulty“ (fyzické pulty umiestnené v destináciách Banskobystrického kraja určené na priamy predaj kvalitných lokálnych
produktov návštevníkom a e-shop www.regionalnepulty.sk), zabezpečuje metodickú a odbornú podporu pre systémy kvality lokálnych produktov. Krajská
organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus (KOCR) ďalej
realizuje v spolupráci s OOCR marketingové aktivity na krajskej úrovni vrátane
tvorby, predaja a marketingovej komunikácie zážitkových produktov v produktovej línii „regionálne“ a marketingovej komunikácie krajského projektu „regionálne pulty“. Krajská organizácia cestovného ruchu je zriadená podľa Zákona
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a jej
členskými subjektami sú oblastné organizácie cestovného ruchu a vyšší územný
celok. Osoba, ktorá zastrešuje komunikáciu jednotlivých subjektov je koordinátor systému kvality lokálnych produktov s označením „Regionálny produkt“
(ďalej Koordinátor regionálneho značenia).
V Banskobystrickom kraji je šesť systémov kvality produktov založených
na štandardoch, ktoré musia spĺňať lokálne poľnohospodárske produkty, potravinové výrobky, tradičné remeslá a iné spotrebné výrobky a služby aj ich producenti/výrobcovia. Nástrojom týchto systémov kvality je grafické vyobrazenie
značky – kombinovaná ochranná známka (kombinácia loga a sprievodného textu
“regionálny produkt” indikujúce pôvod produktu v regióne, prínos producenta
k rozvoju regiónu). Koordinátor regionálneho značenia riadi na miestnej úrovni
udeľovanie práv na používanie značky na základe plnenia kritérií. Na podporu
jej držiteľov realizuje aj ďalšie rozvojové a marketingové aktivity (vrátane tvorby
ponuky pre návštevníkov v cestovnom ruchu).
44

BALKO, D. – KOMPASOVÁ, K. Postavenie regionálnych značiek na Slovensku. In: Kontexty
kultúry a turizmu 2018, 1, s. 39 – 49.
BARTL, H. – SCHMIDT, F. Destination Management. Wien : Institut für regionale Innovation,
1998
BAŠOVSKÝ, O. – LAUKO, V. Úvod do regionálnej geografie. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 1990, 118 s. ISBN 80-08-00278-6.
GÚČIK, M. a kol. Manažment regionálneho cestovného ruchu. Banská Bystrica: DALI – BB,
2007.
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Manažment destinácie
cestovného ruchu v Nitrianskom
samosprávnom kraji
Katarína Kompasová

Kľúčové slová: Nitriansky samosprávny kraj, Nitriansky kraj, organizácia,
spolupráca, krajská organizácia cestovného ruchu, oblastná organizácia cestovného ruchu, Miestna akčná skupina, Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS), Euroregión
Key words: Nitra self-governing region, Nitra Region, management, organization, cooperation, Regional tourist organization, Local tourist organization,
Local action group, European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs),
Euroregion
Abstract: The development of tourism in the region is coordinated and institutionally covered by the Nitra self-governing region – the Department of
Tourism. It falls under the public sector. Within its scope, it creates conditions
for the development of tourism, creates conditions for the establishment and development of territorial cooperation and partnerships, cooperates with regions,
territorial units and other entities of public administration and the private sector. The article focuses on the organizational structure of the Office of the Nitra
self-governing region, its competencies, cooperation and partnerships within the
framework of regional and cross-border cooperation.
Úvod. Cestovný ruch ako významné odvetvie hospodárskej činnosti je
ovplyvňovaný viacerými trendmi, ktoré sa odrážajú v rozvoji destinácií
cestovného ruchu. V súčasnosti je to špecifický sektor, ktorý je jedným zo
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základných pilierov koncepcií rozvoja území na všetkých úrovniach ako sú
lokálna, regionálna, národná a medzinárodná. Jeho efektívne fungovanie
zabezpečuje adekvátna organizačná štruktúra budovaná zhora nadol, pri rozlišovaní a rešpektovaní poslania organizácií štátnej správy a územnej samosprávy v cestovnom ruchu, ale i v podnikateľskej sfére. Poslaním takejto efektívnej spolupráce verejného i súkromného sektora je priniesť úžitok danému
územiu, subjektom cestovného ruchu a v neposlednom rade návštevníkom
cestovného ruchu. Prierezový charakter cestovného ruchu ukazuje spoluprácu verejného a súkromného sektora a tým pádom je organizačná štruktúra
formovaná na jednotlivých úrovniach – národnej, regionálnej a miestnej.
Nitriansky samosprávny kraj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu koordinuje a zastrešuje jeho rozvoj. Spadá pod verejný sektor, teda štátnu správu,
regionálnu a miestnu samosprávu. Pôsobnosti orgánov vyšších územných
celkov v oblasti podpory regionálneho rozvoja sú upravované zákonom č.
539/2008 o podpore regionálneho rozvoja. V rámci koordinácie cestovného
ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja plní významnú funkciu zákon
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
(posledná novelizácia nadobudla účinnosť 25. 4. 2020), v zmysle ktorého sa
zriaďujú krajské organizácie cestovného ruchu a oblastné organizácie cestovného ruchu. V rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja je vytvorená 1
Krajská organizácia cestovného ruchu a v rámci jednotlivých regiónov kraja
plnia koordinačnú úlohu v rozvoji cestovného ruchu 4 oblastné organizácie
cestovného ruchu.
Cieľom príspevku je poukázať na kooperáciu viacerých subjektov – verejného i súkromného sektora ako významný prvok fungovania cestovného
ruchu v súlade s napĺňaním hospodárskej činnosti. Príspevok je zameraný
na Nitriansky samosprávny kraj a jeho kompetencie a koordináciu v manažmente cestovného ruchu.
Organizačné zabezpečenie manažmentu cestovného ruchu Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na regionálnej úrovni v rámci Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja má cestovný ruch vo svojej kompetencii
Odbor cestovného ruchu, pozostávajúci z troch oddelení – Oddelenie cestovného ruchu, Oddelenie cezhraničnej spolupráce, Oddelenie propagácie a marketingu (Schéma 1). V rámci svojej kompetencie koordinuje rozvoj cestovného
ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji, je zodpovedný za prípravu
a realizáciu stratégie rozvoja cestovného ruchu a marketingu, vrátane
ostatných strategických a koncepčných dokumentov podporujúcich rozvoj
cestovného ruchu. Zároveň podporuje a koordinuje spoluprácu v cestovnom
ruchu so zahraničnými partnermi na báze oficiálnych zmlúv o spolupráci,
podporuje rôzne marketingové aktivity, účasť na medzinárodných, národných
a regionálnych podujatiach, spolupracuje pri príprave a realizácii projektov
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Nitrianskom samosprávnom
kraji. Vypracováva a implementuje projekty týkajúce sa rozvoja zahraničnej
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a cezhraničnej spolupráce, pripravuje návrhy na poskytnutie dotácií
na podporu rozvoja cestovného ruchu a na podporu certifikovaných
ubytovacích zariadení na vidieku z rozpočtu NSK.
V rámci Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja pôsobí Komisia cestovného ruchu a zahraničných vzťahov, ktorá je zložená z 8 poslancov a 6
odborníkov.
Novou organizačnou štruktúrou v Nitrianskom kraji je Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj (KOCR), ktorá bola oficiálne schválená na ustanovujúcom valnom zhromaždení 25. októbra 2021. Jej úlohou
je podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území
Nitrianskeho kraja. Zakladajúcimi členmi KOCR sú:
1.
2.
3.
4.
5.

Nitriansky samosprávny kraj
Nitrianska organizácia cestovného ruchu
OOCR PODUNAJSKO
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov
OOCR Štúrovo – Parkan

KOCR Nitriansky kraj je momentálne novou organizačnou štruktúrou
v kraji, ktorej aktivity sa len rozbiehajú. Nitriansky samosprávny kraj bol
jediným krajom, ktorý doposiaľ nemal založenú KOCR, ktorá by riešila destinačný manažment a marketing Nitrianskeho kraja spolu s krajským mestom
Nitra, ako i ostatnými obcami a OOCR. Z tohto dôvodu bol v celoslovenskom
porovnaní krajov viditeľný prepad výkonov cestovného ruchu v Nitrianskom
kraji. V porovnaní s ostatnými krajmi bol na poslednom mieste.
Schéma č. 1: Organizačná štruktúra Odboru cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho
samosprávneho kraja
Vedúci odboru cestovného ruchu
Odborný referent
Oddelenie cezhraničnej
spolupráce

Oddelenie
propagácie a marketingu

Oddelenie cestovného ruchu
(vedúci oddelenia)

Odborný referent

Odborný referent

Odborný referent

Odborný referent

Odborný referent

Odborný referent
Odborný referent
Odborný referent

Zdroj: Vlastné spracovanie z podkladov ÚNSK, 2022.
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•
•
•
•

Nitrianska organizácia cestovného ruchu (NOCR)
OOCR PODUNAJSKO
OOCR Tekov
OOCR Štúrovo-Parkan

OOCR PODUNAJSKO

Nitrianska organizácia cestovného ruchu

OOCR

OOCR
Štúrovo-Parkan

Hlavnými úlohami OOCR sú príprava a realizácia koncepcie cestovného
ruchu na vymedzenom území, tvorba produktov cestovného ruchu, podpora
marketingu, organizovanie podujatí, zber a analýzy dát, spolupráca s ostatnými aktérmi v cestovnom ruchu, ako i prevádzka informačného systému.

Tabuľka č. 1: Oblastné organizácie cestovného ruchu v Nitrianskom kraji

OOCR Tekov

Inštitucionálne zabezpečenie a spolupráca v oblasti cestovného ruchu
v Nitrianskom samosprávnom kraji (verejno-súkromné partnerstvá).
Rozvoj územia aj z pohľadu cestovného ruchu spadá pod verejný sektor, teda
štátnu správu, regionálnu a miestnu samosprávu. V zmysle platnej legislatívy,
tzn. zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, sú upravované pôsobnosti orgánov vyšších územných celkov v oblasti podpory regionálneho
rozvoja. K základným úlohám vyšších územných celkov (VÚC) okrem príprav stratégií rozvoja VÚC patria aj podpora regionálneho rozvoja v spolupráci s ostatnými socio-ekonomickými partnermi na území VÚC, vytváranie
podmienok na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, spolupráca
s regiónmi, územnými celkami a inými subjektmi verejnej správy alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy, ako aj podpora
rozvoja podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu (PHSR NSK,
2021).
Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) v Nitrianskom samosprávnom kraji. Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja plnia
koordinačnú funkciu a úlohy destinačného manažmentu štyri Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR). Ich územná pôsobnosť je v 6 okresoch
Nitrianskeho samosprávneho kraja (Tabuľka 1). Ide o partnerstvo verejného
a súkromného sektora, združujúce samosprávne, podnikateľské a iné subjekty pôsobiace v destinácii. Ide o:
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Členovia– mestá/
obce
1.
2.
3.
4.
5.

Nitra
Topoľčianky
Mojmírovce
Bojná
Nitrianska Blatnica

1.
2.
3.
4.
5.

Komárno
Nové Zámky
Patince
Moča
Kravany nad
Dunajom
6. Iža
7. Svodín

Členovia
6. ARRIVA NITRA, a.s.
7. Agrokomplex
NÁRODNÉ
VÝSTAVISKO, š. p.
8. Rímskokatolícka cirkev
Biskupstvo Nitra
9. LL real invest, s.r.o.
10. Agroinštitút Nitra, š. p.
11. Vinárske závody
Topoľčianky, s. r. o.
12. Kaštieľ Mojmírovce, s. r.
o.
13. MAS
CEDRON-NITRAVA
14. OZ Radošinka
15. Castellum, n. o.
16. Ponitrianske múzeum
v Nitre
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Levice
Želiezovce
Kalná nad Hronom
Pukanec
Bátovce
Santovka
Jur nad Hronom
Čajkov
Rybník
Bohunice
Žemberovce
Podhájska
Čaka
Tekovské Lužany
Plavé Vozokany
Málaš
Bajka
Beša
Dolný Pial
Horný Pial
Lok
Lula
Ondrejovce
Tehla
Tekovský Hrádok
Veľký Ďur

1. Štúrovo

WELLNESS, s. r. o.
Kúpele Patince, s. r. o.
DREAM, s. r. o.
OZ Sine Metu
Konterman Ladislav –
MAN
Penres, a. s.
Ing. Bálint Pém –
H LEVEL
Comorra Servis
OZ Kalicka
Združenie cestovného
ruchu – Štúrovo

27. Amalion, s. r. o.
28. MORE-PJC, s. r. o.
29. Tekovské múzeum v
Leviciach
30. OZ Terroir TEKOV
31. Viale, s. r. o.
32. Víno Levice, s. r. o.
33. BIOCENTRUM, s. r. o.
34. Slovenská poľovnícka
komora, Obvodná
poľovnícka komora
Levice
35. JUROB, s. r. o.
36. LK RENT, s. r. o.
37. Združenie
vinohradníkov Krížny
vrch Levice
38. Helena Kúdelová
Vinárstvo Kúdela
39. FORESPO
PÁLENICA, a. s.
40. Regionline.sk
41. VAU, s. r. o.
42. BIW, s. r. o.
43. LUMO, s. r. o.

