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1 Úvod 

Kultúra je dôležitá pre rozvoj každého regiónu. Pomáha posilňovať sociálnu 

súdržnosť, podporuje záujem miestnych iniciatív, vytvára pocit vlastnej identity, pocit 

zdieľaného záväzku ako zdroj regenerácie a revitalizácie obcí a komunít. Plní významnú 

vzdelávaciu, poučnú a osvetovú funkciu. Vytvára záujem o dané prostredie a zvyšuje 

atraktivitu lokality ako pre turistov a výletníkov, tak pre investorov. 

Kultúrne odvetvia dosiahli v posledných rokoch v rámci Európskej únie väčší obrat 

ako výroba automobilov a prispeli k HDP EÚ viac ako potravinársky, odevný či chemický 

priemysel. Práve kultúra môže zohrať významnú úlohu pri ekonomickom, sociálnom, 

environmentálnom rozvoji kysuckého regiónu a posilniť jeho konkurencieschopnosť. Je preto 

dôležité venovať pozornosť kultúrnym akciám a snažiť sa zvyšovať záujem verejnosti o tieto 

podujatia. Pre udržanie stálych návštevníkov je potrebné, aby bola verejnosť spokojná 

s kultúrnymi akciami. 

V kysuckom regióne pôsobí mnoho organizácií, ktoré organizujú rôzne kultúrne akcie. 

Svojou prácou a aktivitami sa podieľajú na vytváraní podmienok na rozvoj kultúry v regióne. 

Vhodne zorganizovanými kultúrnymi podujatiami môžu obohatiť život obyvateľov regiónu. 

Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii by sa kultúre mala venovať dostatočná pozornosť. 

Kultúrne inštitúcie v priebehu roka organizujú  rôzne koncerty, plesy, divadelné predstavenia, 

výstavy a vernisáže, jarmoky a prezentácie tvorby majstrov ľudových remesiel, prezentácie 

literárnych diel, atď. 

Pre diplomovú prácu bolo vybrané kreatívne vydavateľstvo Magma, ktoré okrem 

vydávania kníh, kalendárov, propagačných materiálov organizuje tiež kultúrne podujatia. 

Toto vydavateľstvo okrem veľkého prínosu v podobe rôznych publikácií, ktoré vydáva, 

spolupracuje s ďalšími kultúrnymi inštitúciami pri organizovaní kultúrnych akcií. Vo svojej 

činnosti sa vydavateľstvo zameriava najmä na región Kysuce.  

Ako pre vydavateľstvo aj pre ostatné kultúrne organizácie je dôležité, aby boli 

účastníci rôznych kultúrnych akcií s nimi spokojní. V súčasnosti je problémom nedostatok 

informácií o spokojnosti verejnosti s kultúrnymi podujatiami. Obyvatelia kysuckého regiónu 

sú hlavnými návštevníkmi kultúrnych akcií na Kysuciach a preto je výskum zameraný práve 

na ich názory a dojmy.  
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Cieľ, ktorý má byť pomocou diplomovej práce splnený je teda analyzovať spokojnosť 

verejnosti s ponukou kultúrnych akcií na Kysuciach, zistiť ktoré akcie sú medzi obyvateľmi 

najobľúbenejšie, a ktoré podujatia im v tejto ponuke chýbajú. Ďalej tiež dozvedieť sa, čo je 

pre obyvateľov kysuckého regiónu pri návšteve kultúrneho podujatia dôležité a aká je 

spokojnosť s týmito faktormi. Na základe tohto výskumu je potrebné navrhnúť pre 

vydavateľstvo vhodnú stratégiu ako zlepšiť slabé stránky podujatí organizovaných v regióne a 

o aké ďalšie podujatia je vhodné rozšíriť ponuku kultúrnych akcií. Vďaka tejto stratégii sa 

môže zvýšiť záujem obyvateľov nielen o tieto akcie, ale taktiež o ďalšie aktivity 

vydavateľstva Magma. 
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2 Teoretické východiská merania spokojnosti 

V tejto kapitole sú popísané teoretické východiská, ktoré sa týkajú špecifikácie služieb 

a merania spokojnosti zákazníkov. Súčasťou tejto kapitoly je tiež popis kultúry ako oblasti 

poskytovania služieb.  

2.1 Marketing služieb 

Úlohou marketingu je identifikovať ciele kupujúcich a predávajúcich a uľahčiť 

vzájomne výhodné dosiahnutie cieľa, to všetko v rámci vytvárania a prehlbovania povesti 

organizácie. [14] 

V súvislosti s uplatňovaním marketingu v službách existujú určité odlišnosti v oblasti 

plánovania, strategického managementu a marketingovej stratégie pre podniky poskytujúce 

služby. V dôsledku vlastností služieb je taktiež upravený marketingový mix ako systém 

nástrojov marketingu. [32] 

Hlavnou odlišnosťou marketingu služieb je, že zákazníka nezaujíma len výstup, ale 

celý proces poskytovania služby. Vo väčšine prípadov je totiž nevyhnutné zapojenie 

zákazníka do tohto procesu a tým sa stáva práve proces poskytovania služby kľúčovým 

faktorom pre jej celkové hodnotenie. [8] 

2.1.1 Služby 

„Služba je akákoľvek činnosť alebo výhoda, ktorú môže jedna strana ponúknuť druhej, 

je v zásade nehmotná a nevytvára žiadne nadobudnuté vlastníctvo. Jej realizácia môže, ale 

nemusí byť spojená s fyzickým produktom.“ [5, str. 12] 

Sektor služieb zahŕňa aktivity, ktorých výstupom nie je fyzický produkt. K spotrebe 

služieb dochádza v čase produkovania služby a poskytuje pridanú hodnotu, ktorá je 

kupujúcim vnímaná ako prevažne nehmotná. [8] 

2.1.2 Vlastnosti služieb 

Identifikácia charakteristík služieb je dôležitá pre návrh vhodného marketingového 

mixu pre spoločnosť. Definovanie konkrétnych vlastností služieb je možné na základe 

množstva výskumov uskutočnených v minulosti.  
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Väčšina produktov, ktoré tvoria ponuku kultúrnych organizácií sú služby a preto je 

dôležité, aby aj tieto organizácie venovali pozornosť vlastnostiam týchto služieb. [2] 

Nehmotnosť 

Nie je možné prehliadnuť si, ochutnať, popočúvať alebo ovoňať službu. Zákazník 

preto vstupuje do určitého rizika pri nákupe služby a je dôležité, aby poskytovateľ tejto služby 

počítal s týmto rizikom a snažil sa ho eliminovať. Pre zníženie neistoty pri rozhodovaní sa 

zákazníka medzi viacerými ponukami, by mala byť dodržaná kvalita a určitý štandard služby. 

Podporiť vnímanie tejto služby zákazníkmi je možné prostredníctvom viacerých faktorov a to: 

miesto (interiér a exteriér), ľudia (zamestnanci), propagačné materiály, symboly, cena, 

zariadenie. [20, 2]  

Neoddeliteľnosť 

Na rozdiel od fyzických výrobkov, ktoré sú najskôr vyrobené a až neskôr 

spotrebovávané, pre služby je typické, že sú zároveň vytvárané aj spotrebovávané. 

Poskytovateľ tejto služby je teda jej súčasťou. Pri poskytovaní služby musí byť väčšinou 

prítomný aj zákazník, ktorý je teda v interakcii s jej poskytovateľom a tak vytvárajú výslednú 

úroveň služby. Je teda dôležité efektívne riadiť túto interakciu a zlepšiť systémy poskytovania 

služieb. [8] 

Premenlivosť 

Služby sú veľmi premenlivé, keďže ich kvalita a štandard záleží na zákazníkoch 

a poskytovateľoch týchto služieb. Zákazník teda nemusí vždy dostať rovnakú úroveň služby. 

Preto je pre neho komplikované vybrať si z konkurenčnej ponuky služieb. Výrazné odlišnosti 

pri poskytovaní rovnakej služby môžu spôsobiť poškodenie mena a preto je potrebné snažiť 

sa dodržať určitú kvalitu služieb. Toto je možné dosiahnuť dôsledným výberom a školením 

zamestnancov, ich motiváciou a taktiež zisťovaním spokojnosti zákazníkov. [15] 

Hlavným dôvodom premenlivosti služieb inštitúcií, ktoré organizujú kultúrne 

podujatia je návštevnosť. V špičke návštevnej doby dochádza k frontám a ak nepostačujú 

priestory organizácie, nepomôže ani vyšší počet zamestnancov. Reguláciu môžu kultúrne 

organizácie uskutočniť pomocou cenovej stratégie (vyššie ceny vstupeniek v špičke) alebo 

prostredníctvom distribúcie (vstupenky predávané vopred). [6]  
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Pominuteľnosť 

„Pominuteľnosť služieb znamená, že nemôžu byť skladované pre neskorší predaj alebo 

spotrebu.“ [8, str. 116] Ak je dopyt stály, neznamená pominuteľnosť služieb pre ich 

poskytovateľa problém. Ak však dopyt kolíše, môže mať problém so zabezpečením 

zamestnancov na poskytovanie požadovaných služieb. Preto je potrebné venovať väčšiu 

pozornosť riadeniu dopytu. Základnými prvkami, ktoré umožňujú riadenie dopytu sú cena 

a propagácia. [8] 

Nemožnosť vlastníctva 

Ďalšou vlastnosťou, ktorá odlišuje službu od výrobku je nemožnosť vlastníctva 

služby. Táto vlastnosť súvisí s nehmotnosťou a pominuteľnosťou služby. Keď si zákazník 

kúpi výrobok, môže ho používať a čerpať výhody, ktoré vyplývajú z vlastníctva tohto 

produktu. Pri kúpe služby si však zákazník kupuje iba právo na poskytnutie tejto služby 

a nestáva sa jej vlastníkom. Má teda právo dočasného používania alebo prístupu k službe len 

na určitý čas. [15] 

2.1.3 Marketingový mix služieb 

Marketingový mix je súbor nástrojov, pomocou ktorého sa stanovuje vhodný 

marketingový plán. Prvky marketingového mixu môžu byť používané v rôznom poradí a 

rôznej intenzite. Pôvodne obsahoval marketingový mix štyri nástroje – produkt (product), 

cenu (price), distribúciu (place) a marketingovú komunikáciu (promotion). Odlišnosti vo 

vlastnostiach služieb od vlastností produktov však ukázali, že je potrebné tieto nástroje 

rozšíriť o ďalšie prvky – materiálne prostredie (physical evidence), ľudí (people) a procesy 

(processes). [15] 

Produkt (product) 

Pri službách je produkt určitý proces, často bez hmotných výsledkov. Hlavným 

prvkom, ktorý definuje službu je teda jej kvalita. Ak je služba dobrá a kvalitná môže 

spoločnosť získať dobré meno. Pri rozhodovaní o výbere služby medzi konkurenčnými 

ponukami zákazník kladie dôraz na osobné zdroje informácií. Management spoločnosti by sa 

teda mal zamerať na obmedzenie zložitosti poskytovania služieb a uľahčenie referencií na 

danú službu. [8] 
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Cena (price) 

Cena je čiastka, za ktorú je daná služba ponúkaná na trhu a zároveň je to suma, ktorej 

sa zákazník musí vzdať, aby túto službu získal. Cena je jediným nástrojom, ktorý zabezpečuje 

zdroj príjmov pre spoločnosť. Cena služieb múzeí, galérií, pamiatok a ďalších inštitúcií, ktoré 

organizujú kultúrne podujatia je špecifická v tom, že si za dolný limit neberie náklady 

a takisto sa nezameriava ani na dosiahnutie zisku. [15, 6] 

„V neziskovej organizácii nie je cena služieb tak dôležitá, pretože sa tu nepožaduje 

priamy poplatok za službu, prípadne je služba silno subvencovaná. Omnoho dôležitejšia je 

kvalita služby a povesť organizácie.“ [3, str. 107] 

Distribúcia (place) 

Cieľom rozhodovania o distribúcii je uľahčiť prístup zákazníkov k službe. Súvisí 

s lokalizáciou služby a prípadnou voľbou sprostredkovateľa dodávky služby. Služby 

kultúrnych inštitúcií majú svoje vlastné distribučné cesty. Ich cieľom je učiniť tieto inštitúcie 

prístupnejšími čo najširšej verejnosti. Hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú distribúciu kultúrnych 

inštitúcií sú: 

• miesto a budova organizácie 

• hlavný predmet činnosti organizácie 

• dostupnosť a pôsobnosť 

• putovné výstavy a zapožičiavanie exponátov 

• výstavy mimo priestory inštitúcie 

• programy a publikácie 

• elektronické sprístupnenie kultúrneho dedičstva [15, 6] 

Komunikácia (promotion) 

Komunikačný mix je dôležitým nástrojom, keďže vo väčšine prípadov približuje 

zákazníkovi služby a znižuje tak neistotu pri výbere a nákupe služby. Aby bola poskytnutá 

služba kvalitná, komunikácia musí byť zvládnutá na troch úrovniach marketingu: interná 

(vertikálna aj horizontálna), externá (reklama, podpora predaja, PR a priamy marketing) 
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a interaktívna (osobný predaj, centrá služieb zákazníkom). Ide teda o integrovanú 

marketingovú komunikáciu. [8] 

Klasickými nástrojmi komunikačného mixu sú: 

• reklama 

• podpora predaja 

• osobný predaj 

• public relations 

• direct marketing 

• internetová komunikácia [15] 

Mediálna analýza 

Predmetom mediálnej analýzy je zistenie mediálneho obrazu určitého subjektu alebo 

témy. Mediálny obraz je považovaný za dôležitý nástroj, prostredníctvom ktorého je možné 

sledovať akú odozvu majú v médiách aktivity spoločnosti. Mediálna analýza tiež ukazuje, 

ktoré média prejavujú najväčší záujem o sledovanú firmu, inštitúciu alebo osobnosť 

a taktiež je možné stanoviť odhad „zásahu“ čitateľov alebo poslucháčov zverejnenými 

informáciami. 

Mediálna analýza poskytuje významné informácie o tom, či je organizácia 

prezentovaná skôr v pozitívnom, negatívnom alebo neutrálnom duchu. Jej cieľom je utriediť 

a sprehľadniť informácie z médií o danej spoločnosti, upozorňovať na trendy a 

rôzne súvislosti a dáva možnosť porovnať množstvo zverejnených správ s konkurenciou. 

Vďaka tejto analýze je teda možné vytipovať skutočnosti, ktoré negatívne alebo pozitívne 

ovplyvňujú obraz spoločnosti. [26] 

Ľudia (people) 

Pri poskytovaní služieb dochádza väčšinou ku kontaktu zákazníka s poskytovateľom 

tejto služby. Ľudia sú preto veľmi významnou súčasťou marketingového mixu a majú priamy 

vzťah ku kvalite služby. Rovnako aj zákazníci sú súčasťou procesu poskytovania služby 

a teda ovplyvňujú jej kvalitu. Je teda dôležité venovať pozornosť výberu a motivácii 

personálu a stanoviť určité pravidlá pre chovanie sa zákazníkov. [15] 
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Materiálne prostredie (physical evidence) 

Materiálnym prostredím je prostredie, v ktorom je daná služba poskytovaná. Do tohto 

prostredia patrí interiér aj exteriér budov, v ktorých je služba realizovaná. Vďaka tomuto 

prostrediu môže spoločnosť vytvoriť atmosféru, ktorá pomáha „zhmotniť“ službu. Vhodnú 

atmosféru je možné vytvoriť aj prostredníctvom hudby, vôní, farieb a teploty v miestnosti.  

Súčasťou je aj periférne prostredie, teda rôzne drobnosti, ktoré nemajú významnú 

hodnotu, ale môžu prispieť k odlíšeniu sa od konkurencie (zaujímavo spracovaná vstupenka, 

vizitka, pohľadnica s obrázkom kultúrnej inštitúcie apod.). [15] 

Procesy (processes) 

Je potrebné brať do úvahy premenlivosť pri poskytovaní služieb a rozčleniť tento 

proces do logických krokov a sekvencií, aby mohol byť lepšie riadený a analyzovaný. 

V priebehu času je možné meniť charakter týchto procesov tak, aby sme dosiahli určitej 

štandardizácie alebo väčšej rozmanitosti služieb. Znížením komplexnosti služby sa dosiahne 

jej špecializácia a naopak jej zvýšením ju prispôsobíme k širokej ponuke a univerzálnosti. [8] 

2.2 Kultúra a kultúrne organizácie 

„Pokračujúca ekonomická globalizácia, premeny životného štýlu a skutočnosť, že 

vlády vyspelých zemí dnes riešia v ekonomickej oblasti rovnaké systémové problémy, viedla 

v posledných dvadsiatich rokoch ku zbližovaniu odlišných, historicky podmienených modelov 

vzťahov štátu a kultúry a spôsobu jej financovania.“ [7, str. 40] 

Kultúrny kapitál môže mať hmotnú formu (budovy, obrazy, sochy, zbierky, umelecké 

objekty) alebo nehmotnú (literatúra, hudobné diela, jazyk, tradície remesiel, hodnoty). [7] 

2.2.1 Kultúra ako produkt 

Každá organizácia musí mať svoj produkt, ktorý musí byť prispôsobený svojim 

zákazníkom a ich prianiam. Kultúrne inštitúcie majú celú radu produktov a je potrebné zvoliť 

pre ne vhodnú marketingovú stratégiu. 

Budova a jej interiér je prvý z produktov, ktorý kultúrna organizácia poskytuje svojim 

návštevníkom. Ďalším dôležitým produktom sú zbierky a výstavy, ktorými disponujú múzeá 

a galérie. Sú to tiež výrobky, ktoré si zákazník zakúpi a odnesie si ich so sebou (tašky, 
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čelenky, katalógy výstav, modely exponátov apod.). Produktom sú tiež rôzne odborné, 

sprievodné a spoločenské služby, ktoré kultúrne inštitúcie ponúkajú svojim návštevníkom. A 

v neposlednom rade sú produktom taktiež rôzne programy (kultúrne, zábavné, vzdelávacie) 

kultúrnych organizácií. [6] 

2.2.2 Úloha kultúry v revitalizácii miest a v miestnom rozvoji 

Hlavnou úlohou kultúry v procese mestskej regenerácie spočíva vo vytváraní image 

daného mesta alebo regiónu. V prostredí rastúcej konkurencie medzi jednotlivými mestami je 

dôležité, aby bola lokalita viditeľná, teda je potrebné vedieť svoju špecifickosť a odlišnosť 

predať. Profil „kultúrneho“ centra, ktoré zahŕňa rôzne kultúrne atraktivity sa môže stať 

kľúčovým prvkom marketingových stratégií miest a regiónov, ktoré chcú prilákať turistov 

a získať tak ekonomický prínos súvisiaci s takýmto rozvojom. [7] 

2.3 Meranie spokojnosti zákazníkov 

Meranie spokojnosti zákazníkov je dôležité pre každú spoločnosť. Zistené údaje môžu 

byť použité k podpore predaja väčšieho množstva výrobkov a služieb, k zvýšeniu ich kvality 

a hodnoty, udržaniu si zákazníkov a taktiež k zefektívneniu hospodárskej činnosti spoločnosti. 

Zisťovanie spokojnosti zákazníkov pomáha organizácii uspieť v konkurenčnom boji. [1] 

2.3.1 Definícia spokojnosti 

Spokojnosť je pocit radosti alebo sklamania, ktorý je výsledkom porovnania vnímanej 

a očakávanej hodnoty. Ak služby nadmieru splnia očakávania zákazníka, je zákazník 

spokojný a naopak ak nie sú tieto očakávania uspokojené, zákazník to pociťuje ako 

nespokojnosť. Spokojnosť zákazníkov môže ovplyvniť ich budúce reakcie smerom 

k organizácii. [16]   

V závislosti na porovnávaní vnímanej a očakávanej hodnoty definujeme tri základné 

stavy spokojnosti: 

• Potešenie zákazníka – vnímaná realita a poskytnutá hodnota výrobku alebo služby je 

väčšia ako očakávaná hodnota. 

• Úplná spokojnosť zákazníka – je to úplná zhoda vnímanej reality s očakávaniami, 

ktoré mal zákazník v súvislosti s daným výrobkom alebo službou. 



 

15 
 

• Limitovaná spokojnosť – vnímaná realita nie je totožná s predstavami zákazníka. 

Zákazník síce môže byť do určitej miery s daným výrobkom alebo službou spokojný, 

avšak táto spokojnosť je nižšia ako zákazník očakával. [12] 

 

Obr. 2.1: Model spokojnosti zákazníka  

 

 

 

 

 

 

 Image je základom pre analýzu spokojnosti. Predstavuje väzbu zákazníka k produktu 

alebo k značke firmy. 

 Očakávanie zákazníka je veľmi často výsledkom komunikácie firmy a predošlých 

skúseností. Toto očakávanie má priamy vplyv na spokojnosť zákazníka. Ide 

o individuálnu predstavu zákazníka o danom výrobku alebo službe. 

 Vnímaná kvalita sa týka okrem produktu aj sprievodných služieb, ktoré s daným 

produktom alebo službou súvisia. 

 Vnímaná hodnota závisí na cene produktu a očakávaného úžitku a je možné vyjadriť 

ju ako pomer kvality a ceny. 

 Sťažnosti zákazníka vznikajú ak sú očakávania vyššie ako vnímaná realita. 

 Loajalita (vernosť) zákazníka vzniká ak je skutočný výkon lepší ako očakávania 

zákazníka. Táto loajalita sa prejavuje opakovanými nákupmi zákazníka, zvyklostným 

chovaním, cenovou toleranciou a referenciami iným zákazníkom. [11] 

  Zdroj: [1] 
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2.3.2 Starostlivosť o zákazníka 

Princípy, ktoré by mala spoločnosť dodržiavať ak chce dosiahnuť, aby jej zákazníci 

boli spokojní: [13] 

 Otvorenosť – zákazník s poskytovateľom služby by mali hovoriť otvorene 

o potrebách zákazníka. Poskytovateľ by sa mal snažiť vyhovieť týmto potrebám 

a prianiam. Takáto vzájomná otvorenosť môže viesť k vytvoreniu dlhodobej 

spolupráce zákazníka a poskytovateľa služby. 

 Férovosť – ak sa dodávateľovi naskytne možnosť, aby ťažil zo situácie len on sám, 

mal by takúto možnosť odmietnuť. V prípade, že to takto bude fungovať na oboch 

stranách, môže dôjsť k vzájomnej dôvere, čo je pre obe strany výhodné. 

 Proaktivita – pre dodávateľa je jednoduchšie čakať na konanie zákazníka, avšak 

zákazník viac oceňuje ak dodávateľ sám zistí, čo zákazníka trápi. Platí tu teda 

pravidlo, že ak sa vyskytne akákoľvek vec, dodávateľ sa na zákazníka obracia ako 

prvý. 

 Znalosť zákazníka – dôležitý princíp, ktorý musí byť dodržaný, ak chce poskytovateľ 

služieb dosiahnuť spokojnosť zákazníkov. [1] 

Udržanie si stáleho zákazníka je pre firmy lacnejšie ako získavanie nových zákazníkov 

a preto sa snažia mať spokojného zákazníka, ktorý nebude mať potrebu vyhľadávať inú 

ponuku u konkurencie. Kultúrne organizácie musia svojim návštevníkom ponúkať okrem 

stálych expozícií aj dočasné výstavy, kultúrne programy, príležitostné akcie, aby neprestali 

byť pre nich zaujímavé. 

Je potrebné tiež neustále vyhodnocovať spokojnosť zákazníkov. Je totiž dokázané že 

až 95 % nespokojných zákazníkov radšej prejde ku konkurencii a spoločnosti sa nesťažuje. 

Výskumy tiež ukazujú, že zákazníci sú ochotní ostať verní ak je ich reklamácia vybavená 

rýchlo a tak, že sú zákazníci spokojní. 

Spokojnosť po využití služby zaisťuje pre spoločnosť zákazníka, ktorý sa bude vracať, 

poskytne dobré referencie, pozitívne vnímanie spoločnosti verejnosťou a celkovú prestíž. 