2. Vadaš, s. r. o.

Pôsobnosť
v rámci okresu

Sídlo

Dátum
založenia

Nitra
Topoľčany
Zlaté Moravce

Nitra

6. 3. 2012

Komárno
Nové Zámky

Komárno

1. 12. 2015

Levice
Nové Zámky

Levice

29. 6. 2017

Nové Zámky

Štúrovo

3. 12. 2020

Zdroj: Vlastné spracovanie, 2022.
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V súlade s PHSR NSK do roku 2030 je možné konštatovať, že územné pokrytie
OOCR v Nitrianskom kraji je slabé a poukazuje na nízku úroveň zapojenia predovšetkým obcí a miest (len 11 % obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja) do aktivít
destinačného manažmentu.
Miestne akčné skupiny (MAS) a program LEADER v Nitrianskom samosprávnom kraji. Ďalšou formou spolupráce v rámci rozvoja cestovného ruchu
sú na úrovni NSK dobrovoľné zoskupenia – miestne akčné skupiny (MAS),
ktoré svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu.
MAS sú jedným zo siedmych princípov prístupu LEADER, pričom ide o zoskupenie verejného a súkromného sektora. Minimálny počet členských obcí
je 7, počet obyvateľov sa musí pohybovať od 10 000 do 150 000. Maximálna
hustota osídlenia je 150 obyvateľov/km2. Pokrytie územia MAS v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja znázorňuje obrázok 1. Tabuľka 2 sumarizuje
MAS na území NSK aj s počtom zapojených obcí.
Opatrenie LEADER je súčasťou Programu rozvoja vidieka (PRV). Pre rok 2022
bola poskytnutá dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) pre:
• Nástroj 1 LEADER NSK. Ide o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK
na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení
a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK. O dotáciu sa môžu uchádzať miestne akčné skupiny (MAS) typu LEADER,
ktorých celé územie pôsobnosti sa nachádza na území Nitrianskeho
kraja a ktorým bol udelený Štatút MAS Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zmysle PRV SR 2014 – 2020. V súčasnosti je takýchto MAS na území Nitrianskeho kraja 15. (tabuľka 2)
Podporované opatrenia Nástroja 1 LEADER NSK sú:
Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality (oprávnení
končení užívatelia – samostatne hospodáriaci roľník, živnostník, s. r.
o., a. s., komanditná spoločnosť, družstvo, remeselník a pod., ktorý je
držiteľom regionálnej značky kvality PONITRIE, NITRAVA, HONT,
PODUNAJSKO, POHRONIE).
Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov (oprávnení koneční
užívatelia – občianske združenie, združenie obcí, nadácia, nezisková organizácia, záujmové združenie právnických osôb, spolky – poľovnícke
združenia, záhradkári, jednoty dôchodcov a pod.).
• Nástroj 2 LEADER NSK. Ide o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD pre miestne akčné skupiny, ktorých
celé územie pôsobnosti sa nachádza na území Nitrianskeho kraja, ale nie sú
registrované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky a nebol im udelený Štatút MAS v zmysle podmienok PRV SR
2014 – 2020. V súčasnosti sú takéto MAS na území Nitrianskeho kraja 2.
(tabuľka 2)
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Podporované opatrenia Nástroja 2 LEADER NSK sú:
Opatrenie 1. Podpora základných služieb a rozvoja obcí na vidieku
Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií
Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS
Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno-súkromných
partnerstiev
V roku 2021 boli schválené a použité dotácie LEADER NSK pre Nástroj 1,
Opatrenia 1, 2 v sume 377 208,79 EUR, celkové oprávnené výdavky na projekty tvorili 392 385,45 EUR. Schválené a použité dotácie LEADER pre Nástroj 2, Opatrenia 1, 2, 3 tvorili 52 790,65 EUR, celkové oprávnené výdavky
projektov boli 55 146, 87 EUR.
V rozpočte NSK na rok 2022 boli pre Nástroj 1 a Nástroj 2 LEADER NSK
schválené finančné prostriedky vo výške 430 000,- EUR.
Ako je spomenuté vyššie, aktuálne na území kraja funguje 17 verejno-súkromných partnerstiev, z ktorých 15 má podľa programového obdobia
2014 – 2020 udelený štatút MAS. Do týchto partnerstiev je zapojených 93,5 %
obcí (tabuľka 2). Vzhľadom na to, že podľa podmienok účasti na MAS nemôžu
byť členmi urbanizované územia, je zrejmé, že takmer celé územie kraja je pokryté. Je zrejmé, že pokrytie územia MAS je lepšie ako pokrytie územia OOCR.
Obrázok č. 1: Pokrytie MAS na území Nitrianskeho samosprávneho kraja

Zdroj: LEADER NSK, 2022.
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Tabuľka č. 2: Zoznam MAS na území Nitrianskeho samosprávneho kraja s počtom
zapojených obcí

Tabuľka č. 3: Európske zoskupenia územnej spolupráce na území NSK

MAS na území
NSK

Sídlo

Počet
členských obcí

Štatút MAS
2014-2020

NÁZOV EZÚS-u

1

MAS Cedron – NITRAVA

Mojmírovce

19

áno

2

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

Golianovo

17

áno

3

MAS Dolné Považie

Žihárec

9

áno

4

OZ Dolnohorské rozvojové partnerstvo

Želiezovce

30

nie

5

MAS Združenie Dolný Žitný Ostrov

Klížska Nemá

33

áno

MAS Dvory a okolie

Dvory nad
Žitavou

15

áno

7

OZ Mikroregión Hurbanovo

Svätý Peter

7

áno

8

OZ Ipeľ – Hont

Plášťovce

19

áno

6

9

OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie – Širočina

Malé Vozokany

19

áno

10

OZ Radošinka

Bojná

30

áno

11

SOTDUM

Tovarníky

16

áno

12

SVORNOSŤ – Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

Chrabrany

16

áno

13

OZ Tekov – Hont

Santovka

43

áno

14

MAS Združenia Termál

Maňa

13

nie

15

Mikroregión Tríbečsko

Topoľčianky

19

áno

16

OZ VITIS

Veľké Zálužie

11

áno

17

OZ Žibrica

Štitáre

15

áno

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa leadernsk.sk, 2022.

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) v Nitrianskom
samosprávnom kraji. Ďalším typom spolupráce Nitrianskeho samosprávneho
kraja je spolupráca s podobnými administratívnymi jednotkami zo zahraničia.
Takáto forma spolupráce predstavuje efektívny nástroj podpory regionálnej
politiky. Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) sa zriaďujú s cieľom
uľahčiť a podporovať cezhraničnú, národnú a medziregionálnu spoluprácu
medzi členskými štátmi a ich regionálnymi a miestnymi orgánmi, s cieľom
posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v EÚ. EZÚS umožňuje
predovšetkým partnerom realizovať spoločné projekty a vymieňať si odborné
vedomosti. Členstvo NSK v Európskom zoskupení územnej spolupráce je
jedným z cieľov kohéznej politiky EÚ. Na území kraja fungujú tri EZÚSy
(Tabuľka 3). Nitriansky samosprávny kraj je členom zoskupenia územnej
spolupráce PONTIBUS a spolupracuje s ďalšími dvoma zoskupeniami – IsterGranum a Pons Danubii. Zo spomínaných EZÚSov je len jeden (Pons Danubii)
registrovaný na Slovensku – v Komárne. Ostatné v Maďarsku.
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1
2
3

Partneri

Sídlo

PONTIBUS EGTC Limited Liability

HU/SK

Budapešť (HU)

Ister-Granum

HU/SK

Ostrihom (HU)

Pons Danubii

SK/HU

Komárno (SK)

Zdroj: Vlastné spracovanie z interných zdrojov Odboru cestovného ruchu ÚNSK, 2022.

Zakladajúcimi členmi zoskupenia PONTIBUS sú Samospráva Peštianskej župy a Nitriansky samosprávny kraj. Spoločným cieľom spolupráce je
posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom realizácie
spoločných aktivít a projektov. Cestovný ruch je práve jednou z prioritných
oblastí spolupráce.
Zoskupenie Ister-Granum vzniklo transformáciou euroregiónu. Zoskupenie sa vyformovalo v meste Ostrihom a Štúrovo a jeho členmi je v súčasnosti
40 nitrianskych obcí. Zoskupenie implementovalo viacero objektov, napr.
Most cez rieku Ipeľ.
EZÚS Pons Danubii ako jediné sídli na území NSK v meste Komárno.
Zoskupenie má 7 členov. Tvoria ho maďarské a slovenské obce a mestá
(3 slovenské mestá – Komárno, Kolárovo a Hurbanovo a 4 maďarské
mestá – Komárom, Tata, Kisbér a Oroszlány). Jednou z najvýznamnejších
aktivít zoskupenia z pohľadu cestovného ruchu je dobudovanie cyklotrasy
na jednotlivých úsekoch v oboch partnerských regiónoch, napojenú na medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6 Viedeň – Budapešť. Aktuálne fungujú
cyklotrasy v Komárne (Alžbetin ostrov, breh rieky Váh a Mŕtve rameno),
okolo Monoštorskej pevnosti v Maďarsku a úseky spájajúce Komárom s Komárnom, Kolárovom a Kravanmi nad Dunajom.
Euroregióny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. V rámci
spolupráce aj v oblasti cestovného ruchu sú zriadené permanentné štruktúry
cezhraničnej spolupráce medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi, ktoré
navzájom priamo susedia a nachádzajú sa na hraniciach susediacich štátov – Euroregióny. Ide o horizontálnu cezhraničnú spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, vládami jednotlivých štátov a európskymi
inštitúciami. Na území Nitrianskeho samosprávneho kraja sa nachádzajú 3
Euroregióny (Tabuľka 4).
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Tabuľka č. 4: Euroregióny na území NSK

1
2
3

NÁZOV EUROREGIÓNU
Euroregión Váh–Dunaj-Ipeľ
Ipeľ – Ipoly
Ister-Granum

Partneri
HU
HU
HU

Sídlo
Nitra
Šahy
Ostrihom

Zdroj: Vlastné spracovanie z interných zdrojov Odboru cestovného ruchu ÚNSK, 2022.