Preto je dôležité zisťovať, ako sa zákazník chová po využití služby. Tieto znalosti môžu byť 

využiteľné pre lepší marketingový prístup k svojim návštevníkom. Kultúrne organizácie môžu 
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prispôsobiť produkt aj služby svojim zákazníkom. Cieľom tejto analýzy je pripraviť pre 

návštevníkov ponuku, ktorá by im vyhovovala v každom smere. [6] 

Obr. 2.2: Chovanie zákazníka na trhu kultúrnych služieb 

Chovanie zákazníka 
na trhu kultúrnych 
služieb 

Skutočný dôvod Skutočné chovanie a dôsledky 

využije naplno úprimne ho zaujíma referenčná skupina 

aby sa mohol chváliť odporúča 

aby ohovoril kritik, väčšinou kvalifikovaný, preto 
obávaný 

využije čiastočne nedostatok času, chce mať 
prehľad, zbežne prehliadne  

snob, prestíž, odporúča 

pretože ho nezaujalo môže, ale nemusí haniť, ak si myslí, 
že je dobré byť tam a byť nadšený 

nezaujíma, nepáči ohovorí 

nevyužije, odíde 
 

nezaujíma, nespokojný ohovorí, väčšinou nekvalifikovane, 
ale neohrozí hlavné cieľové skupiny 

profesionálny kritik (kultúrne 
rubriky), nedostatok času 
a záujmu o tematiku 

záleží na PR inštitúcii, aké dodá 
podklady pre spracovanie článku 

Zdroj:  [6] 
 

„Prostredníctvom uspokojovania potrieb zákazníkov dosahuje firma ziskov, a to ako 

finančných, tak sprostredkovane, ako dotácie, dary a sponzorské príspevky. [6, str. 196] 

2.3.3 Spotrebiteľská hodnota a zákaznícke uspokojenie 

Spotrebiteľská hodnota je subjektívne vnímaná hodnota zákazníkom. Zákazník, 

ktorý sa chová racionálne sa snaží hľadať produkty, ktoré mu prinášajú najvyššiu 

spotrebiteľskú hodnotu vzhľadom k spotrebiteľskej cene. Celková spotrebiteľská hodnota je 

súbor úžitkov, ktoré zákazník očakáva. Okrem vlastného produktu, výrobku alebo služby, 

obsahuje aj sprievodné služby, hodnotu zamestnancov a image produktu. 

Celková spotrebiteľská cena zahŕňa okrem peňažnej ceny aj súbor ďalších nákladov, 

ktoré zákazník vynaloží na získanie produktu. Spotrebiteľská pridaná hodnota je potom 

rozdiel medzi spotrebiteľskou hodnotou a spotrebiteľskou cenou. Tí zákazníci, ktorí realizujú 

najvyššiu spotrebiteľskú pridanú hodnotu sú spokojní a osobne organizáciu odporúčajú. [6] 
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2.3.4 Metódy merania spokojnosti zákazníkov 

Existujú štyri základné spôsoby ako sa dá merať spokojnosť zákazníkov s produktmi 

a službami:  

Systém prianí a sťažností 

Ak chce firma zistiť čo si o nich zákazník myslí, môže využiť systém prianí 

a sťažností. Zákazníci môžu vhadzovať kartičky so svojími pripomienkami do voľne 

prístupných schránok alebo je zriadené telefónne číslo, návštevná kniha (môže byť aj 

v elektronickej podobe na internetových stránkach), kde môžu zákazníci písať svoje 

pripomienky, sťažnosti a taktiež priania. Tieto informácie dávajú spoločnosti mnoho cenných 

informácií o tom, v ktorých oblastiach by sa mali zlepšiť.  

Tento systém je pre firmy jednoduchší na použitie a taktiež na spracovanie získaných 

údajov, avšak nedostatkom tohto spôsobu je, že len málo ľudí tento systém využije, ale 

zákazníci sa skôr priklonia k možnosti prechodu ku konkurencii. [9] 

Prieskumy spokojnosti zákazníkov 

Táto metóda je o niečo účinnejšia ako systém sťažností a prianí. Pomocou 

telefonického rozhovoru, osobného rozhovoru alebo vhodne zostavených dotazníkov, ktoré sa 

rozdajú zákazníkom je možné zistiť ich spokojnosť alebo nespokojnosť s produktmi 

a službami spoločnosti. Prostredníctvom takéhoto výskumu môže firma okrem spokojnosti s 

jej celkovými produktmi a službami zistiť aj názor zákazníkov na jednotlivé faktory, ktoré 

súvisia s týmito produktmi. 

Tento spôsob zisťovania spokojnosti zákazníkov je finančne náročný a je potrebné, 

aby bol pravidelne opakovaný. Firma týmito pravidelnými prieskumami spokojnosti môže 

zistiť ako sa vyvíja spokojnosť ich zákazníkov v čase. [9] 

Mystery shopping 

Pomocou tejto metódy je možné zistiť informácie týkajúce sa chovania zamestnancov 

k zákazníkom, ich výkonnosti a schopnosti riešiť vzniknuté problémy. Ide o tzv. fiktívny 

nákup, keď osoba, ktorú si najala firma predstiera možného zákazníka. Táto metóda má 

pomerne rýchlu spätnú väzbu, keďže výskumník môže v krátkom čase podať správu o tom, čo 

zistil. [10] 
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Analýza stratených zákazníkov 

Ďalším spôsobom ako môže firma zistiť s čím sú zákazníci nespokojní je vyhľadať 

zákazníkov, ktorí už nenakupujú produkty a služby danej firmy a zistiť príčiny ich 

rozhodnutia. Takéto informácie majú pre spoločnosť veľký význam, keďže môže venovať 

zvýšenú pozornosť okolnostiam, ktoré ich viedli k rozhodnutiu prestať nakupovať ich 

produkty. Pre organizáciu je tiež dôležité sledovať vývoj podielu stratených zákazníkov, 

pretože nárast tohto podielu znamená, že sa znižuje spokojnosť zákazníkov. [10] 
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3 Charakteristika vydavateľstva a ponuky kultúrnych akcií  

Na Kysuciach pôsobí niekoľko organizácií, ktoré sa zameriavajú na usporadúvanie 

rôznych kultúrnych akcií a podujatí. Aj kreatívne vydavateľstvo Magma sa začalo zapájať do 

organizovania kultúrnych podujatí. V tejto kapitole bude popísané samotné vydavateľstvo 

Magma, prostredie v ktorom pôsobí a tiež rôzne kultúrne podujatia, ktoré sú organizované na 

Kysuciach. 

3.1 Charakteristika vydavateľstva 

Vydavateľstvo Magma vzniklo v roku 1999 a jeho riaditeľkou je Mária Ščuryová. 

Magma sídli v meste Čadca a vo svojej činnosti sa sústreďuje najmä na región Kysúc. Snahou 

vydavateľstva je poukázať na výnimočnosť tohto regiónu a preto spolupracuje so 

spisovateľmi, výtvarníkmi, sochármi, fotografmi a inými významnými predstaviteľmi Kysúc. 

Primárnou činnosťou vydavateľstva je tvorba a vydávanie kníh. Ide prevažne o knihy, 

ktoré majú čitateľovi priblížiť čaro kysuckého regiónu a život na Kysuciach. Mnoho kníh 

vydaných vydavateľstvom Magma získalo viaceré krajské a celoštátne ocenenia. Publikácia 

Kysuce od Jaroslava Veličku, ktorú vydalo vydavateľstvo Magma, zaradila odborná porota 

medzi najkrajšie knihy Slovenska. Získala tiež 1. miesto v súťaži Kniha Kysúc 2010. V tejto 

súťaži získala za náučnú literatúru 3. miesto Kysucká literatúra od Petra Kubicu. V kategórii 

krásna literatúra získala 2. miesto kniha Ľubici Podolákovej: Keď sadá tma a 3. miesto Anton 

Pajonk: O dievčine z obrazu. Všetky tieto publikácie vydalo vydavateľstvo Magma. 

Kreatívne vydavateľstvo Magma sa ďalej zameriava na tvorbu a vydávanie rôznych 

výtvarných katalógov, turistických sprievodcov, kalendárov, zborníkov apod. V neposlednom 

rade pripravuje Magma plagáty, ktoré upozorňujú verejnosť na rôzne kultúrne akcie 

organizované na Kysuciach. 

Vydavateľstvo sa taktiež zapája do kultúrneho života kysuckého regiónu 

prostredníctvom organizovania kultúrnych podujatí. Okrem akcií, ktoré sú spojené 

s prezentáciami kníh vydaných vydavateľstvom, sa zúčastňuje organizovania                             

ďalších kultúrnych podujatí v regióne. Pri usporadúvaní takýchto akcií často spolupracuje 

s kultúrnymi organizáciami pôsobiacimi v kysuckom regióne. Vydavateľstvo má záujem na 

rozvoji kultúrneho života a zachovaní tradícií na Kysuciach. 



 

 

3.2 Charakteristika makroprostredia

Ako pre vydavateľstvo, tak aj pre kultúrne organizácie pôsobiace na Kysuciach je 

nevyhnutné poznať prostredie, ktorým sú ovplyv
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3.2.1 Demografické prostredie
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3.2.2 Ekonomické prostredie

Čo sa týka nezamestnanosti na Kysuciach, v

2011 stúpla na 13,8 %. Vývoj nezamestnanosti v

nasledujúci graf. 

 Obr. 3.2: Nezamestnanosť na Kysuciach

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [27], podľa vlastného spracovania
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Fotografické služby 

roku 2010 bola 11,6 % a do septembra 

tomto regióne od roku 2006 zobrazuje 

roku 2010 bolo 58 917. Priemerná 

Aj výdaje domácnosti 

Žilinskom kraji, do ktorého patria aj Kysuce 

roku 2009 to bolo len 20,30 € 

musí teda dodržiavať 

ť  splnené všeobecné 

 

stvo Magma získala živnostenské oprávnenia na vykonávanie týchto 



 

23 
 

• Sprostredkovateľská činnosť 

• Spracovanie dát a súvisiacej činnosti 

• Podnikateľské poradenstvo 

• Maliarske a natieračské práce 

• Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 

• Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 

• Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

Kysuce a teda okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto, ktoré tento región tvoria spadajú 

pod Žilinský samosprávny kraj. V jeho kompetencii a pôsobnosti sú okrem dopravy, 

územného plánovania a ďalších oblastí aj divadelná činnosť, múzeá a galérie, knižnice 

a osvetová činnosť. Vydavateľstvo Magma často spolupracuje pri organizovaní rôznych 

kultúrnych podujatí s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je práve Žilinský samosprávny 

kraj a tieto organizácie musia dodržiavať jeho nariadenia a vyhlášky. 

3.2.4 Sociálno – kultúrne prostredie 

Región Kysuce má bohatú históriu, ktorá sa odzrkadľuje v oblasti kultúry, 

architektúry, folklóru a tradícií. Aj v súčasnosti je možné nájsť v tomto regióne dreveničky, 

ktoré sú roztrúsené po okolitých kopaniciach. Niektoré z nich sú dokonca ešte stále obývané 

staršími ľuďmi. Kysuce sú tiež regiónom so silným katolicizmom, čo taktiež ovplyvňuje 

chovanie obyvateľov.  

V regióne sa nachádzajú stredné školy s rôznym zameraním od učilíšť cez stredné 

odborné školy až po gymnázia. Čo sa týka vysokých škôl, obyvatelia majú možnosť študovať 

externe v detašovaných strediskách vysokých škôl. V kysuckom regióne však nesídli žiadna 

vysoká škola. 

K uchovávaniu a rozvíjaniu ľudovej kultúry a zvykov prispievajú rôzne kultúrne 

organizácie, folklórne súbory a skupiny. Podrobný popis kultúrnych podujatí a organizácií, 

ktoré ich usporadúvajú obsahuje nasledujúca podkapitola. 

3.2.5 Prírodné prostredie 

Kysuce sa nachádzajú na severe Slovenska, na západe susedia s Českou republikou 

a na severe s Poľskom. Tento región je známy nádherným prostredím s množstvom 
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prírodných pamiatok a rôznych zaujímavých oblastí.. Nachádzajú sa tu jaskyne, kaňony, 

rôzne pohoria a chránené rastliny. V roku 1984 boli Kysuce vyhlásené za chránenú krajinnú 

oblasť.  

Medzi zaujímavé prírodné útvary patria pieskovcové kamenné gule, ktoré sa 

nachádzajú na viacerých miestach v regióne, napr. v Klokočove – Kornici a Turzovke – 

Megoňkách. V roku 1984 bol za prírodnú pamiatku vyhlásený ropný prameň v Korni. Ide 

o svojvoľný výver ropy, ktorý je jedným zo svetových unikátov. Veľký význam má tiež 

pútnické miesto na vrchu Živčáková v Turzovke. Podľa tvrdení sa tu v roku 1958 zjavila 

Panna Mária a je tu postavená aj kaplnka. 

Pre Kysuce má obrovský význam lyžiarske stredisko Park Snow Veľká Rača 

v Oščadnici, ktoré je vyhľadávané aj zahraničnými turistami. Toto stredisko sa zaraďuje 

medzi najkvalitnejšie lyžiarske strediská na Slovensku. Zjazdové trate sú pravidelne 

udržiavané a funguje tu umelé zasnežovanie, čo umožňuje predĺženie zimnej sezóny. V lete 

poskytuje toto stredisko rôzne adrenalinové atrakcie, z ktorých najobľúbenejšou sa stala 

bobová dráha dlhá 1300 m. Medzi ďalšie atrakcie patrí lanová dráha, lezecká stena, terénne 

štvorkolky, trampolíny atď. 

Kysuce majú aj množstvo ďalších prírodných atraktivít, ktoré sú zaujímavé pre 

obyvateľov regiónu a tiež pre turistov z ďalších regiónov. 

3.2.6 Technologické prostredie 

Vydavateľstvo Magma a kultúrne organizácie v regióne informujú o svojej činnosti 

a pripravovaných akciách prostredníctvom webových stránok. Na stránkach vydavateľstva je 

možné nájsť zoznam knižných titulov, ktoré Magma vydala. Je možné dočítať sa tu čo 

vydavateľstvo momentálne pripravuje a sú tu umiestnené aj fotografie z rôznych podujatí, na 

ktorých sa Magma zúčastnila. Aj ďalšie organizácie v regióne informujú na svojich stránkach 

o kultúrnych podujatiach, ktoré pripravujú. Na informačnom serveri www.kysuce.sk je možné 

dočítať sa o chystaných akciách na Kysuciach. 

Vydavateľstvo Magma disponuje počítačmi a potrebnými grafickými programami, 

grafickými kartami, ktoré využíva pri tvorbe plagátov, letákov, kalendárov atď. Tieto 

technológie sa neustále vyvíjajú a je potrebné, aby vydavateľstvo sledovalo tento 
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technologický pokrok. Zastarané technické zariadenia spôsobujú zvyšovanie nákladov 

a znižujú flexibilitu práce. 

V závislosti na type organizovaného kultúrneho podujatia sú potrebné aj ďalšie 

technológie, ako napr. ozvučovacie zariadenia, premietacie zariadenia, mikrofóny apod. 

Týmito prostriedkami disponujú ďalšie kultúrne organizácie v regióne. 

3.3 Charakteristika kultúrnych akcií na Kysuciach 

Kultúra by mala byť dôležitou súčasťou každého regiónu. V kysuckom regióne je 

organizovaných mnoho zaujímavých kultúrnych podujatí, ktoré upevňujú kultúrny život v na 

Kysuciach.  

3.3.1 Kysucké kultúrne inštitúcie a organizácie 

Na Kysuciach pôsobí niekoľko kultúrnych organizácií, ktoré pripravujú podujatia na 

rôzne témy. S mnohými týmito organizáciami spolupracuje pri usporadúvaní akcií aj 

vydavateľstvo Magma. V regióne pôsobia tieto kultúrne inštitúcie: [24] 

Kysucké múzeum v Čadci 

Múzeum kysuckej dediny a ľudovej architektúry vo Vychylovke 

Historická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) 

Kaštieľ Radoľa 

Spoločná prírodovedná expozícia Krásno nad Kysucou 

Kysucká knižnica Čadca 

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave 

Kysucká galéria v Oščadnici 

Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto 

Umelecko-informačné centrum Stará Bystrica  

3.3.2 Kultúrne podujatia v kysuckom regióne 

Na Kysuciach je každý rok organizovaných mnoho kultúrnych akcií, ktoré sa týkajú 

rôznych tém. Cieľom týchto podujatí je priblížiť verejnosti život v minulosti a najmä spestriť 
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voľný čas návštevníkov príjemnými zážitkami. V nasledujúcich riadkoch sú popísané 

najčastejšie kultúrne podujatia konajúce sa v rámci regiónu. 

Folklór a tradície 

Na Slovensku je folklór veľmi rozšírený. Každý región, mesto, dedina má svoj vlastný 

folklór – kroje, hudbu, zvyky, tradície, tance a nárečie. Folklórne súbory sa snažia priblížiť 

ľudové zvyky najmä prostredníctvom tanca a spevu.  

Na Kysuciach existuje mnoho folklórnych súborov, ktorých cieľom je zachovať 

ľudové tradície a priblížiť ich verejnosti. Sú to napr. folklórne súbory Kysučan, Radosť, 

Drevár, Rozsutec, Oščadničanka, Polianka, Jedľovina a ďalšie. Folklórne súbory chodia 

stavať máje, počas Vianoc sa z nich stávajú Lucie alebo Betlehemci, tradičné je tiež 

fašiangové veselenie a pochovávanie basy. V rámci Kysúc je organizovaných viacero 

vystúpení folklórnych súborov. 

Najstarším medzinárodným folklórnym festivalom na Kysuciach sú Beskydské 

slávnosti usporadúvané v Turzovke. Program zahŕňa okrem vystúpení folklórnych súborov aj 

promenádne koncerty dychových hudieb, slávnostný sprievod mestom, ľudovú veselicu, 

jarmok remesiel, premietanie filmov atď. [29] 

V roku 2011 sa konal 39. ročník Folklórneho festivalu Ochodnica. Ide o regionálny 

festival zameraný najmä na prezentáciu práce a pôsobenia kysuckých folklórnych skupín. 

Festival je ukážkou ľudových zvykov a tradícií na Kysuciach. Okrem kysuckých súborov tu 

vystupujú aj súbory z iných regiónov a zo zahraničia. [18] 

Vystúpenia folklórnych súborov sú často súčasťou programu aj ďalších kultúrnych 

podujatí a folklór tvorí značnú časť kultúrneho života v Kysuckom regióne. 

Koncerty 

Aj koncerty tvoria významnú časť kultúrnych podujatí na Kysuciach. V priebehu roka 

je tu organizovaných mnoho menších aj väčších koncertov, v ktorých sú zastúpené rôzne štýly 

hudby. Na týchto koncertoch vystupujú skupiny z regiónu, ale taktiež aj rôzni zahraniční 

interpréti. 
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Pravidelne býva organizovaný hudobný festival Drotária v Turzovke. V roku 2011 sa 

uskutočnil už jeho siedmy ročník. Spočiatku bol zameraný na country, folk, tramp, 

worldmusic apod. V súčasnosti funguje ako multižánrový festival.  

V priebehu roka je usporiadaných mnoho rockových festivalov ako Drak fest, Fallfest 

Raková, Festival Rock Beskyd a ďalšie. Na týchto festivaloch vystupujú prevažne skupiny 

z Kysuckého regiónu. 

Na Kysuciach sú organizované aj koncerty pre deti. V októbri sa uskutočnil koncert 

Zahrajka a Spievanky v Čadci. Súčasťou tohto koncertu bola prezentácia knihy Javornícke 

rozprávky s ilustráciami akademického maliara Ondreja Zimku, ktorú vydalo vydavateľstvo 

Magma. 

Pravidelne je tiež usporadúvaný festival kresťanskej hudby Gospelové dni Kysuce. 

Tento festival zvyčajne začína svätou omšou a pokračuje vystúpeniami kresťanských skupín 

zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. 

V regióne je usporadúvaných aj množstvo ďalších koncertov a hudobných vystúpení 

v rámci rôznych kultúrnych podujatí. 

Tanec a plesy 

V  kysuckom regióne sú tiež organizované tanečné vystúpenia so zameraním na rôzne 

štýly tanca. Funguje tu niekoľko tanečných skupín, ktoré sa zúčastňujú tanečných súťaží 

usporadúvaných v regióne. Veľkú časť tanečných skupín z Kysúc tvoria detské tanečné 

skupiny.  

Obľúbenými kultúrnymi podujatiami na Kysuciach sú plesy. V priebehu roka je ich 

v regióne organizovaných mnoho a zameriavajú sa na rôzne témy. Sú to valentínske plesy, 

fašiangové, rybárske, poľovnícke, hasičské atď. Na týchto plesoch často vystupujú známe 

osobnosti a ich súčasťou bývajú tiež tomboly a súťaže. 

Výstavy a vernisáže 

Na Kysuciach sa v priebehu roka uskutoční veľa zaujímavých výstav s rôznym 

zameraním. Ide o výstavy fotografií, umeleckých diel talentovaných výtvarníkov, hračiek, 

zvierat, dekoratívneho a úžitkového kováčstva atď.  
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Výstava Človek na Mesiaci zobrazuje život amerického astronauta s kysuckým 

pôvodom Eugena Andrewa Cernana. Stála expozícia zobrazuje Cernana prostredníctvom 

veľkoplošných reprodukcií a informačných panelov. S Kysuckým múzeom a Kysuckou 

hvezdárňou spolupracovalo aj vydavateľstvo Magma, ktoré zhotovilo veľkoplošné bannery 

a vytvorilo k výstave aj obrazového sprievodcu. [30] 

Pravidelne organizovaným podujatím je REM – ART Čadca, medzinárodné stretnutie 

študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl, ktoré je spojené s tvorivými dielňami pre 

verejnosť. Každý rok je REM – ART Čadca zamerané na prezentáciu jedného výtvarného 

odboru a materiálu. 

Častými sú výstavy rôznych výtvarných umelcov a fotografov, ktorí pochádzajú 

z kysuckého regiónu. S vydavateľstvom Magma spolupracuje fotograf Jaroslav Velička a jeho 

fotografie sú často vystavované v rôznych mestách na Kysuciach. 

Filmové festivaly 

Medzinárodný filmový festival Etnofilm Čadca je najstarším filmovým festivalom na 

Slovensku. Hlavným cieľom tohto festivalu je predstaviť najnovšie dokumentárne filmy 

o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie o potrebe jej 

ochrany, podporiť vznik nových filmových diel udeľovaním ocenení a prispieť k rozvoju 

slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie. Súčasťou festivalu sú odborné 

podujatia. Festival sa zameriava na kultúrnu a sociálnu rozmanitosť európskeho kontinentu, 

ale môžu sa do súťaže zapojiť aj filmy z ďalších krajín. [28] 

V roku 2011 sa uskutočnil prvý ročník filmového festivalu outdoorových filmov 

Expedičná kamera v Čadci. Okrem rôznych zaujímavých filmov boli pre návštevníkov 

festivalu pripravené aj cestovateľské prednášky, výstavy fotografií a tiež zlosovanie o vecné 

ceny. 

Hodové slávnosti a jarmoky 

Každé mesto alebo obec v regióne organizuje pre svojich občanov hodové slávnosti 

a jarmoky s rôznym tematickým zameraním. Na týchto slávnostiach sa predstavujú ľudové 

remeslá, vystupujú tu zaujímaví hostia a návštevníci si môžu vybrať z ponuky predávaných 

výrobkov. 
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Medzi najznámejšie hodové slávnosti v regióne patria Bartolomejské hodové 

slávnosti, ktoré sú každý rok organizované v znamení kysuckých tradícií a remesiel. Súčasťou 

týchto slávností sú vystúpenia folklórnych súborov, remeselné trhy, promenádne koncerty 

dychových hudieb, hodový lunapark, rockový večer, bartolomejský jarmok a hodová turistika. 

Novinkou je založenie tradície Srdce pre Čadcu – vytvorenie drôtenej plastiky srdca, do ktorej 

sa môžu zapojiť aj účastníci slávnosti. Po dotvorení diela je plastika nainštalovaná na vybrané 

miesto v Čadci. [22] 

V okresnom meste Kysucké Nové Mesto sú každý rok organizované Jakubovské hody. 

Okrem stánkov s tovarom a občerstvením sa tu prezentuje mnoho ľudových umelcov. 

Program býva doplnený o koncerty domácich a zahraničných skupín rôzneho žánru, 

o pouličnú show a divadelné predstavenie. [19] 

Divadlo 

V rámci kysuckého regiónu pôsobia viaceré ochotnícke divadlá ako napr. Driak zo 

Zborova nad Bystricou, Skala z Krásna nad Kysucou, Ochotnícke divadlo v Kysuckom 

Novom Meste atď. 