Euroregión Váh-Dunaj-Ipeľ vznikol v roku 1999 podpísaním Zmluvy
o spolupráci v obci Neszmély v Maďarsku. Zmluva bola podpísaná zástupcami
samospráv žúp Komárom-Esztergom a Pest a prednostom krajského úradu
v Nitre. Na Slovensku je euroregión zastúpený Regionálnym Združením VáhDunaj-Ipeľ (RZVDI).
Euroregión Ipeľ – Ipoly bol taktiež založený v roku 1999 starostami obce
Balassagyarmat v Maďarsku a Šahy na Slovensku. Ide o záujmové združenie
právnických osôb – Ipeľský Euroregión, ktorého územnú pôsobnosť tvorí 60
obcí a miest, 10 mimovládnych organizácií a 1 podnikateľský subjekt. Územie
euroregiónu presahuje hranice Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Euroregión Ister-Granum v súlade s textom vyššie, funguje zároveň aj ako
Európske zoskupenie územnej spolupráce.
Záver. Cieľom príspevku bolo poukázať na cestovný ruch ako významné
odvetvie hospodárskej činnosti viacerých subjektov na príklade Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Aby cestovný ruch mohol fungovať, musí byť zabezpečená adekvátna organizačná štruktúra formovaná zhora nadol. Na správnej
funkcii sa bezprostredne podieľa verejný i súkromný sektor. Správne fungovanie verejného a súkromného sektora, ako i ich dôsledná kooperácia vedie
k úžitku daného územia a rozvoju cestovného ruchu.
Rozvoj cestovného ruchu z pohľadu rozvoja kraja zastrešuje Nitriansky
samosprávny kraj. Konkrétne ide o Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
(ÚNSK) – Odbor cestovného ruchu, ktorý pozostáva z troch oddelení – Oddelenie cestovného ruchu, Oddelenie cezhraničnej spolupráce a oddelenie
propagácie a marketingu. Úlohou oddelenia je okrem iného i vytváranie spolupráce na rôznych úrovniach, vrátane regiónov a cezhraničnej spolupráce.
Práve tu zohrávajú významné miesto Euroregióny, EZÚSy či miestne akčné
skupiny. Významným prvkom rozvoja cestovného ruchu je aktuálne vytvorená Krajská organizácia cestovného ruchu, keďže Nitriansky kraj bol doteraz
jediným krajom, v ktorom táto organizácia chýbala, čo sa výrazne podpísalo
i na miestom a regionálnom rozvoji. Je na mieste veriť, že práve vytvorením
spomínanej organizácie v spolupráci s jej členmi (oblastnými organizáciami cestovného ruchu) sa výrazne zlepší úloha koordinovania destinačného
manažmentu a Nitriansky kraj sa stane vyhľadávaným a navštevovaným
miestom.
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Dopad dištančnej formy
vzdelávania na kvalitu výučby
na Katedre manažmentu kultúry
a turizmu, UKF v Nitre
Jana Hučková

Kľúčové slová: dištančná výučba, prezenčná výučba, kvalita výučby, postoj
študentov
Key words: online education, traditional classroom education, quality of education, attitude of students
Abstract: The presented paper deals with the research of quality of online education perceived by the university students studying at the Department of
Culture and Tourism Management. The main method used in the study was the
questionnaire survey conducted among university students at the Constantine
the Philosopher University in Nitra. We have set several research questions: e.g.
if students consider online education to be an equal equivalent of face-to-face
classroom education and whether they would like online education to be used
even after pandemic. In our research we were able to identify the main advantages, limitations and obstacles of online teaching perceived by students.
Úvod. V priebehu posledných dvoch rokov sa dištančná forma vzdelávania
na vysokých školách stala dominantnou pre protipandemické opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19. Z tohto dôvodu je dôležité venovať pozornosť
výskumu dopadu dištančnej formy vzdelávania na kvalitu výučby. V našom
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príspevku sa budeme zameriavať na skúmanie skúseností a postojov študentov Katedry manažmentu kultúry a turizmu na UKF v Nitre.
Problematike online vzdelávania je venovaná pozornosť už dlhší čas,
avšak pandémia COVID- 19 výrazne zvýšila záujem o skúmanie tohto fenoménu. Bolo publikovaných veľa štúdií, ktoré skúmali pozitívne a negatívne
stránky dištančnej formy vzdelávania. Niektorí autori (Klimová, Zamborová,
2020, str.8; Štefčík, Vezjak, 2021) poukazujú najmä na problémy spojené
s technickým vybavením, ako napr. nedostatočné počítačové vybavenie,
nedostatočný prístup študentov k internetu v niektorých vidieckych oblastiach. Okrem technických problémov je výskum venovaný aj problematike
nedostatku sociálnej interakcie študentov s pedagógmi, ako aj medzi sebou
navzájom, ktorá je taktiež vážnym problémom dištančného vyučovania (N.
Peimani and H. Kamalipour, 2021, str. 12). Podľa Štefančíka a Stradiotovej
(2021, str. 120) je najväčším nedostatkom online výučby nedostatok sociálnej
interakcie medzi pedagógom a študentmi. Ďalšou problematickou oblasťou,
ktorú identifikovali títo autori, je nedostatočná informatizácia škôl na Slovensku a taktiež nižšia možnosť objektívne zhodnotiť vedomosti študenta
počas skúšky v online priestore. V našej štúdii sa budeme venovať analýze
podobných činiteľov vplývajúcich na kvalitu výučby z pohľadu študentov.
Ciele a metodika výskumu. Cieľom našej štúdie bolo zistiť, aké je vnímanie kvality dištančnej formy výučby na Katedre manažmentu kultúry
a turizmu počas pandémie COVID- 19. V našom výskume sme sa zamerali
na identifikáciu hlavných pozitív a negatív dištančného vyučovania, na spokojnosť študentov s úrovňou online vzdelávania na katedre, pokúsili sme
sa identifikovať hlavné obmedzenia, ktoré táto forma vzdelávania priniesla
a taktiež sme skúmali možnosť jej využívania aj po skončení pandémie.
Náš výskum bol realizovaný vo februári 2022, teda v čase, keď mali študenti už dvojročnú skúsenosť s online výučbou. Výskumu sa zúčastnilo 63
študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia a prvého a druhého ročníka
magisterského štúdia. Našu výskumnú vzorku tvorili výlučne študenti dennej formy štúdia, pretože sa domnievame, že tí boli najviac konfrontovaní so
všetkými aspektmi dištančného vzdelávania. Samotný výskum bol uskutočnený dotazníkovou metódou. Dotazník s názvom Vnímaný dopad dištančnej
formy vzdelávania na kvalitu výučby na Katedre manažmentu kultúry a turizmu, UKF v Nitre bol uverejnený na stránke www.survio.com a link na tento
dotazník bol rozposlaný študentom manažmentu kultúry a turizmu, UKF
v Nitre prostredníctvom ich študentskej mailovej adresy. Študenti tak mali
možnosť vyplniť dotazník v online forme. Dotazník pozostával z 19 otázok
a zber odpovedí sa uskutočnil v mesiaci február 2022. Okrem uzatvorených
otázok sme v dotazníku použili aj otvorené otázky, ktorými sa nám podarilo
zistiť zaujímavé skutočnosti, ktoré by sme uzatvorenými otázkami neodhalili.
Výsledky. Otázky v dotazníku by sa dali rozdeliť do niekoľkých častí.
V rámci jednotlivých častí sme skúmali spokojnosť študentov s úrovňou
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dištančnej výučby, hodnotili sme jednotlivé formy vyučovacích hodín, taktiež sme sa venovali vplyvu technického vybavenia, vhodnosti domáceho
prostredia, spôsobom skúšania a tiež sociálnej interakcii so spolužiakmi
a pedagógmi.
Prvou otázkou sme sa snažili zistiť, do akej miery študenti považujú
dištančnú formu výučby za plnohodnotnú náhradu prezenčnej formy. Až 19
respondentov (čo predstavuje až 30,2 %) odpovedalo áno a 28 respondentov (t. j. 44,4 %) uviedlo, že dištančná výučba je čiastočne plnohodnotnou
náhradou prezenčnej formy, inými slovami, až 74,4 % študentov odpovedalo
na otázku kladne, čím vyjadrili pozitívny postoj k tejto forme vzdelávania.
Zápornú odpoveď uviedlo 15 študentov, čo predstavuje 23,8 % všetkých
odpovedí. Ďalšia otázka bola smerovaná na možné zachovanie hybridnej
formy výučby v budúcnosti aj v prípade, ak to nebude nevyhnutné. Takmer
77 % respondentov odpovedalo, že by uvítali čiastočné zachovanie dištančnej
formy výučby aj po pandémii, 23,8 % respondentov odpovedalo záporne
a zvyšných 6,3 % prejavilo svoju nerozhodnosť odpoveďou neviem.
Nasledujúcimi otvorenými otázkami sme sa snažili identifikovať hlavné
pozitíva a negatíva dištančnej formy vzdelávania. V tejto časti sa ich pokúsime
zhrnúť. Medzi najväčšie výhody online vyučovania študenti označili úsporu
času a tiež finančných prostriedkov, ktoré nemuseli investovať na presúvanie
sa do priestorov školy. Úsporu nákladov na bývanie uvádzali najmä študenti,
ktorí pochádzajú zo vzdialenejších častí Slovenska. Ďalšia výhoda týkajúca
sa času bola pre nich aj v tom, že čas medzi jednotlivými hodinami nemusia
tráviť v škole, ale môžu ho efektívne využiť, ak sú doma. Niektorí respondenti
uviedli možnosť zaznamenávať si poznámky v elektronickej podobe ako
jednu z výhod dištančného vyučovania, keďže táto možnosť je v priestoroch
školy čiastočne obmedzená technickými možnosťami (napr. možnosti
pripojiť viac notebookov do elektriny súčasne a pod.). Niektorí uvádzali to, že
takáto forma výučby je komfortnejšia, čo tiež súvisí s úsporou času a energie
na cestovanie a presúvanie sa. Vzhľadom na to, že študentmi našej katedry sú
aj študenti zo zahraničia, tí uvádzali ako jednu z výhod možnosť pripojiť sa
na vyučovanie aj z inej krajiny. Ďalšia skupina študentov uviedla, že ušetrený
čas väčšinou investovali tak, že si našli prácu, čo im neprinieslo iba finančné
výhody, ale aj získanie praktických zručností. Zaujímavou odpoveďou bolo
uvedenie, že dištančná forma výučby priniesla väčšiu samostatnosť študentov
v štúdiu. Niektorí ako výhodu uvádzali ochranu zdravia, čo bol aj prvotný
dôvod, prečo bola dištančná výučba uvedená do praxe počas pandémie
COVID-19. Ak by sme mali zhrnúť odpovede na otázky, aké sú najväčšie
výhody online vzdelávania, jednoznačne prevažovali odpovede týkajúce sa
úspory času a tiež financií spojené s výdavkami za cestovanie a bývanie.
Čo sa týka nevýhod, pomerne veľká skupina respondentov uviedla, že
dištančné vyučovanie nemá žiadne nevýhody, čo v podstate korešponduje
s množstvom pozitívnych odpovedí na prvé dve otázky, kde sme tiež zistili
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Graf č. 1: Odpoveď na otázku č. 5: Akú formu dištančnej výučby považujete
za najprínosnejšiu?
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Graf č. 3: Porovnanie najpoužívanejšej a najprínosnejšej formy distančnej výučby

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie
Graf č. 2: Odpoveď na otázku č. 6: Akú formu dištančnej výučby považujete naopak
za najmenej prínosnú?