Paláriková Raková je najstarší festival venovaný kultúre a umeniu na Kysuciach. Má 

súťažnú a nesúťažnú časť, v rámci ktorých sa predstavujú ochotnícke aj profesionálne 

divadelné súbory zo Slovenska aj krajanské divadelné súbory, ktoré prezentujú tvorbu 

Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci prehliadky sa koná množstvo zaujímavých 

sprievodných podujatí (výstavy, odborné semináre, tvorivé dielne, spoločenské podujatia 

apod.). Poslaním prehliadky je podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na 

Slovensku k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, 

dramatizácií pôvodných prozaických textov, ako aj písaniu nových pôvodných dramatických 

diel. [21] 

Pravidelne býva organizovaný aj tradičný divadelný festival Divadlo a deti v meste 

Čadca, na ktorom vystupujú viaceré divadelné súbory. Návštevníkmi sú žiaci základných aj 

stredných škôl. 

Vystúpenia ochotníckych divadelných súborov bývajú organizované počas roka ako 

samostatné vystúpenia a taktiež aj ako súčasť programu ďalších podujatí organizovaných 

v regióne. 
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Vzdelávanie – besedy 

Na Kysuciach je organizovaných niekoľko besied a prednášok, ktoré sú väčšinou 

súčasťou kultúrnych akcií. Tieto besedy a prednášky sú zamerané na rôzne témy. Najčastejšie 

sú to besedy so spisovateľmi, fotografmi a výtvarníkmi. Besedy bývajú najmä súčasťou 

niektorých výstav a vernisáží.  

Kysucká hvezdáreň organizuje podujatie Vesmír na dosah, ktorého súčasťou sú aj 

besedy a prednášky. Cieľom tohto podujatia je prostredníctvom prednášok a besied 

s astronomickou a prírodovednou tematikou oboznámiť návštevníkov podujatia s krásami 

a tajomstvami vesmíru. Prednášky a besedy sú realizované pomocou dataprojektora 

a výpočetnej techniky formou multimediálnych programov. 
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4 Metodika zhromaždenia dát 

Táto kapitola obsahuje informácie o uskutočnenom výskume spokojnosti obyvateľov 

Kysúc s kultúrnym životom v regióne. V prvej časti tejto kapitoly je popísaná prípravná fáza 

výskumu, ktorá zahŕňa aj stanovené hypotézy. Druhá časť obsahuje už samotný popis 

realizácie výskumu. 

4.1 Prípravná fáza 

V tejto fáze je popísaný cieľ a problém výskumu, metóda získavania dát, typy údajov, 

z ktorých bude čerpané pri tvorbe tejto diplomovej práce. Ďalej je v tejto fáze popísaná 

štruktúra vzorku respondentov a nástroj, ktorý bude použitý na zber údajov. Súčasťou 

prípravnej fázy je aj časový harmonogram a rozpočet. 

4.1.1 Problém a cieľ výskumu 

Problémom je nedostatok informácií o tom, ako sú obyvatelia kysuckého regiónu 

spokojní s ponukou kultúrnych akcií a s kultúrnymi podujatiami všeobecne. Nie je známe ako 

sa obyvatelia Kysúc zaujímajú o kultúru, prípadne z akých dôvodov sa kultúrnych podujatí 

nezúčastňujú a čo je potrebné zmeniť pre ich vyššiu spokojnosť. 

 Cieľom výskumu je teda zistiť aké sú silné a slabé stránky podujatí organizovaných 

v regióne a o ktoré ďalšie akcie je záujem medzi obyvateľmi. Vydavateľstvo Magma môže 

vďaka zvýšenému záujmu o kultúrne akcie, ktoré organizuje upútať pozornosť na svoju 

hlavnú aktivitu, ktorou je vydávanie kníh. Zvýšením kvality kultúrnych podujatí môže 

vydavateľstvo osloviť väčší počet ľudí. 

Hypotézy: 

H0:  Respondenti sú najčastejšie nespokojní s kultúrnym životom na Kysuciach 

H1: Respondenti vo vekovej kategórii 15 – 24 rokov sa v rámci kultúrnych podujatí 

zúčastňujú najčastejšie koncertov 

H2: Informácie o pripravovaných akciách vyhľadávajú viac ženy ako muži 

H3: Respondenti vo vekovej kategórii 55 rokov a viac sa najčastejšie zúčastňujú kultúrnych 

podujatí vo svojom meste/obci 
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4.1.2 Metóda získavania dát 

Pre spracovanie diplomovej práce a samotného výskumu je zvolená metóda získavania 

dát pomocou písomného a elektronického dotazovania a to prostredníctvom štruktúrovaného 

dotazníka.  

Typy údajov 

Na výskum budú využité primárne aj sekundárne údaje. Primárne údaje budú získané 

od obyvateľov Kysúc pomocou písomného tradičného a elektronického dotazovania. Využité 

budú v praktickej časti tejto práce. 

 Sekundárne údaje získané z rôznych zdrojov budú použité v kapitolách, ktoré 

popisujú vydavateľstvo Magma a kultúrne podujatia a tiež v teoretických východiskách tejto 

práce. Tieto sekundárne údaje budú získané z internetových zdrojov a rôznych odborných 

publikácií. 

Štruktúra vzorku respondentov 

Pre výskum bude využitá kvazireprezentatívna technika výberu vzorku a v rámci tejto 

techniky bude použitý kvótny výber. Pre tento účel bolo zistené zloženie základného súboru 

podľa pohlavia, bydliska a vekového rozloženia. Základný súbor tvoria obyvatelia kysuckého 

regiónu, ktorí sú starší ako 15 rokov, má teda 105 736 obyvateľov. Rozloženie základného 

súboru je zobrazené v Prílohe č. 4, konkrétne v Tab. č. 2. Veľkosť výberového súboru bude 

200 respondentov. Respondentmi budú obyvatelia kysuckého regiónu a dotazník bude 

anonymný. 

Nástroj zberu dát – dotazník 

Dotazník tvorí 17 otázok, ktoré sú rozdelené do troch častí. Prvá časť sa zameriava na 

záujem o kultúru obecne. V tejto časti sa teda skúma, ktoré faktory ovplyvňujú verejnosť pri 

rozhodovaní o účasti na kultúrnom podujatí. Druhá časť je zameraná na zisťovanie 

spokojnosti verejnosti s kultúrnymi podujatiami v regióne a na určenie zdrojov, z ktorých sa 

respondenti najčastejšie dozvedajú o kultúrnych akciách usporadúvaných na Kysuciach. 

Tretiu časť dotazníka tvoria identifikačné otázky. Na konci dotazníka je priestor na vyjadrenie 

ďalších návrhov obyvateľov kysuckého regiónu k zlepšeniu kultúrnych podujatí na 

Kysuciach. 
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4.1.3 Metodológia mediálnej analýzy 

Súčasťou diplomovej práce bude aj elektronický mediálny monitoring. Bude 

zisťované ako často a kde sa vyskytuje zmienka o vydavateľstve Magma za rok 2011. Údaje 

pre mediálnu analýzu budú získavané z internetového prieskumu. Prostredníctvom mediálnej 

analýzy budú vytipované skutočnosti, ktoré pozitívnym alebo naopak negatívnym spôsobom 

ovplyvňujú obraz vydavateľstva. Ďalej bude zisťované kde a na akých webových stránkach sa 

o vydavateľstve Magma píše a ktoré témy sú tu zmieňované. 

4.1.4 Časový harmonogram 

Všetky činnosti diplomovej práce boli uskutočnené v časovom rozmedzí od októbra 

2011 až do apríla 2012. Prípravná fáza trvala od októbra do decembra a realizačná trvala štyri 

mesiace a to od januára do apríla. Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ktoré činnosti boli 

uskutočnené v rámci jednotlivých mesiacov. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram práce 

Činnosti/Mesiac október november december január február marec apríl 

Definícia problému               

Orientačná analýza               

Plán výskumu               

Tvorba dotazníka               

Pilotáž               

Zber údajov               

Spracovanie údajov               

Analýza údajov               

Mediálna analýza        

Záverečné odporúčania               

4.1.5 Rozpočet 

Rozpočet výskumu je stanovený na 55 €, pričom náklady na kopírovanie sú nižšie 

z dôvodu použitia elektronického dotazovania. Najvyššou položkou v rozpočte sú náklady 

obetovanej príležitosti. Nasledujúca tabuľka zobrazuje konkrétnu výšku jednotlivých 

nákladov. 

Tab. 4.2: Rozpočet 

Náklady na kopírovanie  7 € 

Náklady na kancelárske potreby 3 € 

Cestovné 15 € 

Náklady obetovanej príležitosti 30 € 

Spolu 55 € 
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4.1.6 Testovanie dotazníka (pilotáž) 

Dotazník bol rozdaný 12-tim ľuďom na otestovanie. Na základe tohto testovania boli 

zistené malé nedostatky v dotazníku. Konkrétne bolo spresnené zadanie otázok č. 4 a 5, keďže 

respondenti mali problém s porozumením týmto otázkam. V otázke č. 1 boli doplnené 

možnosti odpovedí. Ďalej bolo tiež zmenené poradie otázok č. 7, 8 a 9 tak, aby tieto otázky na 

seba lepšie nadväzovali. 

4.2  Realizačná fáza 

Zbieranie údajov prebiehalo v januári a februári 2012 prostredníctvom e-mailu a tiež 

rozdávaním písomných dotazníkov respondentom. Tieto dotazníky boli zbierané len od 

obyvateľov kysuckého regiónu, ktorí sú starší ako 15 rokov. Samotný zber údajov trval dlhšie 

z dôvodu zvolenia kvótneho výberu. 

4.2.1 Štruktúra respondentov 

Celkovo bolo zozbieraných takmer 240 dotazníkov. Z nich boli vyradené dotazníky, v 

ktorých chýbali odpovede na niektoré otázky a bolo vybraných 200 dotazníkov tak, aby 

výberový súbor zodpovedal štruktúre obyvateľstva v kysuckom regióne. Nasledujúce obrázky 

zobrazujú štruktúru výberového súboru. Rovnaké rozloženie majú  tiež obyvatelia kysuckého 

regiónu. V každom z týchto obrázkov predstavuje 1 % = 2 respondenti. Konkrétne čísla 

respondentov podľa týchto znakov obsahuje Príloha č. 4. 

Obr. 4.1: Štruktúra respondentov podľa veku 

 

Najviac zastúpenou je veková kategória 55 a viac rokov (54 respondentov). Najmenej 

respondentov je z vekovej kategórie 45 – 54 rokov (34). 



 

 

Obr. 4.2: Štruktúra respondentov pod

 

 

 

  

 

 

Obr. 4.3: Štruktúra respondentov pod

 

4.2.2 Spracovanie získaných údajov

Najskôr bola uskutočnená kontrola dotazníkov, 

Bolo vylúčených 11 dotazníkov, v

kde mali respondenti hodnotiť

problém nastal pri otázke č. 8, kde mali re

hľadať informácie o pripravovaných kultúrnych podujatiach. Pri odpovedi áno mali tiež 

uviesť, kde je možné ich hľada

odpovede zaznamenané tak, že res

Ďalej boli dáta z dotazníkov zapísané do dátovej matice v

Microsoft Excel 2007. Táto dátová matica bola prevedená do programu SPSS, kde bola 

uskutočnená analýza týchto dát. Micro

výsledkov z elektronickej mediálnej analýzy.
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Obr. 4.2: Štruktúra respondentov podľa bydliska 

Obr. 4.3: Štruktúra respondentov podľa pohlavia 

Spracovanie získaných údajov 

nená kontrola dotazníkov, či je ich vyplnenie správne a úplné. 

ených 11 dotazníkov, v ktorých chýbali celé odpovede najmä pri otázkach 4 a

kde mali respondenti hodnotiť spokojnosť a dôležitosť s faktormi kultúrnych podujatí. 

. 8, kde mali respondenti odpovedať, či vedia kde na internete 

pripravovaných kultúrnych podujatiach. Pri odpovedi áno mali tiež 

ľadať. Niektorí respondenti to však neuviedli a

tak, že respondenti nevedia kde na internete hľadať

dotazníkov zapísané do dátovej matice v tabu

Táto dátová matica bola prevedená do programu SPSS, kde bola 

nená analýza týchto dát. Microsoft Excel 2007 bol ešte využitý pri spracovávaní 

elektronickej mediálnej analýzy. 

ich vyplnenie správne a úplné. 

ktorých chýbali celé odpovede najmä pri otázkach 4 a 5, 

faktormi kultúrnych podujatí. Ďalší 

či vedia kde na internete 

pripravovaných kultúrnych podujatiach. Pri odpovedi áno mali tiež 

. Niektorí respondenti to však neuviedli a preto boli tieto 

ľadať tieto informácie. 

tabuľkovom editore 

Táto dátová matica bola prevedená do programu SPSS, kde bola 

soft Excel 2007 bol ešte využitý pri spracovávaní 
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5 Analýza zhromaždených dát 

Súčasťou tejto kapitoly sú tri časti. V prvej časti sú popísané výsledky, ktoré vyplynuli 

z dotazníkového šetrenia. Prostredníctvom výskumu bolo zisťované ako sú obyvatelia Kysúc 

spokojní s kultúrnym životom v regióne. Tieto výsledky výskumu boli skúmané v závislosti 

na pohlaví, veku a okrese, v ktorom respondenti žijú. 

Druhou časťou je vyhodnotenie stanovených hypotéz, ktoré boli definované 

v metodike. Zisťuje sa teda, či sa vopred stanovené hypotézy na základe výskumu potvrdili 

alebo nie. 

V tretej časti tejto kapitoly je vyhodnotenie mediálnej analýzy. Toto vyhodnotenie 

zobrazuje na ktorých stránkach, v akých rubrikách a v akej súvislosti sa písalo 

o vydavateľstve Magma za rok 2011. Ukazuje aký celkový obraz tvoria informácie na 

internete o vydavateľstve. 

5.1 Vyhodnotenie dotazníkového šetrenia 

Výsledky dotazníkového šetrenia sú rozdelené do niekoľkých oblastí, tak aby boli tieto 

výsledky prehľadné. Jednotlivé zistenia boli skúmané v závislosti na identifikačných znakoch 

respondentov (pohlavie, vek, bydlisko). 

5.1.1 Aktivity vo voľnom čase 

Respondenti najčastejšie trávia svoj voľný čas domácimi aktivitami, teda sa venujú 

svojej rodine a činnostiam týkajúcich sa chodu domácnosti. Domáce aktivity ako činnosť, 

ktorú vykonávajú vo voľnom čase označilo až 61 % respondentov. Ďalšou obľúbenou 

aktivitou, sú práce v záhrade a prechádzky v prírode (46,5 %). Prednosť pred kultúrou dávajú 

respondenti ešte tráveniu času pred televíziou, pri počítači a tiež navštevovaniu sa 

s kamarátmi a známymi a spoločným akciám s nimi. Vedecko – technický pokrok spôsobil, že 

technika zaberá značné miesto v trávení času verejnosti. Kultúru zaradilo do svojho voľného 

času 31 % respondentov. Okrem skutočnosti, že respondenti jednoducho nemajú záujem 

o kultúru to môže byť spôsobené nedostatkom informácií o usporadúvaných kultúrnych 

akciách alebo nespokojnosťou s rôznymi faktormi kultúrnych podujatí. Už menej obľúbenými 

aktivitami sú čítanie kníh, aktívny šport, vzdelávanie a 1,5 % respondentov označilo, že sa vo 

voľnom čase venujú práci. Prehľad jednotlivých aktivít voľného času zobrazuje Obr. 5.1. 



 

37 
 

Poradie aktivít voľného času v závislosti na pohlaví je takmer rovnaké ako celkové 

poradie. Ženy však dávajú prednosť kamarátom a známym pred používaním techniky 

a vzdelávaniu a knihám pred športom a muži naopak uprednostňujú aktívny šport pred 

čítaním kníh a vzdelávaním sa. 

Mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov venujú najviac svojho voľného času kamarátom 

a známym, čo u mladých ľudí nie je vôbec prekvapujúce. Ďalej ich zaujíma kultúra (38,9 %) 

a až potom sa venujú prácam v domácnosti. Respondenti vo veku 25 – 34 rokov sa najviac 

venujú domácim aktivitám ďalej svoj voľný čas trávia s kamarátmi a známymi a potom radi 

trávia čas v prírode. Veková kategória 35 – 44 rokov trávi najviac voľného času prácami 

v domácnosti, ďalšou častou aktivitou ich voľného času je pozeranie televízie alebo trávenie 

času pri počítači. Respondenti vo veku 45 – 54 rokov a 55 a viac rokov venujú voľný čas 

najmä domácim aktivitám, prírode a prácam v záhrade a veková kategória 55 a viac rokov 

trávi svoj čas tiež kultúrnym vyžitím (37 %). 

Trávenie voľného času v závislosti na okrese, v ktorom respondenti žijú sa veľmi 

nelíši. Respondenti z okresu Čadca dávajú na rozdiel od tých z okresu KNM prednosť 

kamarátom a známym pred technikou. Naopak respondenti z okresu KNM oproti 

respondentom z okresu Čadca uprednostňujú prechádzky v prírode a práce v záhrade pred 

domácimi aktivitami. 

Obr. 5.1: Aktivity vo voľnom čase  



 

38 
 

5.1.2 Záujem o kultúru 

Najviac respondentov sa zúčastňuje kultúrnych podujatí vo svojom meste/obci (73 %). 

Mnohí z nich sa zúčastňujú kultúrnych akcií aj v iných mestách v regióne (46 %). Mimo 

regiónu Kysúc navštevuje kultúrne podujatia 36, 5 % respondentov. Z hľadiska okresu, 

v ktorom respondenti žijú nie sú výraznejšie rozdiely v miestach navštevovania kultúrnych 

akcií. Respondenti z okresu KNM chodievajú na tieto podujatia mimo región viac ako opýtaní 

z okresu Čadca. 

 Ženy sa zúčastňujú kultúrnych podujatí mimo región Kysuce o niečo viac ako muži. 

Ide o zaujímavé zistenie, keďže práve muži sú častejšími vodičmi a častejšie vlastnia 

automobily. Z hľadiska veku sa najčastejšie vo svojom meste/obci zúčastňujú podujatí 

respondenti vo veku 55 a viac rokov (88,9 %) a najmenej títo obyvatelia navštevujú podujatia 

mimo región, v ktorom žijú. Toto zistenie nie je prekvapujúce, keďže pre týchto respondentov 

je z hľadiska horšej pohyblivosti ťažšie cestovať za kultúrou do iných regiónov. Kultúrnych 

podujatí mimo kysucký región sa zúčastňujú najmä respondenti vo veku 35 – 44 rokov. Táto 

veková kategória oproti ostatným najviac navštevuje podujatia aj v iných mestách v regióne.  

Ďalej bolo zisťované o aké kultúrne podujatia majú respondenti záujem. Výskumom 

bolo zistené, že záujem o jednotlivé kultúrne podujatia je nízky. Respondenti hodnotili aký je 

ich záujem na škále 1 – 4, pričom 1 – veľký záujem až 4 – žiaden záujem. Z kultúrnych 

oblastí majú najvyšší záujem o hodové slávnosti (2,03). O niečo nižší je záujem o folklór 

a zvyky a o koncerty. Medzi obľúbenejšie patria ďalej aj plesy. Nízky záujem o filmové 

festivaly a divadelné predstavenia, môže byť spôsobený skutočnosťou, že respondentom tieto 

podujatia na Kysuciach chýbajú. Celkový nízky záujem o kultúrne podujatia môže byť 

dôsledkom nespokojnosti s niektorými faktormi kultúrnych akcií v dôsledku predchádzajúcich 

skúseností. Podrobnejšie zobrazuje tieto zistenia Obr. č. 1. 

Pomocou analýzy ANOVA (viď Tab. č.1) bolo zistené, že záujem o folklór a zvyky 

a o plesy sa líši podľa pohlavia a veku respondentov. Zatiaľ čo muži sa zaujímajú o folklór 

a zvyky viac ako ženy, plesy sú naopak pre ženy zaujímavejšie ako pre mužov. Závislosť je aj 

medzi pohlavím a záujmom o koncerty a divadelné predstavenia. Tieto podujatia 

uprednostňujú ženy pred mužmi. Obľúbenosť folklóru a zvykov klesá spolu s vekom 

a s poklesom veku naopak rastie záujem o plesy (viď. Tab. č. 2). Mladých ľudí v súčasnosti 

veľmi folklór nezaujíma, uprednostňujú plesy, koncerty a hodové slávnosti. V závislosti na 
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okrese, v ktorom respondenti žijú sa líši záujem o folklórne vystúpenia, ktoré sú obľúbenejšie 

u respondentov z okresu Čadca. 

Výrazne najnavštevovanejšími kultúrnymi akciami sú hodové slávnosti. Ďalšími 

podujatiami, ktoré respondenti navštevujú častejšie sú folklórne vystúpenia, plesy a koncerty. 

Respondenti sa najmenej zúčastňujú divadelných predstavení a filmových festivalov.  Nízka 

návštevnosť divadelných predstavení a filmových festivalov môže súvisieť s ich nedostatkom 

v regióne alebo nedostatočným informovaním o ich konaní. Nasledujúci Obr. 5.2 zobrazuje 

koľko % respondentov navštevuje dané kultúrne oblasti. 

 

 

 

 

 

 

Obidve pohlavia sa najčastejšie zúčastňujú hodových slávností (viď. Obr. č. 2). Muži 

častejšie navštevujú folklórne vystúpenia ako koncerty a plesy. Ženy sa naopak častejšie 

zúčastňujú plesov a koncertov ako folklóru a zvykov. Koncertom dávajú muži prednosť pred 

plesmi, zatiaľ čo ženy sa zúčastňujú viac plesov ako koncertov. Celkovo sa však koncertov 

účastní viac žien. Ženy sa o niečo viac zúčastňujú aj divadelných predstavení. 

Taktiež aj všetky vekové kategórie navštevujú najviac hodové slávnosti. Respondenti 

vo veku 15 – 44 rokov sa často zúčastňujú plesov a ľudia starší ako 45 rokov uprednostňujú 

návštevu folklórnych podujatí pred plesmi (viď. Obr. č. 3). Staršie vekové kategórie 

zaujímajú tradície a zvyky viac, zatiaľ čo mladší ľudia uprednostňujú tanec a zábavu. 

Divadelné predstavenia sú najviac navštevované respondentmi vo veku 25 – 44 rokov. Kým 

respondenti z okresu Čadca sa častejšie zúčastňujú podujatí, kde sa prezentuje folklór a 

Obr. 5.2: Návštevnosť kultúrnych akcií 
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zvyky, opýtaní z okresu KNM dávajú skôr prednosť koncertom. Respondenti z okresu KNM 

sa o niečo častejšie zúčastňujú divadelných predstavení. 

Pomerne málo navštevovanými sú výstavy, ktorých sa  zúčastňuje len 26 % 

respondentov. Ďalej bolo teda zisťované, z akých dôvodov sa respondenti výstav 

nezúčastňujú. Najčastejšími dôvodmi boli iné záľuby a nedostatok času. Nedostatok 

informácií ako dôvod označilo 21,5 % respondentov. Len 16,5 % respondentov označilo ako 

dôvod nezáujem o výstavy. Obr. 5.3 znázorňuje z akého dôvodu sa respondenti nezúčastňujú 

výstav. 

 

 

 

 

 

 

Muži ako najčastejší dôvod neúčasti označili iné záľuby a ženy nedostatok času. Ženy 

svoj voľný čas trávia prevažne prácami v domácnosti, venovaniu sa rodine a prácam 

v záhrade. Zo strany žien je tiež vyšší nezáujem o výstavy. Výstavy nemá s kým navštíviť 

viac mužov ako žien. Výstav sa zúčastňujú o niečo viac respondenti z okresu KNM ako tí 

z okresu Čadca. Medzi respondentmi z okresu Čadca je viac ako v okrese KNM tých, ktorí 

nemajú s kým výstavy navštíviť. Zatiaľ čo najčastejší dôvod nezúčastňovania sa výstav 

v okrese KNM sú iné záľuby v okrese Čadca je to nedostatok času. 

Najvyšší nezáujem o výstavy majú z hľadiska veku respondenti od 15 do 24 rokov. 

Mladí ľudia majú zväčša iné záľuby, čo bolo potvrdené aj výskumom, keďže 41, 7 % z nich 

označilo ako dôvod prečo sa nezúčastňujú výstav práve iné záľuby. Nedostatok informácií 

o výstavách pociťujú všetky vekové kategórie približne rovnako. Dôvod, že nemajú s kým 

navštíviť výstavy označilo najviac respondentov starších ako 45 rokov. Nedostatok času 

Obr. 5.3: Dôvody nezúčastňovania sa výstav 
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označili najmä respondenti vo veku 25 – 54 rokov, ktorí už väčšinou majú zamestnanie a teda 

menej času ako respondenti vo veku 15 – 24 rokov a 55 a viac rokov.  