Zdroj: Vlastné spracovanie

pozitívny postoj k tejto forme výučby.
Okrem toho však študenti uvádzali niektoré nevýhody, o ktorých sa
teraz zmienime. Veľkú skupinu odpovedí tvorili technické problémy, ako
napr. problémy s pripojením sa na hodinu: výpadky domáceho internetu,
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výpadky systému meet, ktoré často narúšali priebeh hodiny a znemožňovali
tak plnohodnotné osvojovanie si vedomostí. Druhým najčastejšie uvádzaným
problémom boli ťažkosti so sústredenosťou a udržaním pozornosti, čo je pri
online vyučovaní oveľa náročnejšie ako pri prezenčnej forme štúdia. Študenti
uvádzali, že domáce prostredie bolo zdrojom rôznych rozptýlení, ktoré boli
prekážkou sústredenia sa. Niektorí označili dištančnú formu vzdelávania
za monotónnu, demotivujúcu, dokonca až frustrujúcu a vedúcu k lenivosti.
Treťou najpočetnejšou odpoveďou bol nedostatok sociálneho kontaktu. Niektorým študentom chýbal kontakt so spolužiakmi, naopak iní uvádzali nedostatok sociálnej interakcie s pedagógom. Komunikácia s pedagógmi bola
ochudobnená natoľko, že to často malo vplyv na porozumenie preberanej
látke. V dôsledku pomalšej interakcie niektorí študenti uviedli, že sa znížilo
množstvo preberanej látky počas hodín a taktiež často nerozumeli učivu. Nedostatok kontaktov so spolužiakmi aj pedagógmi mal negatívny vplyv nielen
na kvalitu porozumenia, ale aj celkovo na psychický stav študentov. Niektorí
študenti uviedli, že im chýbala prax, účasť na exkurziách alebo mimoškolské
aktivity. Ďalší spomenuli jednotvárnosť v režime dňa pri takejto forme výučby, ktorá pre nich znamená stráviť celý deň rovnakou činnosťou, t. j. sedením
pred počítačom.
Ďalšia časť dotazníka bola zameraná na zhodnotenie foriem výučby
používaných v online vzdelávaní na Katedre manažmentu kultúry a turizmu. 31,7 % študentov označilo prednášku ako najprínosnejšiu formu
dištančnej výučby, 28,6 % označilo seminárne práce zadávané vyučujúcim
a 19 % študentov považuje semináre s možnosťou komunikácie s vyučujúcim
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za najprínosnejšie spomedzi všetkých foriem. Na otázku, ktorú z foriem
dištančného vzdelávania študenti považujú za najmenej prínosnú 52,4 % študentov označilo samoštúdium, 20,6 % označilo seminárne práce za neefektívny
spôsob výučby a je zaujímavé, že prednášku neoznačil ani jeden študent, z čoho
vyplýva, že túto formu online vyučovania všetci považujú za viac alebo menej
prínosnú. Je to pochopiteľné, pretože sociálna interakcia, ktorá sa ukázala ako
jedna zo slabých stránok dištančného vyučovania, počas prednášky nehrá až tak
dôležitú úlohu, a teda kvalita výučby pri prednáške je porovnateľná s prezenčnou
formou. Tento fakt by mohol byť zohľadnený aj pri zvažovaní zachovania hybridnej výučby, kedy by prednášky eventuálne mohli prebiehať online formou a semináre, kde je vyžadovaný väčší kontakt s vyučujúcim by prebiehali prezenčne.
Avšak je potrebné vziať do úvahy aj pohľad pedagógov, pre ktorých je nedostatok
spätnej väzby aj počas prednášok vo výskumoch často uvádzaným faktorom
negatívne vplývajúcim na kvalitu výučby. Ďalšou otázkou sme zisťovali, ktorá
z foriem výučby bola najpoužívanejšia na Katedre manažmentu kultúry a turizmu. Za najpoužívanejšiu študenti označili seminárne práce zadávané vyučujúcim
(42,8 %) a tiež prednášku (39,7 %). 12,7 % študentov uviedlo semináre s možnosťou komunikácie s vyučujúcim. Graf č. 3 prináša porovnanie najpoužívanejšej
a najprínosnejšej formy výučby. Z grafu vyplýva, že prednáška a seminárne práce
boli označené ako najobľúbenejšie a sú zároveň aj najprínosnejšie z pohľadu
študenta.
Ďalšie dve otázky boli zamerané na technické vybavenie a kvalitu internetového
spojenia. Na otázku, či boli študenti nútení si zakúpiť nový notebook prípadne inú
techniku z dôvodu prechodu na online výučbu až 32 študentov, čo predstavuje
50,8 % odpovedalo áno. Nutnosť investovať do lepšieho internetového pripojenia
vyjadrilo 19 študentov, čo je približne tretina všetkých opýtaných (30,1 %).
Z uvedených odpovedí vyplýva, že veľké percento študentov muselo investovať
svoje prostriedky do technického vybavenia, ktoré bolo nedostatočné vzhľadom
na prebiehajúcu dištančnú formu výučby.
V ďalšej časti dotazníka sme skúmali vhodnosť domáceho prostredia na online výučbu. 42,9 % respondentov vyjadrilo, že svoje domáce prostredie považuje
za úplne vhodné a nerušivé a ďalších 27 % študentov ho považuje za pomerne
nerušivé. Negatívne sa k tejto otázke vyjadrilo spolu 30,1 % respondentov. Pri
otázke, či mali problém so sústredením sa a udržaním pozornosti až 73 % respondentov vyjadrilo väčšiu alebo menšiu mieru nesústredenosti počas online
výučby: 23,8 % sa nedokázalo sústrediť veľmi často, 17,5 % často a 31,7 % malo
občas problémy s pozornosťou. Iba 27 % študentov uviedlo, že nikdy nemali
problém sa sústrediť na výučbu.
Ďalšia časť dotazníkového prieskumu bola zameraná na mieru sociálnej
interakcie s pedagógmi, ale aj so spolužiakmi. Odpovede na tieto dve otázky
sa značne líšili. Kým na otázku dostatočnej komunikácie s pedagógmi študenti
odpovedali pomerne kladne, sociálna interakcia so spolužiakmi už bola
hodnotená ako veľmi absentujúca u značného množstva študentov.
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Graf č. 4: Odpoveď na otázku č. 12: Mali ste problém so sústredením sa a udržaním pozornosti
počas dištančnej formy výučby?

Zdroj: Vlastné spracovanie
Graf č. 5: Odpoveď na otázky č. 13-14: Pokladáte mieru komunikácie s pedagógmi resp.
spolužiakmi za dostatočnú počas dištančnej výučby?

Zdroj: Vlastné spracovanie

52,4 % študentov odpovedalo, že komunikácia s pedagógmi bola pre nich
dostatočná a pre 34,9 % bola táto komunikácia dostatočná aspoň čiastočne.
Iba 12,7 % vyjadrilo nespokojnosť s mierou sociálnej interakcie s pedagógmi.
Čo sa týka komunikácie medzi študentmi navzájom 42,9 % považuje túto
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komunikáciu za nedostatočnú a ďalších 33,3 % ju pokladá iba za čiastočne
uspokojivú. Spokojnosť s mierou komunikácie so spolužiakmi vyjadrilo iba
23,8 % študentov. Toto porovnanie je vyjadrené aj v grafe č. 5.
Posledné tri otázky boli venované skúškam a preverovaniu vedomostí.
Prvou otázkou sme zisťovali náročnosť absolvovania predmetu a skúšky
v porovnaní s prezenčnou formou. Až 71,4 % respondentov odpovedalo, že
absolvovanie skúšky pokladajú za rovnako náročné, pre 19 % študentov boli
skúšky menej náročné a iba 9,6 % študentov pokladá skúšanie dištančnou
formou za náročnejšie ako prezenčnou formou. Ďalšou otázkou sme skúmali objektívnosť hodnotenia pedagóga. Výsledky tejto otázky sú porovnateľné s predchádzajúcou: 84,1 % študentov pokladá hodnotenie za rovnako
objektívne, 11,1 % za menej objektívne a 4,8 % respondentov uviedlo, že
hodnotenie počas dištančného preverovania vedomostí bolo objektívnejšie ako
počas prezenčnej výučby. Z toho vyplýva, že veľká väčšina študentov považuje
hodnotenie počas online výučby za rovnako objektívne a tiež rovnako náročné
ako počas prezenčného skúšania. Na otázku najviac používanej formy skúšania 58 študentov uviedlo ústnu skúšku cez videohovor a 46 študentov označilo
písomnú skúšku s dohľadom cez videohovor. Ostatné formy skúšania (ako napr.
online test cez e-learningový portál), seminárna práca, prezenčná skúška získali
iba zanedbateľný počet bodov.
Záver. Dotazníkovým prieskumom sme zisťovali, aké je vnímanie kvality
dištančnej formy výučby na Katedre manažmentu kultúry a turizmu počas
pandémie COVID- 19. V našom prieskume sme sa zamerali na viaceré aspekty
online vzdelávania, ako napr. hlavné pozitíva a negatíva dištančného vyučovania,
spokojnosť študentov s úrovňou online vzdelávania na katedre, hlavné obmedzenia, technické zabezpečenie, množstvo sociálnej interakcie, vplyv domáceho prostredia či vnímanú náročnosť absolvovania skúšok. Až 74 % študentov vyjadrilo
spokojnosť s úrovňou dištančného vzdelávania na katedre a 77 % študentov by
uvítalo čiastočné zachovanie dištančnej formy výučby aj po skončení pandémie.
Medzi hlavné výhody online vzdelávania študenti zaradili najmä úsporu času
a prostriedkov za cestovanie a bývanie. Za hlavné nevýhody študenti považujú
technické problémy, nedostatok sociálnej interakcie so spolužiakmi ako aj s pedagógmi a neschopnosť sústrediť sa v domácom prostredí. Ak porovnáme hodnotenie priebehu výučby s preverovaním vedomostí dištančnou formou, študenti
vnímajú väčší negatívny dopad online vzdelávania na priebeh samotnej výučby
ako na skúšanie.

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2022
DUMFORD, A. D. – MILLER, A.L.: Online learning in higher education: Exploring advantages and
disadvantages for engagement. J. Comput. High. Educ. 2018, 30, 452–465.
KLIMOVÁ, B. – ZAMBOROVÁ, K: Use of Mobile Applications in Developing Reading
Comprehension in Second Language Acquisition
PEIMANI, N. – KALIMAPOUR H.: Online Education in the Post COVID-19 Era: Studetns
Perception and learning Experience. Education Sciences, vol. 11, pp. 1–14, 2021. A Review
Study, Education Sciences, vol. 10, No. 12, pp. 1–11, 2020.
ŠTEFANČÍK, R. – STRADIOTOVÁ, E.: Obstacles and Limitations in the Use of Modern
Technologies in Higher Education During the Covid-19 Pandemic in Slovakia. 2021. 1st
International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE), 2021,
pp. 119-122.
ŠTEFČÍK, J. – VEZJAK, S.: Online Approach towards Effective Elearning and Teaching: Challenges
in Designing Digital Content. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021.
Kontakt:
Mgr. Jana Hučková, PhD.
ÚKMTKE
Hodžová 1, 949 01 Nitra
E-mail: jhuckova@ukf.sk

Literatúra a pramene:
ANDERSON, T: The Theory and Practice of Online Learning, 2nd ed.; Athabasca University Press:
Edmonton, Canada, 2008.
DAVIS, N. L. – GOUGH, M.- TAYLOR, L.L.: Online teaching: Advantages, obstacles and tools for
getting it right. J. Teach. Travel Tour. 2019, 19, 256–263.

66

67

KONTEXTY kultúry a turizmu 1/2022

Foodstyling ako nástroj
online marketingu
Roman Zima – Lucia Bednáriková

Kľúčové slová: gastronómia, marketing, fotografia, instagram, sociálne siete,
produkt, jedlo, štýl, farby, podnik
Key words: gastronomy, marketing, photography, instagram, social networking,
product, food, style, colours, business
Abstract: The paper deals with the use of food styling as a tool for marketing
communication for catering facilities. Based on the available literature, it provides a theoretical overview of topic of food styling and photography. By means
of a questionnaire survey, it finds out which facility, based on the selected photographs, the respondents would prefer to visit, including two similar catering
facilities.
Úvod. Food styling predstavuje umenie aranžovania jedál, aby boli vizuálne
príťažlivé pre oči človeka. Gastronómia je veda, ktorá spája základné ľudské
potreby s umením. S neustálym rozvojom a pokrokom vo svete technológií
sa posúva aj úroveň oblasti gastronómie, mení sa spôsob stolovania a prípravy jedál. S popularitou internetu a sociálnych médií a sietí narastá aj trend
zdieľania gastronomických zážitkov, a tak fenomén jedla získava podstatné
a neodmysliteľné miesto v médiách. Oblasť food stylingu sa vďaka technologickému pokroku stáva čoraz populárnejšou a žiadanejšou. Vznikajú rôzne
foodblogy, venujúce sa príprave a fotografovaniu jedla, na Instagrame a iných
sociálnych sieťach nájdeme množstvo profilov o jedle. Ľudia nechcú v reštaurácii dostávať iba priemerne vyzerajúce jedlo, majú záujem o niečo lákavé,
niečo, čo ich na prvý pohľad upúta, niečo, čo je „insta-friendly“ a môžu sa
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tým pochváliť na sociálnych sieťach. Cieľom food stylistu, ale predovšetkým
marketingu v gastronómii je najmä zaujať spotrebiteľa na prvý pohľad, jedinou fotografiou vyvolať túžbu jedlo ihneď ochutnať, podnietiť pocit, že si
produkt zamiluje ešte skôr, než ho skutočne vyskúša. V súčasnosti je dostupných mnoho nástrojov, najmä v online priestore, prostredníctvom ktorých je
možné jedlo či prevádzky gastronomického sektoru účinne prezentovať a využívať na online marketing. Budeme sa preto snažiť poukázať na to, že food
styling a food fotografia majú nezastupiteľné miesto pre rozvoj marketingu
v oblasti gastronómie.
Teória food stylingu a food fotografie. Linda Bellingham a profesionálna
fotografka Jean Ann Bybee v publikácii „Food Styling for Photographers
A Guide to Creating Your Own Appetizing Art“ (2008) charakterizujú food
styling ako rozsiahlu tému, proces, ktorý je veľmi špecifický a často aj komplikovaný. Ide o poznatky, ktoré nadobudli dlhoročnou činnosťou v tejto
sfére. Publikácia je určená pre tých, ktorí majú záujem o prácu s jedlom,
a zároveň pre fotografov, lebo poskytuje množstvo rád v oblasti food stylingu
a správnych techník fotografovania jedla. V knihe sa nachádza aj prehľadný
zoznam pomôcok, potrebných na realizáciu food stylingu. Autorky sa venujú
jednotlivým druhom jedál, pri ktorých poukazujú na vhodné spôsoby a postupy ich štylizovania a fotografovania. Výhodou je, že pôsobia vo sfére food
stylingu aj fotografie, a preto dokážu čitateľom poskytnúť odborné pohľady
a skúsenosti z oboch odvetví. V úvode knihy sú spísané užitočné pravidlá,
uľahčujúce prácu food stylistu, vďaka ktorým sa vyvaruje zbytočným chybám
či nečakaným situáciám. Publikácia je vhodná aj pre tých, ktorí sú v tejto
sfére začiatočníkmi (Bellingham – Bybee, 2008).
Denise Vivaldo a Cindie Flannigan (2017), kulinárky a lektorky pôsobiace
v Kalifornii, sa food stylingu venujú profesionálne v publikácii „The Food Stylist‘s Handbook: Hundreds of Media Styling Tips, Tricks, and Secrets for Chefs,
Artists, Bloggers, and Food Lovers“, ktorá prináša o niečo špecifickejšie poznatky z oblasti food stylingu. Charakterizuje, čo kariéra food stylistu obnáša,
ako efektívne začať s biznisom v tejto sfére, ako budovať marketing a docieliť,
aby bola kariéra aj prínosná, docieliť, aby sa biznis stal úspešným. Prácu food
stylistu opisujú ako spoluprácu pri produkcii fotografie, ktorá predáva sen,
značku, produkty, životný štýl, šéfkuchára či samotnú reštauráciu. Food stylista esteticky manažuje všetko a čokoľvek, čo je s jedlom spojené, pretože
každá takáto fotografia rozpráva a predáva príbeh. Pojem food styling sa definuje ako forma umenia, ktorej sprostredkovacím médiom je jedlo. Samotné
štylizovanie jedla po jednotlivých krokoch je minimálny priestor práce, no
zároveň tá najdôležitejšia časť procesu. (Vivaldo – Flanigan, 2017)
Súčasťou food stylingu, respektíve výsledným produktom procesu, je fotografia. Samozrejme, výsledok môže byť na akomkoľvek inom médiu, no
v príspevku sa podrobnejšie venujeme fotografii. Oblasť produktovej fotografie je špecifické odvetvie, ktoré si na rozdiel od klasických portrétových,
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krajinných či abstraktných fotografií vyžaduje iný postup práce, špeciálne
materiálno-technické vybavenie a tiež rozdielne postupy pri samotnej realizácii. Sústredíme sa na špecifickú kategóriu produktovej fotografie, ktorou je
food fotografia, teda fotografia jedla.
Americký fotograf Teri Campbell v publikácii „Food Photography &
Lighting: A Commercial Photographer‘s Guide to Creating Irresistible Images“
hovorí o food fotografii ako o zachytení pocitu a emócie z jedla, ktoré sa snaží
preniesť do výslednej fotografie a sprostredkovať ich tomu, kto fotografiu uvidí. Avšak vytvoriť takúto fotografiu si vyžaduje omnoho viac, než len milovať
jedlo a vedieť sa pohybovať v kuchyni (Cambell, 2012).
Jedným z dôležitých pravidiel pri realizácii food stylingu je pracovať
s čerstvými surovinami. Fáza prípravných úkonov pred samotným fotením
sa nazýva hero process, čo je proces, keď stylista z množstva dostupných
variácií jedného produktu hľadá ten, ktorý bude pre fotenie čo najlepší, či
už na základe farby, tvaru, veľkosti a pod. Pri výbere je náročný na svoje
požiadavky, pretože platí pravidlo, čím kvalitnejší, krajší a lepší je produkt
na fotke, tým kvalitnejší bude výsledok a jednoduchšia bude jeho následná
úprava a práca postprodukcie fotografií. Ide o hero food alebo hero product,
čiže produkt, ktorý je finálny. Byť dostatočne pripravený na samotnú realizáciu food stylingu neznamená len mať kvalitný plán, ale aj vhodné materiálno-technické vybavenie, pomôcky a náradie, potrebné počas procesu a počas
každého food stylingového projektu. Pomôcky často uľahčia množstvo práce,
prípadne ušetria veľa času, čo sú v oblasti food stylingu kľúčové faktory (Bellingham – Bybee, 2008).
Využitie food stylingu. Styling jedál môžeme využívať na rôzne situácie,
pre rôzne médiá, fotografiu, televíziu, internet a sociálne siete, v tlačených
médiách, ako časopisy, knihy aj reklamné priestory. Pre stylistu je kľúčové
poznať cieľovú skupinu, pretože príprava a štylizovanie pokrmov je pre rôzne skupiny diametrálne odlišná. Priemerný spotrebiteľ, ako napríklad žena
v domácnosti so záľubou v časopisoch s receptami, očakáva, že štylizácia
jedál bude predovšetkým realistická. Naopak, ak je spotrebiteľom profesionál
v kulinárskom odvetví, práca bude vyžadovať reklamný vzhľad a väčšiu dokonalosť. Vo všeobecnosti platí, že v každom prípade by malo byť snahou food
stylistu prezentovať jedlo čo najlepšie, ako je možné, a zachovať požiadavky
klienta, ktoré si vytýčil (Custer, 2010).
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Obrázok č. 1: Podnik č. 1

Zdroj: https://www.instagram.com/coffeeshop_rosetta/
Obrázok č. 2: Podnik č. 2

Zdroj: https://www.instagram.com/moka_coffeeshop/
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Redakčný food styling. Editačný food styling sa využíva v časopisoch,
novinách a kuchárskych knihách. Práca stylistu závisí najmä od požiadaviek
klienta, no stále má priestor pre svoju kreativitu. V praxi sa často stáva, že
jeden food stylista pracuje aj pre viacero konkurenčných klientov a práca pre
jedného klienta sa môže pravidelne opakovať. Kľúčové je, aby sa oboznámil so
štýlom a náladou konkrétneho magazínu, s ktorým potom jeho práca korešponduje, ladí, napríklad časopis o diéte sa bude niesť v odlišnom duchu ako
časopis o apetíte, rozdielne je aj publikum čitateľov a požiadavky redaktora.
Tvorba kuchárskych a kulinárskych kníh sa takisto líši, pretože každá
z nich je v nejakom smere špecifická, či už v štýle, téme alebo zameraní. Výhodou je, že stylista sa nemusí držať prísnych pravidiel, na druhej strane bude
schopný pripraviť a odprezentovať jednu vec na viacero spôsobov a vždy
kreatívne. Kuchárske knihy často dopĺňajú aj fotografie samotného postupu
práce, a to krok po kroku, ide o tzv. how-to shots (Custer, 2010).
Marketingový food styling. Estetickosť na tanieri sa aplikuje aj v reklamnom priestore, na obaloch, plagátoch, letákoch a rôznych iných printových
PR materiáloch, v súčasnosti najmä v online marketingovom priestore, pričom plní jednoduchú úlohu – prezentovať, promovať daný produkt a podnecovať spotrebiteľa k jeho kúpe. V tejto oblasti sa food stylista taktiež riadi
nárokmi a požiadavkami, ktoré musí klientovi splniť. Často nie je oslovený
samotným klientom, ale agentúrou, ktorá predáva predstavu jej klienta spolu
so všetkými potrebnými informáciami o produkte, ktoré food stylista musí
vedieť, napríklad ako má byť výrobok prezentovaný, akým spôsobom ho
zákazníci používajú, prípadne ako ho majú najradšej, či sa na obale objaví aj
logo a podobne.
Medzi najnáročnejšie úlohy v tomto odvetví patrí fotenie produktov určených na obaly. Vyžaduje sa bezchybná precíznosť, pretože obal stvárňuje
identitu celej spoločnosti, musia na ňom byť vyobrazené všetky suroviny
v presnom množstve, v akom sa budú nachádzať aj v jeho vnútri. Pokiaľ sa
stylista rozhodne použiť pri fotení produktu aj nejaké podporné materiály,
musí dbať na to, aby nezatienili hlavný produkt (Custer, 2010).
Food fotografia. Na rozdiel od ostatných typov fotografií, ktorých objekty
nemusia byť až natoľko dokonale usporiadané, tak precízne nasvietené, pričom stále budú vyzerať krásne, je tvorba food fotografie omnoho náročnejšia
na prípravu. Výsledok vyvolá u diváka buď hlad a chuť jedlo okamžite zjesť,
alebo ide skôr o pocit zanechať vizuálnu krásu. Fotografovaním sa práca nekončí, je zväčša potrebná postprodukcia a úprava fotiek, takže celý proces
tvorby food fotografie je časovo pomerne náročný.
Fotografovanie jedla si vyžaduje tímovú spoluprácu a mnoho príprav, aby
výsledné snímky skutočne stáli za to. Bolo by náročné, ak by všetky úkony
zabezpečovala jedna osoba, a preto je nevyhnutná spolupráca viacerých,
napríklad kuchára, resp. človeka, ktorý jedlo pripraví, uvarí, upečie, osoby,
ktorá vie zladiť chute a vône, no nie vždy vie presne odhadnúť, ako jedlo
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Obrázok č. 3: Hamburger, hranolky a omáčka