5.1.3 Spokojnosť s kultúrnym životom 

Viac ako polovica respondentov označila, že sú určite nespokojní a skôr nespokojní 

s kultúrnym životom na Kysuciach. Čo sa týka spokojnosti s kultúrnym životom v závislosti 

na pohlaví, názory žien a mužov sa nelíšili. S kultúrnym životom sú najspokojnejší 

respondenti vo veku 15 – 24 rokov. Ich vyššia spokojnosť, môže súvisieť s ich veľkým 

záujmom o plesy, ktorých je podľa respondentov v regióne dostatok.  Veková kategória 35 – 

44 rokov je s kultúrnym životom najnespokojnejšia. To môže byť dôvodom, prečo sa práve 

respondenti v tomto veku oproti ostatným vekovým kategóriám najviac zúčastňujú kultúrnych 

podujatí mimo región Kysuce. Výrazne nespokojnejší sú respondenti z okresu KNM ako tí 

z okresu Čadca. Keďže najviac respondentov navštevuje kultúrne podujatia vo svojom 

meste/obci, môže to znamenať, že kultúrny život v okrese KNM je menej zaujímavý ako 

v okrese Čadca. Obr. 5.4 znázorňuje ako sú respondenti spokojní s kultúrnym životom 

v regióne. 

 

 

 

 

 

Ďalej bolo zisťované ako ovplyvňujú rôzne faktory kultúrnych podujatí respondentov 

pri rozhodovaní o zúčastnení sa tohto podujatia a následne bola zisťovaná spokojnosť s týmito 

faktormi. Pomocou výskumu bolo zistené, že respondenti prikladajú takmer všetkým 

faktorom väčšiu dôležitosť a vplyv ako je spokojnosť s nimi. Pri rozhodovaní o účasti na 

kultúrnom podujatí respondentov najviac ovplyvňuje program, miesto konania, čas konania 

a cena vstupného. O niečo menej dôležitými sú pre nich odporúčania známych, spôsob 

informovania o akcii a množstvo informácií. Aj napriek tomu, že ich vplyv je nižší, treba im 

Obr. 5.4: Spokojnosť s kultúrnym životom  
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pri príprave kultúrnych podujatí venovať pozornosť. Najmenej respondentov ovplyvňuje 

možnosť občerstvenia a dĺžka programu.  

Skôr nespokojní sú respondenti s takmer všetkými faktormi, ktoré sú pre nich dôležité. 

Výnimkou je len čas konania akcií, s ktorým sú respondenti celkom spokojní. 

Najnespokojnejší sú respondenti s možnosťou občerstvenia a s plagátmi a letákmi. 

Nespokojní sú pomerne dosť aj so spôsobom informovania a množstvom informácií 

o kultúrnych podujatiach. Pre lepší prehľad spokojnosti vzhľadom k dôležitosti jednotlivých 

faktorov bola vytvorená pozičná mapa, ktorú zobrazuje Obr. 5.5. Respondenti mohli hodnotiť 

faktory na škále 1 – 5, pričom 1 – najviac ovplyvňuje/najspokojnejší a 5 – najmenej 

ovplyvňuje/najnespokojnejší. 

Pomocou analýzy ANOVA bolo zistené, že muži a ženy hodnotia odlišne vplyv ceny 

vstupného pri rozhodovaní o zúčastnení sa kultúrneho podujatia (viď. Tab. č. 3). Pre ženy je 

cena vstupného dôležitejšia ako pre mužov. Ženy si vo všeobecnosti všímajú ceny tovarov 

a služieb viac ako muži.  Odlišnosti v hodnotení vplyvu ostatných faktorov v závislosti na 

pohlaví neboli zistené. 

 Aj pri hodnotení faktorov rôznymi vekovými kategóriami bola uskutočnená analýza 

ANOVA. Bolo zistené, že existuje závislosť medzi vekom respondentov a hodnotením vplyvu 

množstva informácií. Najdôležitejšie je množstvo informácií pre vekovú kategóriu 55 a viac 

Obr. 5.5: Hodnotenie vplyvu a spokojnosti faktorov 
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rokov a najmenej dôležité je pre respondentov vo veku 35 – 44 rokov. Starší ľudia potrebujú 

teda viac informácií, kým sa rozhodnú, že sa daného kultúrneho podujatia zúčastnia. Súvisí to 

so skutočnosťou, že starší ľudia veľmi často potrebujú viac informácií, kým uskutočnia nejaké 

rozhodnutie. Pomocou analýzy ANOVA bolo preukázané, že priemerné hodnotenia vplyvu 

faktorov sa v závislosti na okrese, v ktorom respondenti žijú, nelíši. 

Pomocou korelácie bola zisťovaná závislosť medzi hodnotením vplyvu jednotlivých 

faktorov. Zistená bola závislosť medzi hodnotením vplyvu spôsobu informovania o akcii 

a plagátmi a letákmi. Ide o priamu pozitívnu závislosť, čiže čím viac na respondentov vplýva 

spôsob informovania o podujatí, tým viac ich ovplyvňujú aj plagáty a letáky. 

Analýzou ANOVA boli zisťované aj odlišnosti v hodnotení spokojnosti s jednotlivými 

faktormi kultúrnych podujatí. V závislosti na pohlaví neboli zistené odlišnosti v hodnotení 

spokojnosti atribútov. Nie je prekvapujúce, že ženy aj muži pociťujú klady a zápory 

kultúrnych podujatí rovnako. Odlišnosti v hodnotení spokojnosti neboli zistené ani 

v závislosti na okrese, v ktorom respondenti žijú. Odlišný pohľad na čas konania majú 

respondenti v závislosti na veku. Zatiaľ čo vekové kategórie 25 – 34 rokov a 55 a viac rokov 

sú s časom konania kultúrnych podujatí pomerne spokojní, respondenti vo veku 15 – 24 rokov 

a 45 – 54 rokov sú s ním spokojní menej (viď. Tab. č. 4). Táto skutočnosť závisí na 

kultúrnych podujatiach, ktorých sa respondenti rôzneho veku zúčastňujú. 

5.1.4 Pohľad na kultúrny život na Kysuciach 

Prostredníctvom výskumu boli skúmané názory na kultúrne podujatia v kysuckom 

regióne. Respondenti na škále 1 – 5 mohli označiť, či súhlasia s vybranými tvrdeniami, 

pričom bolo 1 – úplne súhlasím, 5 – úplne nesúhlasím. Pomocou jednovýberového t-testu 

(viď Tab. č. 5) bolo zistené, že respondenti sa o niečo viac prikláňali k súhlasu pri tvrdeniach: 

„miesta kultúrnych podujatí sú vyhovujúce“, „kultúrne podujatia sú dobre zorganizované“, 

„program kultúrnych akcií býva zaujímavý“. Program a miesto konania patrili k faktorom, 

s ktorými boli respondenti o niečo spokojnejší ako s inými faktormi, avšak ani tu nebola 

spokojnosť s nimi jednoznačná. Pri tvrdeniach: „ponuka kultúrnych organizácií je 

dostatočná“, „informovanie o kultúrnych podujatiach je dostatočné“, „účasť na kultúrnych 

podujatiach je vysoká“ respondenti najčastejšie označovali číslo 3, teda sú o niečo 

nespokojnejší. Aj tieto skutočnosti boli potvrdené inými otázkami, kde respondenti určovali 

spokojnosť s kultúrnym životom na Kysuciach a tiež s množstvom informácií. 
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Pomocou analýzy ANOVA (viď. Tab. č. 6) bolo dokázané, že muži a ženy majú 

rozdielne názory na tvrdenie, že sú kultúrne podujatia dobre zorganizované, taktiež na to, že 

miesta kultúrnych podujatí sú vyhovujúce a že návštevnosť kultúrnych podujatí je vysoká. 

Ženy sú o niečo pozitívnejšie a s týmito tvrdeniami súhlasia viac ako muži. Súvisieť to môže 

so skutočnosťou, že ženy sa zúčastňujú vo veľkej miere plesov a teda tieto tvrdenia môžu 

vzťahovať práve na ne. Muži sa naopak často zúčastňujú folklóru a zvykov. Jednotlivé 

priemery zobrazuje Tab. 5.1. 

Tab. 5.1: Priemery hodnotenia tvrdení 

pohlavie ponuka 

kultúrnych 

akcií je 

dostatočná 

informovanie o 

kultúrnych 

podujatiach je 

dostatočné 

kultúrne 

podujatia sú 

dobre 

zorganizované 

miesta 

konania 

podujatí sú 

vyhovujúce 

účasť na 

kultúrnych 

podujatiach býva 

vysoká 

program 

kultúrnych 

akcií býva 

zaujímavý 

muž 2,93 2,99 2,99 2,70 3,24 2,70 

žena 3,18 2,83 2,67 2,38 2,89 2,59 

Total 3,06 2,91 2,83 2,54 3,06 2,65 

V závislosti na veku sa líšil názor na tvrdenie, že program kultúrnych akcií býva 

zaujímavý. S týmto tvrdením najviac súhlasia respondenti starší ako 55 rokov a najmenej 

s ním súhlasia respondenti z vekovej kategórie 25 – 34 rokov a taktiež veková kategória 35 – 

44 rokov. Respondenti vo veku 55 a viac rokov sa zúčastňujú zväčša hodových slávností 

a folklórnych vystúpení, zatiaľ čo respondenti vo veku 25 – 44 rokov svoj voľný čas 

rozdeľujú medzi viaceré kultúrne podujatia a teda sa im niektoré programy môžu zdať 

nedostatočne zaujímavé. Názor na program kultúrnych akcií sa líši aj v závislosti na okrese, 

v ktorom respondenti žijú. Pre ľudí z okresu Čadca sú programy kultúrnych podujatí 

zaujímavejšie ako pre respondentov z okresu KNM. Kultúrne podujatia v okrese Čadca teda 

môžu byť pre respondentov lepšie zorganizované. 

Korelačná analýza ukázala, že názor na informovanie o kultúrnych podujatiach súvisí 

s názorom na ponuku kultúrnych podujatí. Tieto dve tvrdenia navzájom korelujú a ide 

o pozitívnu lineárnu závislosť. To znamená, že ak napríklad respondent považuje ponuku 

kultúrnych akcií za dostatočnú, považuje aj informovanie o kultúrnych podujatiach za 

dostatočné. 

Ďalej bolo skúmané, ktoré kultúrne podujatia obyvateľom kysuckého regiónu chýbajú. 

Respondenti mohli označiť viacero možností z uvedených kultúrnych oblastí. Najviac 
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respondentov označilo, že im chýbajú divadelné predstavenia (41,5 %), ďalej to boli podujatia 

pre deti (38, 5 %) a koncerty súčasnej hudby (37,5 %). Respondentom chýbajú aj filmové 

festivaly (28, 5 %) a vzdelávacie činnosti (21,5 %). Skutočnosť, že respondentom tieto 

podujatia v regióne chýbajú môžu byť spôsobená nielen s ich nedostatkom v regióne, ale aj 

nedostatočným informovaním o ich konaní. Medzi tými, ktorých je podľa respondentov 

v regióne dostatok, prípadne nemajú o ne záujem sú rôzne výstavy, plesy, koncerty vážnej 

hudby. Len 4,5 % respondentov označilo, že im nič nechýba. Graf, ktorý znázorňuje kultúrne 

podujatia, ktoré respondentom chýbajú sa nachádza v prílohách (viď. Obr. č. 4). 

Ženám chýbajú najviac divadelné predstavenia (47,1 %) podujatia pre deti (46,1 %), 

koncerty súčasnej hudby (37,3 %) a filmové festivaly (36,3 %). Muži pociťujú najmä 

nedostatok koncertov súčasnej hudby (37,8 %), divadelných predstavení (35,7 %), prezentácie 

zvykov a tradícií (34,7 %). Ženy väčšinou trávia viac času s deťmi a preto im podujatia pre 

deti chýbajú viac ako mužom. Taktiež sa častejšie zúčastňujú divadelných predstavení ako 

muži a preto viac pociťujú ich nedostatok. Mužom zasa viac ako ženám chýbajú výstavy 

s technickou tematikou. 