Zdroj: Lucia Bednáriková, 2020
Obrázok č. 4: Studená misa

Zdroj: Lucia Bednáriková, 2020

naštylizovať tak, aby pre objektívom vyniklo. Nemenej potrebný je aj asistent,
ktorý podáva či odnáša rôzne pomôcky na fotenie, prípadne udržiava poriadok pracovného priestoru, čím sa výrazne šetrí čas.
Fotograf by mal vystihnúť čo najvhodnejší moment, kedy stlačiť spúšť,
pretože práca s jedlom nie je ako práca s modelkami. Jedlo nevydrží čerstvé
počas celého fotenia, zelenina zvädne, ovocie stmavne, zmrzlina sa roztopí.
Je dôležité, aby fotograf pracoval pomerne rýchlo, dokázal rozoznať vhodný
moment, keď všetky suroviny spolu dokonale ladia a všetko drží na svojom
mieste.
Zrejme najzásadnejším bodom celého procesu vytvárania food fotografie
je vhodné nasvietenie. Je dôležité vedieť ako umiestniť svetlá, aby vynikol
požadovaný objekt, produkt, časť, na ktorú sa má objektív sústrediť, aký druh
svetla či intenzitu je treba použiť, aby sa svetlá príliš neodrážali od použitých
tanierov či sklenených pohárov a podobne. Všeobecne platí, že svetlo je základ dobrej fotografie a ušetrí mnoho práce v postprodukcii.
Vplyv na celkový dojem z fotografie má aj pozadie či zvolené rekvizity,
materiály, farby a vzory riadu, na ktorom je jedlo servírované. Je potrebné prihliadať aj na to, pre akého spotrebiteľa budú fotografie vyhotovené
a v akom duchu sa budú niesť farby, štýl a tematika, prípadne rešpektovať,
ak má zadávateľ konkrétne požiadavky, alebo, naopak, či sa chce niečomu
vyhnúť (Cambell, 2012).
Marketing v gastronómii. Instagram ako nástroj prezentácie
gastronomických prevádzok. V súčasnosti sa v oblasti gastronómie charakter
marketingu sa v porovnaní s minulými rokmi výrazne zmenil. Reštaurácie
a podniky musia byť kreatívnejšie, využívať na svoju propagáciu moderné
marketingové kanály, ktoré ponúka najmä internet, online marketingový
priestor, sociálne siete.
Základným prvkom online marketingového priestoru reštaurácie či iného druhu podniku v oblasti gastronómie je v dnešnej dobe webová stránka.
Spotrebitelia v uplynulých rokoch už upustili od analógových reklám. Ak
majú záujem vyhľadať si informácie o určitom podniku, tak s veľkou pravdepodobnosťou uprednostnia online priestor. Webová stránka má byť pre oko
vizuálne lákavá, nevtieravá, podnietiť zákazníka, aby na nej zostal. Dlhší čas
prezerania docielia aj profesionálne fotografie jedla, ktoré vyzerajú lákavo
a vzbudia u zákazníka dojem, že má záujem takéto jedlo konzumovať, prípadne fotografie interiéru, ktoré vzbudia dojem, že túži dané miesto navštíviť.
Čo sa týka obsahovej stránky, stačí o podniku poskytnúť všetky potrebné informácie, ako napríklad menu, nápojový lístok, opis dostupnosti reštaurácie,
dôležité kontakty, prípadne informácie o možnej rezervácii, rozvoze jedál
a podobne.
Obľúbenou formou marketingu na propagáciu reštaurácií a podnikov sa
v posledných rokoch stal digitálny marketing, sociálne médiá, resp. sociálne
siete, najmä Facebook a Instagram, ktoré predstavujú interaktívnu formu
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nielen propagácie podniku ako takého, ale aj komunikácie so zákazníkmi,
informovanie o novinkách a získavanie spätnej väzby. Využívanie sociálnych
sietí na marketingové účely umožňuje menším podnikom osloviť a získať viac
zákazníkov. Zákazníci sú v súčasnosti so značkou v spojení cez sociálne siete,
a preto vhodný a silný marketingový plán a prezentácia v tomto priestore
sú kľúčom k úspechu, ako ľudí zaujať. Tento typ prezentácie a marketingu
zahŕňa najmä aktivity založené na zdieľaní obsahu, ako sú videá a fotografie,
a taktiež platené reklamy určené na propagáciu takto zameraných príspevkov
(Word Stream, 2016).
Zdieľanie fotografií a obsahu spojeného s gastronómiou a jedlom patrí
na Instagrame všeobecne k jednej z najobľúbenejších tém. Užívatelia, ktorí zdieľajú obsah tejto sféry, sa označujú pojmom foodies. Ich základnou
vlastnosťou je vzťah k jedlu, ktoré vnímajú skôr ako typ umenia a pripisujú
mu hlbší význam. Tvorbu na Instagrame využívajú ako prostriedok vhodný
na prezentáciu gastronomického umenia širokej verejnosti, avšak nemusia
byť výhradnými tvorcami jedál, môžu to byť rôzni cestovatelia, gurmáni,
ľudia, ktorí milujú pôžitok a dokážu si jedlo vychutnávať v reštauráciách,
kaviarňach a iných podnikoch a ukázať to svetu. Kategória tejto tvorby sa
pomenúva ako foodstagramming (Ginsberg, 2015).
Vhodným spôsobom gastronomických prevádzok na poli Instagramu je
prezentácia tzv. Instagram-friedly, v preklade Instagramovo-vizuálne príťažlivých fotografií. Niektoré konkrétne jedlá, napríklad rôzne farebné dezerty,
kokteily či luxusne vyzerajúce suši, sú prirodzene fotogenické, avšak hlavné
jedlá, fast food, polievky a iné jedlá sú vizuálne príťažlivejšie menej, resp. je
náročnejšie vytvoriť fotografiu tak, aby vyzerala bezchybne a na pohľad dokonale. Za posledné obdobie sa však oblasť fast foodu, rôzne bistrá či burger
a hotdog trucky tešia veľkej obľube a snažia sa prelomiť stereotyp aj v oblasti
Instagramu (Roy, 2017).
Vplyv food fotografie na vybraných respondentov. Na vzorke 400 respondentov sme sa v dotazníkovom prieskume zamerali na nasledovné otázky, týkajúce sa food stylingu a jeho prepojenia s fotografiou. Dotazníkový
prieskum bol zameraný na vnímanie spotrebiteľov- zákazníkov prezentácie
gastronomických prevádzok na sociálnych sieťach, celkovú prezentáciu
gastronómie na sociálnych sieťach a taktiež na vplyv estetickosti a food stylingu
na spotrebiteľa; bol realizovaný v období od 24. 3. do 29. 3. 2021, a to prostredníctvom elektronického dotazníkového formulára platformy Google, pričom
respondenti ho zdieľali prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram. Cieľovou skupinou dotazníka boli užívatelia sociálnych sietí Instagram
a Facebook, ktorí sú prevažne mladí a produktívni ľudia vo veku 15 až 45 rokov, samozrejme, mohli sa zúčastniť aj starší či mladší užívatelia. Vekovo boli
respondenti zastúpení najviac v hranici 21 – 35 rokov, čo predstavovalo spolu
47 %, nasledovala hranica 36 – 45 rokov, ktorá predstavovala 21,8 % a celkom
vysoké zastúpenie mali aj respondenti nad 45 rokov, ktorí predstavovali 19,3 %.
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Pýtali sme sa, ktorý podnik na základe vybraných fotografií by respondenti
navštívili radšej, pričom sme vybrali dva kategoricky rovnaké podniky, a to
kaviarne-coffeeshopy (Obrázok č. 1, Obrázok č. 2). Fotografie sme vybrali
z existujúcich instagramových profilov a zostavili sme pre každý z nich koláž.
V tejto otázke sme sa snažili zistiť, ako veľmi pôsobí na spotrebiteľa estetickosť
a kvalita fotografií na sociálnych sieťach prevádzok, či sa na základe týchto
fotiek zákazník rozhoduje, či daný podnik navštívi, a ako ho celkový
vzhľad a prvý dojem dokážu ovplyvniť. Prevažná väčšina respondentov,
82,8 % uviedli, že na základe vybraných fotografií, by radšej navštívili
Podnik č. 2. Vyplýva z toho, že celková estetickosť a konzistentnosť obsahu
uverejňovaného na sociálnych sieťach výrazne zasahuje do rozhodovacieho
procesu potenciálneho zákazníka. Je dôležité venovať tomu dostatočnú
pozornosť, pokiaľ je v úmysle prevádzky získať si zákazníka a vytvoriť dobrý
prvý dojem.
V ďalších dvoch otázkach sme sa zamerali na servírovanie a porovnanie
estetickej stránky jedál. Vybrali sme fotografie streetfoodového jedla – hamburger s hranolkami a studenú misu, pričom z týchto fotografií sme vytvorili
koláže nevhodnej a vhodnej alternatívy. V prípade streetfoodu (Obrázok č.
3) hlasovalo 92,8 % respondentov za možnosť č. 2. Na oboch fotografiách je
servírovaný hamburger, hranolky aj omáčka na drevenom podnose, pričom
na prvej fotografii je usporiadanie jednotlivých častí pokrmu zvolené nevhodne, pretože podnos pôsobí poloprázdne, šalátová zelenina v hamburgeri
pôsobí neupravene a celkovo jedlo vzbudzuje fádny dojem, na prvý pohľad
nezaujme. Naopak, na druhej fotografii je jedlo na podnose usporiadané
do trojuholníka, pod hranolkami sa nachádza farebný obrúsok, ktorý servírovanie oživí, celkovo podnos pôsobí viac zaplnený. Zelenina a šalát v hamburgeri majú správnu veľkosť a tvar, a preto vyzerá hamburger upravenejšie.
Fotografia studenej misy (Obrázok č. 4) zachytáva moment, keď bola
objednaná misa doručená (fotografia č. 1). Nemala žiadne prílohy, ako napríklad zeleninu, olivy či bylinky. Dodatočne sme misu svojpomocne upravili, čím sme jej dodali farebnosť a misa už nepôsobila tak fádne a prázdno.
Za možnosť č. 2 hlasovalo 93,3 % respondentov.
Záver. Marketing v gastronómii je úzko spätý s food stylingom. Posledné
roky naberá na sile food styling najmä vďaka jeho propagácii prostredníctvom fotografie, ktorá sa stala na sociálnych sieťach nutnosťou. Fotografi
snívajú o tom, že sa naučia správne upravovať jedlo pri vlastnom fotení, ako
aj pri fotení pre potenciálnych nových klientov. Food styling si vyžaduje veľa
praxe, vedomostí, ide o umenie aranžovať jedlo do takej miery, aby svojou
estetickou stránkou zaujalo a inšpirovalo k vyhľadaniu daného gastronomického podniku, prípadne vyskúšaniu konkrétneho jedla. Pojem food styling
a jeho pretavenie do marketingu sa pomalšou cestou ako v zahraničí dostáva
aj do našich končín, a preto sa tejto téme viac venujú zahraniční autori,
ktorých práce sme priblížili v teoretickej časti. V celosvetovom meradle je
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foodstyling reálna profesia, ktorej sa venuje veľa ľudí. Každá jedna televízna
show, program alebo kuchárska kniha má celý tím food stylistov. Hoci samotná profesia food stylistu nie je na Slovensku až taká populárna, v posledných
rokoch sledujeme fenomém foodblogov o varení a pečení, prostredníctvom
ktorých foodblogery prepájajú chutné recepty s tvorivými fotografiami jedál. S istotou vieme povedať, že food styling je ten pravý smer, ktorým by
sa mal uberať každý gastronomický počin aj na Slovensku. Fotografia vo
food stylingu má svoje pravidlá a zákonitosti, ako svetelný zdroj a nastavenie
scény, kompozícia, farby či styling s ozdobami, avšak jej základom je dôraz
na estetickosť. Dôležitým prvkom je napokon aj jej správne umiestnenie,
aby sa dostala ku koncovému zákazníkovi. Prostredníctvom dotazníkového
prieskumu sme zistili mnoho cenných informácií, ktorých výpovedná
hodnota preukázateľne potvrdila, že estetická stránka v oblasti gastronómie
je z hľadiska správneho fungovania marketingu veľmi dôležitá. Navyše, foodstyling nie je náročný na financie ani na vybavenie.
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Recenzia
GALIERIK, T.: Filmové miesta, Bratislava:
Dajama, 2021, 156 s.
Populárno-náučná publikácia Filmové miesta predstavuje jedno z diel autora Tomáša Galierika, ktorý
sa viac ako dokumentárnej tvorbe venoval iným druhom literárnych žánrov taktiež pod pseudonymom.
Filmové miesta je však kniha úplne iného žánru. Niekoľkoročné dielo, ktoré sa začalo formovať
od roku 2001 prináša komplexný prehľad filmových
lokalít, ktorý sa viaže už na prvé filmy natáčané
na území Slovenska. Približuje najznámejšie aj menej
známe diela slovenskej kinematografie, najznámejších režisérov, ako aj hercov tvoriacich pokladnicu
slovenskej kultúry. O osobnostiach a ich tvorbe sa
samozrejme môžeme dočítať v množstve kníh, ktoré boli dávno publikované,
ale predložené dielo je iné – výnimočné. Najzaujímavejším prvkom publikácie je rozdelenie slovenskej filmovej tvorby naviazanej na konkrétne lokality.
O mnohých z nich sa radový konzument kultúry nemohol dozvedieť, pretože
boli kamuflované a niekedy zámerne nepriznané. Veľmi dôležité je upozorniť
na marketingový rozmer publikácie, ktorá upozorňuje na dôležitosť vnímania súčasného fenoménu filmového turizmu. Ten autor vníma v dvoch rovinách. Prvou je propagácia lokality ako destinácie cestovného ruchu, druhou
je prezentovanie atraktívnych miest pre potenciálnych tvorcov filmu. Svetové
filmárske trendy a rastúci význam kultúrneho priemyslu priamo ovplyvňujú
generovanie príjmov z aktívneho cestovania do lokalít, ktoré film predstavil
alebo sa v nich nakrúcal. Súčasné trendy marketingu intenzívne hľadajú či
vytvárajú príbeh, ktorý cieľovému miestu ponúka pridanú hodnotu.
Z pohľadu recenzenta verím, že autorovi k nahliadaniu na problematiku
pomohlo aj štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu, ktoré mu
rozšírilo pohľad na paralely kultúrnej tvorby a turizmu. Pri tomto bode by
som sa pozastavil a poukázal na potenciál ďalšieho rozpracovania materiálu,
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ktorý je hodnotnou informačnou bázou na vytváranie produktov kultúrneho
turizmu. Okrem už realizovaných cestovateľských itinerárov či rôznych oddelení
viacerých múzeí a expozícií, Slovensko disponuje nevyužitým bohatstvom v kontextoch kultúrneho priemyslu či využívania kultúrneho a prírodného bohatstva.
Dôkazom toho je aj natáčanie diela Zem spieva (1933), ktoré masívnym spôsobom naštartovalo turizmus v obci Ždiar. Tá si napr. v Českej republike vyslúžila
prezývku trabantovo v súvislosti s veľkým počtom nemeckých turistov.
Štruktúra publikácie pozostáva z uvedenia autora do problematiky,
priblíženie fenoménu filmového turizmu ako aj „location scoutingu“ a následne
tu nachádzame deskripciu filmových destinácií, ktoré sú geograficky rozdelené.
V kapitolách sa vyskytuje množstvo autorovych fotografií, ale aj prevzatých historických obrázkov. Nie sú to len ilustračne fotografie, ale aj také, ktoré zachytávajú
filmárske aktivity na danom mieste. Menším nedostatkom, ktorý môže negatívne
ovplyvniť čitateľský zážitok a odbornú úroveň, je subjektívne hodnotenie autora
opierajúce sa napríklad o spoločenské podmienky, politickú situáciu a iné. Ak
by sa im autor vyhol, tak by určite nič nepokazil. Viaceré z jeho tvrdení sú síce
oprávnené, ale môžu mu zväzovať ruky pri ďalšom skúmaní a tvorbe. Súhlasím
napríklad s tvrdeniami, ktoré upozorňujú na nevenovanie pozornosti dielam svetovej filmovej produkcie, pri ktorých Slovensku unikla unikátna možnosť propagácie jedinečnosti slovenskej prírody a neodškriepiteľne aj kultúrneho dedičstva.
Filmy ako napr. Gladiátor (2000), ktoré predstavujú celosvetovú špičku, mohli
byť obrovskou príležitosťou. Slovensko na druhej strane v negatívnom svetle prezentujú filmy ako Eurotrip (2004) alebo Hostel (2005), ktoré ho vykresľujú ako
zaostalú funkcionalistickú krajinu plnú banditov. Súhlasím aj s tými tvrdeniami,
ktoré pojednávajú o marginalizácii kultúry a jej nedôležitosti v súvislosti s ekonomikou. Kultúrny priemysel v západných krajinách predsa generuje obrovský
podiel HDP. Je len na nás, ako technologicky a logisticky zabezpečíme aj veľké
zahraničné produkcie. Nesúhlasím však, že je to len chyba politikov alebo vyššie
postavených kultúrnych manažérov. Niekedy je prezentácia miesta kvalitne riadená z najnižších úrovní – nielen v oblasti kultúry. Deskriptívny charakter informácií je doplnený o úvahy autora „ako ďalej a čo s tým?“. Pozitívom je zaradenie
menej známych miest a filmov, o ktorých bežný konzument ani netuší.
Okrem informačno-dokumentačnej hodnoty je publikácia aj výborným
katalógom slovenskej kinematografickej scény. Čitateľ má pri jej listovaní okamžite chuť vzhliadnuť diela ako Medená veža (1970), ktorý prezentuje krásu slovenských hôr či veselohru Rysavá jalovica (1970) približujúcu život na dedine
a tradície. V budúcom skúmaní a tvorbe odporúčam intenzívnejšie zhodnotiť
možnosti ďalšieho využitia filmových lokalít a zároveň načrtnúť efektívne riešenia aj v kontexte zahraničnej komparácie.
Michal Kurpaš
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Recenzia
ČUKAN, J. – KURPAŠ,
M. – MICHALÍK, B. – ZIMA, R. – ŽABENSKÝ, M.:
Dolnozemské odtiene slovenskej kultúry. Nadlak:
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku,
2021, 111 s.
Slováci začali osídľovať územie Dolnej zeme už
pred viac ako 300 rokmi. So sebou si do novej domoviny okrem materiálneho zabezpečenia priniesli
aj vlastné tradície a praktiky, ktoré si aj napriek
dlhodobému vývoju v odlúčení od materského
národa zachovali svoje špecifiká. Niekedy dokonca
môžeme tvrdiť, že práve vďaka tomuto odlúčeniu
a kontaktu s inoetnickým a geograficky odlišným
prostredím sa sformoval nový, špecifický odtieň
slovenskej kultúry.
Práve týmto odtieňom a špecifikám sa venuje
kolektív autorov v monografii Dolnozemské odtiene slovenskej kultúry, ktorá vyšla v spolupráci
s organizáciami dolnozemských Slovákov, predovšetkým s Demokratickým
zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku. Autori sa už niekoľko rokov venujú
výskumu tradičnej kultúry Slovákov na Dolnej zemi, kde podnikli viacero terénnych výskumov. Spomínaná publikácia je ďalším z výstupov, ktorý autori
ponúkajú z tohto prostredia. Zatiaľ čo predchádzajúce monografie sa venovali skôr užšiemu spektru problémov, či už geograficky vyčlenenej lokalite
alebo len vybranej sfére dolnozemskej kultúry, táto mapuje komplexný ráz
slovenskej kultúry v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku aj Chorvátsku.
Kniha je tematicky rozdelená do šiestich kapitol, ktoré ponúkajú náhľad
na rôzne súčasti dolnozemskej kultúry. V prvej kapitole stručne opisuje genézu príchodu Slovákov do jednotlivých krajín Dolnej zeme, procesy zakladania
sídiel a kolonizačné vlny. Druhá kapitola reflektuje inštitúcie a organizácie
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fungujúce na slovenskom etnickom princípe, ktoré najviac prispievajú k udržaniu slovenského etnického povedomia v dolnozemských lokalitách. Nasledujúca kapitola sa zaoberá etnokonfesionálnymi a etnokultúrnymi aspektmi
spoločenstiev, kde rozoberá okrem iného vplyv konfesionality na udržiavanie
povedomia o etnickej príslušnosti. Štvrtá kapitola sa venuje vplyvom, ktoré
mal príchod slovenských kolonistov na charakter kultúrnej krajiny, na jej
zmeny, využitie a vzájomné prispôsobenie sa krajiny spôsobu života kolonistov a naopak. Ďalšia kapitola rieši dolnozemskú architektúru, priestorové riešenie budov, techniky stavby, špecifické prejavy ornamentalistiky a výzdoby
a ďalšie aspekty tradičného staviteľstva a bývania. Posledná kapitola mapuje
stravovanie, prípravu bežných i sviatočných jedál, typické zabíjačky či výrobu
vína a páleniek.
Publikácia nie je, a ani sa nesnaží byť, vysoko vedeckou monografiou. Skôr
je jej cieľom istá popularizácia problematiky kultúry Slovákov na Dolnej zemi.
Tomu zodpovedá aj jej rozsah, štruktúra, formálna stránka a množstvo fotografickej dokumentácie, ktorá veľmi vhodne a pestro ilustruje pertraktovanú tematiku. Napriek tomuto popularizačnému nádychu je monografia stále na vysokej
úrovni a poskytuje odborné zosumarizovanie a doplnenie doteraz získaných
poznatkov z tejto oblasti. Tým pádom je vhodná ako pre vedeckú obec, tak pre
laickú verejnosť, keďže každej skupine dokáže niečo ponúknuť.
Ján Válek

Recenzia
KOMPASOVÁ, K.: Gastronómia v kontexte vývoja,
vplyvov a trendov. Nitra: UKF v Nitre, 2021, 144 s.
Gastronómia je multidisciplinárna veda, ktorá napriek tomu, že podlieha súčasným trendom, stavia na tradíciách konkrétnych spoločenských skupín. Na našej
katedre sa tejto problematike (okrem iných) venuje PhDr. Katarína Kompasová,
PhD., ktorá k nej pripravila vysokoškolskú učebnicu. Tá vyšla v rámci Filozofickej
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2021, pričom jej vydaniu predchádzal autorkin dlhoročný výskum, štúdium domácej aj zahraničnej
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odbornej literatúry a pedagogická prax.
Už pohľad na obsah učebnice prezrádza, že
autorka predstavuje problematiku gastronómie
z multiodborového hľadiska. Učebnica je rozdelená
na 6 kapitol, ktoré dopĺňa tri a pol stranový zoznam
použitej a odporúčanej literatúry. V prvej kapitole sa
autorka venuje etymológii a významu gastronómie.
Vysvetľuje vznik a vývoj tohto pojmu, predstavuje
pojmy, ktoré mu predchádzali a oboznamuje
čitateľa s priekopníkmi tohto odboru a základnými
odbornými a historickými literárnymi dielami.
Druhú kapitolu venuje autorka historickému
vývoju stravovania človeka a neskôr samotnej gastronómie. Kapitola je prehľadne rozčlenená na menšie celky podľa dejinných etáp
(pravek, starovek, stredovek, novovek a súčasnosť), pričom v každej časti vysvetľuje aj historický kontext udalostí, objavov a módy. Kapitolu dopĺňajú historické maľby a kresby, ktoré čitateľovi pomôžu tieto súvislosti lepšie pochopiť.
V tretej kapitole sa autorka zaoberá vývojom a formovaním slovenskej
gastronómie. Aj táto kapitola je rozdelená na niekoľko menších celkov, ktorými autorka rozdelila a podrobnejšie vysvetlila problematiku slovenského
stravovania. V časti Činitele a vplyvy objasňuje kontext vývoja slovenskej
gastronómie ovplyvnený nielen prírodnými podmienkami krajiny, ale aj
z pohľadu mnohých kolonizácií územia Slovenska, ďalších vplyvov a historických súvislostí. Nasledujúce podkapitoly sú venované opisu tradičných
plodín, rôznym tradičným úpravám potravín a nápojom.
Štvrtá kapitola je venovaná špecifikám gastronómie vybraných krajín
sveta. V úvode autorka predstavuje niekoľko delení sveta na oblasti svetovej
gastronómie. Pri špecifikácii tradičnej gastronómie jednotlivých krajín sa
však týchto delení nedrží, kopíruje ich len čiastočne. Postupne predstavuje
gastronómiu krajín celého sveta, významnejšie gastronomické oblasti opisuje
samostatne (napr. Francúzsko, Španielsko, Čína, India), iné krajiny spája
do skupín (napr. krajiny severnej Európy, Pobaltie, americká gastronómia).
Nevenuje sa gastronómii Austrálie a Oceánie a Afriky (možno pre všeobecný
nedostatok odbornej literatúry).
V piatej kapitole autorka prechádza do oblasti prieniku gastronómie
a cestovného ruchu. Predstavuje základné pojmy z tejto oblasti, špecializované svetové organizácie a asociácie a vysvetľuje rozdiely medzi jednotlivými
segmentmi tohto prieniku (kulinársky, gastronomický turizmus a turizmus
tradičných jedál). V tejto kapitole sa čiastočne dotýka aj trendov rozvoja
gastronómie a podrobne rozoberá kvalifikáciu kulinárskeho cestovného
ruchu. Posledná, šiesta kapitola je venovaná trendom v gastronómii a novovzniknutým pojmom, ktoré v tejto oblasti vznikli ako dôsledok týchto
trendov a zmien.
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Napriek tomu, že učebnica je určená pre vysoké školy a využíva odborné výrazy, je písaná dobre čitateľným a pútavým štýlom. Výhodou pre
pedagógov aj študentov je dobrá orientácia v samotnom texte (prehľadné
kapitoly a podkapitoly) a väčšie množstvo obrazovej prílohy aj zo súkromného archívu autorky. Ako píše v závere, cieľom tejto publikácie je zhrnúť
komplexné poznatky o gastronómii, čo aj splnila. Cieľom bolo tiež podnietiť
čitateľa k ďalšiemu bádaniu, čo sa v prípade pedagógov a študentov tejto
problematiky určite podarí, pretože vzhľadom na zvolený obsah učebnice
nebolo možné podrobne pokryť všetky disciplíny a súčasti gastronómie ako
takej (napr. definícia gastronomických podnikov a ich manažment, samotné
technológie prípravy jedál a pod.). Jediným rušivým elementom pri čítaní
tejto učebnice bola nedotiahnutá jazyková korektúra, pri ktorej v tiráži nie
je uvedený žiaden editor (chýbajúce čiarky, bodky, medzery medzi slovami,
drobné preklepy a pod.). Usudzujem však, že učebnica splní svoj účel a bude
slúžiť nielen samotným vysokoškolským pedagógom a študentom, ale aj záujemcom o túto problematiku.
Katarína Mičicová

Recenzia
SABOLOVÁ, A. – KACERA N. – NAGYOVÁ, P.:
Marketing v praxi. Bratislava:
Levosphere, 2021, 190 s.

Marketing v praxi prináša jedinečný pohľad do súčasného marketingu v podobe 26 hodnotne spracovaných rozhovorov z najsilnejšieho marketingového
podcastu na Slovensku, ktorým je Levosphere – Marketing v praxi. Podcast
prináša rôznych hostí, aj takých, ktorí nie sú v médiách až takí viditeľní, no
majú bohaté vedomosti a skúsenosti z marketingu i podnikania. Cieľom je
zdieľať ich poznatky, skúsenosti, ale aj úspechy a neúspechy. V knihe sa nachádzajú rozhovory s marketingovými profesionálmi a majiteľmi lokálnych
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značiek. Ich rôzne marketingové názory a myšlienky
postupne približujú celé marketingové spektrum
z perspektívy, akou ste pravdepodobne slovenský
marketing ešte nevnímali. Myšlienky marketérov
na Slovensku tak nezostávajú zapadnuté prachom,
ale sú dostupné aj v knižnej forme.
Texty nie sú iba doslovnými prepismi, sú spracované profesionálne tak, aby mohli kedykoľvek
inšpirovať svojím obsahom. Autorky knihy Anna
Sabolová, Naďa Kacera a Petra Nagyová vysvetľujú,
ako robiť marketing vedome a efektívne. Tému marketingu rozoberajú z pohľadu 5P, čím je táto kniha
hodnotná. Anna Sabolová a Naďa Kacera sa poznajú viac ako 15 rokov a majú
za sebou mnohoročné skúsenosti z veľkých i malých značiek, globálnych či
lokálnych biznisov. Prešli si všetkými oblasťami v marketingu a uviedli na trh
mnohé zvučné značky. Dnes sú majiteľkami vlastnej firmy Levosphere, kde
úspešne pomáhajú klientom s marketingovo-obchodnými procesmi na základe holistickej marketingovej koncepcie.
Kniha obsahuje 5 kapitol, ktoré sa venujú piatim okruhom v marketingu, obohatených o osobné vstupy autoriek. Okruhy sa zaoberajú rôznymi
témami, ako stratégia, značka, komunikácia, obchod a marketing, príbehy
lokálnych značiek. Prvá kapitola je venovaná najmä autorkám knihy. Vysvetľujú aktuálnu tému súvisiacu s pandémiou koronavírusu, ktorá ukázala, ako
možno robiť biznis inak a pomôcť ďalším firmám udržať sa aj v čase krízy.
Ďalší zaujímavý rozhovor je s Jánom Hudákom z Kantar Slovensko a Vladom Chalupkom z MNFORCE, ktorí sa prieskumom venujú už dlhé roky
a sú presvedčení, že investícia do nich sa firmám oplatí. Magdaléna Čelová
bola vôbec prvá, ktorá v Česku prepojila marketing so psychológiou, dokonca ho trochu „šmrncla“ do mágie. Vo svojom rozhovore veľmi jasne opisuje
marketingový mix a v čom spočíva jeho tajomstvo. Veronika Bátorová buduje úspešnú zamestnávateľskú značku, vysvetľuje pojmy employer branding
alebo HR marketing. Dnešná moderná doba je plná kreatívy predovšetkým
v online priestore. Marek Didák, ktorý sa už niekoľko rokov venuje tvorbe
stratégie na sociálnych sieťach, vysvetľuje dôležitosť intenzívnej komunikácie
aj v čase krízy či stratégie na sociálnych sieťach.
Druhá kapitola sa začína príspevkom Martina Krajniaka, ktorý sa venuje
marketingu a budovaniu značky. Podľa neho má každá značka isté atribúty,
ktoré sú nevyhnutné pre jej existenciu na trhu. Ako je to v kreatívnej brandži a načo vlastne majú ich autori právo a ako ho možno používať, tomu sa
venuje vo svojom rozhovore Eva Schin, spolumajiteľka a riadiaca partnerka
advokátskej kancelárie Schin & Majdúch legal, ktorá sa zameriava na právo
informačných technológií. Oliver Jakubík sa už dlhodobo zaoberá rozvojom
osobných značiek. V rozhovore upozorňuje, na čo je potrebné myslieť pri
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budovaní vlastnej značky, kde a ako komunikovať. Druhú kapitolu uzatvára
Zuzana Gavulová, pre ktorú je fotenie nielen prácou, ale aj vášňou a splneným snom.
Tretia kapitola približuje komunikáciu, ktorá je súčasťou marketingového
mixu a je často vnímaná ako marketing samotný. Filip Kuna, ktorý kedysi
pôsobil v Zoznam.sk, opisuje natívnu reklamu, ako spôsob distribúcie obsahu a súčasť content marketingu. Pavol Minár sa v rozhovore venuje taktiež reklame, ale z inej perspektívy. Tvrdí, že reklama je to, čo chce značka
o sebe povedať. Storytelling je to, čo chcú spotrebitelia počuť. Dobré značky
sú podľa reklamného mága Róberta Slováka vnímané podľa potrieb ľudí.
Bez ohľadu na to, či spoločnosť prechádza nejakou krízou, je potrebné, aby
prostredníctvom svojich produktov a služieb zlepšovala svet. Ivan Hulík,
majiteľ produkčnej agentúry Hitchhiker Films, vysvetľuje, prečo je dobré
zadanie jednou z dôležitých súčastí produkcie a ako ovplyvňuje rozpočet
a nápady. Andrea Kmeťová približuje tvorbu nápaditých textov. Hovorí, že
miluje písmená, pretože sú malé, nenápadné a veľa dokážu. Tretiu kapitolu
uzatvára Ján Laurenčík. V rozhovore sa venuje lokálnemu marketingu, ktorý
je dnes pre mnohé firmy čoraz dôležitejší.
Štvrtá kapitola spája marketing so psychológiou. Nad tým, ako sa nám
darí na Slovensku adaptovať sa k náhlym zmenám, sa zamýšľa Michal Vašečka, ktorý pri svojich odpovediach vychádza aj z kontextu našej histórie. Matej
Šucha, expert na behaviorálnu ekonómiu, hovorí, že budúcnosť marketingu
je práve v psychológii. Amazon dnes už pozná asi každý, no nie každý vie,
ako funguje. Martin Prodaj, upozorňuje, že pretým, než sa firma rozhodne
predávať na Amazone, musí mať jasno tom, čo ponúkne zákazníkom. Dnes sa
čoraz viac hovorí o zavádzaní herných prvkov do biznis procesov, kde sa stretávame s pojmom gamifikácia, ktorá, ako tvrdí gamifikačný dizajnér Oliver
Šimko, doslova pomáha firmám, aby sa stali lepšími. Poslednou v zozname
je Ivana Brutenič. Venuje sa profesionálnej sociálnej sieti Linkedln, ktorá už
vraj nie je len o životopisoch, ale aj o predaji a získavaní zákazníkov. Niet
pochýb o tom, že tzv. „láska k lokálnemu“ je v súčasnosti megatrendom.
Piata kapitola s názvom Lokálny biznis – lokálna láska spája obsahy z podcastov úspešných slovenských podnikateľov lokálnych značiek, medzi ktoré
patrí Luboš Bednár (Frutia), Denisa Gindlová (Colour boom), Michal Repík
(Slowlandia), Inés Juríková (Biela Perla) a Andrej Gerstner (Fekollini). Rozhovory sú plné zaujímavých osobných príbehov a motivácií. Pre študentov
a zároveň malých podnikateľov je kniha skvelým zdrojom informácií zo sveta
marketingu, zaujímavé pohľady hostí, množstvo skúseností a marketingového know-how na jednom mieste.
Roman Zima
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Správa
Medzinárodná vedecká konferencia „Kultúrny
transfer v zjednotenej Európe“
Dňa 10. februára 2022 sa v online priestore uskutočnila medzinárodná
konferencia s názvom „Kultúrny transfer v zjednotenej Európe“. Vedecký a organizačný výbor boli zložené zo zamestnancov Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici (prof. Bohušová, doc. Chovancová, doc. Huťková,
doc. Javorčíková) a externého člena doc. Šušu z Università di Bologna v Taliansku a Univerzity Komenského v Bratislave. Konferencia bola súčasťou
riešenia projektu Erasmus+ 611357-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-MODULE Jean Monnet Module: Cultural Transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives (CULTUrE). Podstatou výskumu bola
interdisciplinarita.
Program konferencie bol rozdelený na dve sekcie. Prvú, slovenskú sekciu, uviedla plenárnou prednáškou prof. Zuzana Bohušová. Témou tejto
prednášky bol Kultúrny transfer a jeho catchwords. Po nej nasledovali ďalšie
príspevky z rôznych vedných odborov, napríklad z lingvistiky, cestovného ruchu, literatúry, kultúrnych štúdií alebo ekonomiky. Svoje zastúpenie tu mali
viaceré slovenské univerzity. Okrem Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici aj Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Prešovská univerzita v Prešove
a našu katedru zastúpila Katarína Mičicová s príspevkom Tradičná kultúra
v cestovnom ruchu (prípadová štúdia myjavského regiónu).
V druhej, anglickej, sekcii konferencie predniesli plenárnu prednášku
Michal Drozdz a Katarzyna Drag z Pontifikátnej univerzity Jána Pavla II
v Krakove. Témou bola Interkultúrna komunikácia ako transfer hodnôt.
Po nich nasledovali príspevky ďalších zahraničných a domácich hostí. Svoje zastúpenie tu mali Univerzita ekonomických štúdií v Bukurešti a Univerzita v Oradei v Rumunsku, Univerzita Innopolis v Rusku a Bolonská
univerzita v Taliansku. Zo slovenských univerzít boli zastúpené Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Trnavská
univerzita z Trnavy a Univerzitu Konštantína Filozofa zastupovala Mgr. Jozefa Pevčíková z Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie na Filozofickej
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fakulte. Podobne ako v prvej sekcii konferencie boli prednesené príspevky
z viacerých vedných odborov, pričom najväčšie zastúpenie mala lingvistika
a literatúra.
Príspevky prednesené na konferencii budú v plnom znení publikované
v zborníku, ktorého online vydanie je naplánované na jún 2022 a jeho fyzická
podoba na júl 2022.

Obrázok č. 1: Účastníci výskumu pred štôlňou Pfaffen

Katarína Mičicová

Správa
Terénny výskum v Nitrianskom Pravne a okolí
Zdroj: Ján Válek, 2022

V dňoch 15. – 17. 3. 2022 sme absolvovali terénny výskum v obci Nitrianske
Pravno zameraný na prieskum intravilánu a extravilánu obce a získanie informácií a kontaktov užitočných v súvislosti s riešením viacerých projektových
zámerov pracovníkov Katedry manažmentu kultúry a turizmu FF UKF. Výskumu sa zúčastnili doc. PhDr. Marián Žabenský, PhD., Mgr. Katarína Mičicová a Mgr. Ján Válek. Realizovaný bol v rámci projektu VEGA 1/0127/21
Etnokultúrne aspekty nemeckého minoritného spoločenstva s prihliadnutím
na fenomén baníctva na hornej Nitre.
Hlavným zámerom projektu je posúdiť dopady príchodu nemeckého obyvateľstva do oblasti Hauerlandu, konkrétne do oblasti hornej Nitry v obciach
ako Nitrianske Pravno, Malinová, Chvojnica, Kľak, Tužina, Pravenec. Projekt
hodnotí viaceré aspekty nemeckého minoritného spoločenstva a jeho vplyvov
na vývoj kultúrnej krajiny, sociálno-hospodárskej štruktúry obyvateľstva či celkového rázu regiónu. Špeciálny záujem venuje baníctvu ako špecifickej forme
hospodárenia, ktoré výraznou mierou prispelo k rozvoju obcí a miest v tomto
regióne.
Primárnym záujmom výskumu bol terénny prieskum okolia obce Nitrianske Pravno, kde sa nachádzajú unikátne pozostatky baníckej činnosti
z obdobia približne 13. – 18. storočia. V teréne sme objavili viacero zachovaných pozostatkov ryžovísk, prívodových jarkov, banských háld, kutacích
a ťažobných štôlní a ďalších odkazov na banskú minulosť tejto lokality. Cieľom
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prieskumu bolo vytipovať vhodné lokality, na ktorých by v budúcnosti boli
umiestnené jednotlivé stanovištia a informačné tabule a celkové vytýčenie
okruhu trasy náučného chodníka venovanému baníctvu v tomto regióne.
Súčasťou chodníka by okrem iného mali byť aj funkčné repliky banského
mlyna a stupy, rekonštrukcia prívodových jarkov, skultúrnenie banskej
krajiny a celkové priblíženie baníctva a histórie regiónu návštevníkom, ale
aj domácim obyvateľom. Vytvorenie projektu takéhoto chodníka je jedným
z cieľov spomínaného projektu VEGA.
Počas týchto troch dní sme sa streli aj s viacerými predstaviteľmi obce a regiónu, vrátane starostu Nitrianskeho Pravna či predstaviteľov organizácií ako
Múzeum kultúry karpatských Nemcov, OOCR Región horná Nitra a Hornonitriansky banícky spolok. Každý z nich nám ponúkol cenné náhľady z domácej perspektívy a podnietil ďalšie výskumné otázky a zamerania. Prínosným
bolo tiež získanie kontaktov na ďalších potenciálnych informátorov, ktorí budú
nápomocní pri ďalšom riešení rôznych súčastí projektu.
Ján Válek
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