Mladí ľudia vo veku 15 – 24 rokov majú radi zábavu a preto im najviac chýbajú 

koncerty súčasnej hudby, filmové festivaly a tiež divadelné predstavenia. Respondenti vo 

veku 25 – 44 rokov majú zväčša už svoje vlastné rodiny a najviac pociťujú nedostatok 

podujatí pre deti. Ďalej im tiež chýbajú filmové festivaly a koncerty súčasnej hudby. Veková 

kategória 45 – 54 rokov pociťuje najmä nedostatok divadelných predstavení, potom sú to 

prezentácie zvykov a tradícií, podujatia pre deti a taktiež koncerty súčasnej hudby. Aj 

respondentom vo veku 55 a viac rokov chýbajú najmä divadelné prestavenia, ďalej sú to tiež 

prezentácie zvykov a tradícií. Potvrdilo sa teda, že staršie vekové kategórie sa o zvyky 

a tradície zaujímajú viac ako respondenti v nižšom veku.  Zaujímavým zistením je, že najviac 

chýbajú vzdelávacie činnosti a besedy práve vekovej kategórii 55 a viac rokov.  

V okrese Čadca je podľa respondentov najmä málo divadelných predstavení 

a koncertov súčasnej hudby a v okrese KNM sú to hlavne podujatia pre deti a taktiež koncerty 

súčasnej hudby. Boli zistené väčšie rozdiely v závislosti na okrese pri výstavách fotografií, 

ktoré podstatne viac chýbajú respondentom z okresu KNM. Naopak nedostatok vzdelávacích 

činností a výstav s technickou tematikou vnímajú viac respondenti z okresu Čadca ako tí, 

ktorí majú svoje bydlisko v okrese KNM. 
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5.1.5 Informácie o kultúrnych podujatiach 

Ďalšou dôležitou časťou výskumu bolo zistiť ako sa respondenti orientujú 

v informáciách o kultúrnych podujatiach. Najskôr bolo teda skúmané, či respondenti sami 

aktívne vyhľadávajú informácie o kultúrnych akciách na Kysuciach. Zaujímavým zistením 

bolo, že 50 % respondentov aktívne vyhľadáva informácie o kultúrnych podujatiach a 50 % 

respondentov ich nevyhľadáva. 

Čo sa týka vyhľadávania informácií v závislosti na pohlaví, muži aj ženy vyhľadávajú 

informácie o kultúrnych podujatiach približne v rovnakej miere. Len o málo viac vyhľadávajú 

informácie muži (viď. Tab. č. 7). Pomocou Chi-square testu (viď. Tab. č. 8) bola zistená 

závislosť medzi vyhľadávaním informácií o kultúrnych podujatiach a vekom respondentov. 

Nasledujúci Obr. 5.6 zobrazuje vyhľadávanie informácií podľa jednotlivých vekových 

kategórií. 

Z obrázku môžeme vidieť, že najmenej vyhľadávajú informácie o kultúrnych 

podujatiach mladšie vekové kategórie a naopak staršie vekové kategórie sú vo vyhľadávaní 

informácií aktívnejší. Zaujímavé je zistenie, že najmenej aktívne vyhľadáva informácie 

o kultúrnych podujatiach veková kategória 15 – 24 rokov, keďže práve respondenti v tomto 

veku uviedli, že sa kultúre vo svojom voľnom čase venujú hneď po kamarátoch a známych. 

Môže to byť spôsobené skutočnosťou, že sa informácie o kultúrnych podujatiach k týmto 

respondentom dostanú aj napriek tomu, že ich sami nevyhľadávajú. 

Obr. 5.6: Vyhľadávanie informácií v závislosti na veku 
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Chi-square test ukázal, že existuje tiež závislosť medzi vyhľadávaním informácií 

o kultúrnych podujatiach a okresom, z ktorého respondenti pochádzajú. Respondenti z okresu 

KNM vyhľadávajú informácie viac ako tí z okresu Čadca (viď. Obr. č. 5). 

Ďalším krokom bolo zisťovanie ako sa respondenti orientujú na internete pri 

vyhľadávaní informácií o kultúrnych podujatiach. Až 63 % respondentov nevie, kde na 

internete hľadať tieto informácie. Z hľadiska pohlavia nie sú veľké rozdiely v tom, či vedia 

respondenti kde hľadať informácie o kultúrnych akciách. Žien, ktoré vedia kde hľadať tieto 

informácie bolo o niečo viac ako mužov. Vedomosti o tom, kde na internete je možné nájsť 

informácie o kultúrnych akciách sa veľmi nelíšia v závislosti na okrese, v ktorom respondenti 

žijú. Lepšie znalosti o tom kde ich hľadať majú respondenti z okresu KNM. 

Obr. 5.7 znázorňuje podrobnejšie koľko % z jednotlivých vekových kategórii vie kde 

na internete môžu nájsť informácie o kultúrnych podujatiach. 

Mladší respondenti vedeli kde na internete hľadať informácie skôr ako staršie vekové 

kategórie. Z respondentov vo veku 15 – 34 vie približne polovica kde hľadať tieto informácie. 

Keďže starší ľudia nemajú s internetom také skúsenosti ako tí mladší, nie je prekvapujúce, že 

veková kategória 55 a viac rokov vedela najmenej kde hľadať tieto informácie.  

Pomocou výskumu bolo ďalej zisťované z akých komunikačných prostriedkov sa 

respondenti dozvedajú o pripravovaných kultúrnych podujatiach. Respondenti mali možnosť 

označiť viac možností. Najčastejšie sa respondenti dozvedajú informácie o pripravovaných 

Obr. 5.7: Vyhľadávanie informácií na internete podľa veku 
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podujatiach z informačných tabúľ, plagátov a letákov (77,5 %). Približne rovnaký počet 

respondentov sa o kultúrnych akciách dozvedá z obecného/mestského rozhlasu, z novín 

Kysuce a z internetových stránok mesta. Z Kysuckých novín sa o podujatiach dozvedá o niečo 

menej respondentov. Len veľmi málo respondentov (15 %) čerpá informácie priamo od 

kultúrnych inštitúcií, napr. z ich internetových stránok. Obr. 5.8 slúži pre lepší prehľad 

o užitočnosti jednotlivých informačných prostriedkoch. 

 

 

 

Muži sa najčastejšie dozvedajú informácie o kultúrnych akciách z plagátov, letákov 

a informačných tabúľ (73,5 %). Ďalšími dôležitými informačnými prostriedkami pre mužov 

sú noviny Kysuce (50 %) a Kysucké noviny (39,8 %). U žien sú taktiež najčastejším zdrojom 

informácií plagáty a letáky (81,4 %). Avšak ich ďalšie informačné prostriedky sa od 

informačných zdrojov mužov líšia. Informácie sa dozvedajú z internetových stránok 

mesta/obce (50 %) a z mestského/obecného rozhlasu (46,1 %). Je teda zrejmé, že muži venujú 

väčšiu pozornosť novinám a informáciám v nich ako ženy. 

Informačné tabule a letáky sú najčastejším informačným prostriedkom aj pre 

respondentov rôznych vekových skupín. Rozdiely sú až v ďalších informačných zdrojoch. 

Respondenti vo veku 15 – 44 rokov sa značnú časť informácií dozvedajú zo stránok mesta. 

Pre vekovú kategóriu 44 a viac rokov sú to skôr noviny Kysuce a mestský rozhlas. Súvisí to 

taktiež už so zmieňovaným, že staršie vekové kategórie používajú internet zriedkavejšie. 

Aj z hľadiska okresu vedú medzi respondentmi plagáty a letáky. Pre respondentov 

z okresu Čadca sú to ďalej najmä noviny Kysuce. Významným zdrojom informácií sú pre 

Obr. 5.8: Informačné prostriedky 
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nich taktiež internetové stránky mesta a mestský rozhlas. Ľudia z okresu KNM sa značnú časť 

informácií dozvedajú prostredníctvom mestského rozhlasu a tiež z internetových stránok 

mesta. Výrazný rozdiel medzi okresmi je v informovaní prostredníctvom novín Kysuce. 

Zatiaľ čo z okresu Čadca sa z nich informácie dozvedá až 46,6 % respondentov, v okrese 

KNM je to len 18, 5 %. V okrese Čadca majú teda tieto noviny väčšie uplatnenie. 

Ďalším krokom bolo zistiť či majú respondenti v kysuckom regióne záujem 

o elektronické zasielanie informácií o konaní kultúrnych podujatí. Z dotazníkového šetrenia 

vyplynulo, že väčšina respondentov má skôr záujem o zasielanie týchto informácií. Najmenej 

respondentov označilo, že určite nemajú záujem o zasielanie informácií prostredníctvom e-

mailu. Nasledujúci Obr. 5.9 zobrazuje tieto zistenia konkrétnejšie. 

 

 

 

 

 

 

V závislosti na pohlaví mali na elektronické zasielanie informácií muži aj ženy 

podobný názor. Zatiaľ čo mužov, ktorí označili možnosť určite áno bolo viac ako žien, 

možnosť skôr áno označilo viac žien. Pri odpovediach skôr nie a určite nie sa respondenti 

v názoroch takmer vôbec nelíšili. Z hľadiska bydliska respondentov majú o zasielanie 

informácií o kultúrnych podujatiach v regióne záujem viac respondenti z okresu KNM ako 

opýtaní z okresu Čadca. 

Najmenší záujem o zasielanie informácií majú respondenti vo veku 55 a viac rokov. 

Títo respondenti využívajú internet menej ako ostatné vekové kategórie. Nízky záujem 

o informácie prostredníctvom e-mailu majú aj respondenti vo veku 15 – 24 rokov. Táto 

veková kategória tiež najmenej aktívne vyhľadáva informácie o kultúrnych podujatiach. Je 

zaujímavé, že práve respondenti z tejto vekovej kategórie uviedli kultúru na druhom mieste 

medzi činnosťami svojho voľného času. Ich informovanosť je teda dostatočná aj napriek 

tomu, že informácie sami nevyhľadávajú. Najväčší záujem o zasielanie informácií 

o pripravovaných podujatiach majú respondenti vo veku 45 – 54 rokov (viď Obr. č. 6).   

Obr. 5.9: Záujem o elektronické zasielanie informácií o kultúrnych podujatiach 
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5.1.6 Vyhodnotenie záverečnej otázky 

V poslednej otvorenej otázke mali respondenti možnosť napísať pripomienky ku 

kultúrnemu životu na Kysuciach. Niektoré z týchto pripomienok sa netýkali témy avšak našli 

sa aj respondenti, ktorí v tejto otázke vyjadrili svoj názor na kultúrne podujatia na Kysuciach. 

Jedna respondentka uviedla, že je v podstate s kultúrnymi akciami v regióne spokojná. 

Niekoľko ďalších respondentov sa vyjadrilo, že je nedostatok kultúrnych podujatí a že je 

potrebné venovať sa aj okrajovým častiam miest. Objavili sa tu aj pripomienky, aby sa zvýšila 

kvalita a atraktívnosť týchto akcií. Viacero pripomienok sa tiež týkalo skvalitnenia 

informovanosti o pripravovaných podujatiach. Jeden respondent sa dokonca vyjadril, že keby 

nebolo novín Kysuce, o žiadnych podujatiach by nevedel.  

5.2 Vyhodnotenie hypotéz 

H0:  Respondenti sú najčastejšie nespokojní s kultúrnym životom na Kysuciach 

Táto hypotéza bola potvrdená, keďže 47, 5 % respondentov označilo, že sú skôr 

nespokojní a 9,5 % označilo, že sú určite nespokojní s kultúrnym životom v kysuckom 

regióne. Teda viac ako polovica respondentov je nespokojná s kultúrnym životom na 

Kysuciach. Toto zistenie zobrazuje Obr. 5.4. 

H1: Respondenti vo vekovej kategórii 15 – 24 rokov sa v rámci kultúrnych podujatí 

zúčastňujú najčastejšie koncertov 

Hypotéza H1 sa nepotvrdila. Respondenti vo veku 15 – 24 rokov sa najčastejšie 

zúčastňujú hodových slávností (63,9 %), ďalej plesov (50 %) a až potom koncertov, ktorých 

sa zúčastňuje 36,1 %. Hodové slávnosti sú teda najnavštevovanejším podujatím aj v tejto 

vekovej kategórii. Prehľad účasti na kultúrnych podujatiach podľa veku zobrazuje Obr. č. 3 

H2: Informácie o pripravovaných akciách vyhľadávajú viac ženy ako muži 

Ani hypotéza H2 sa nepotvrdila, keďže 54,1 % mužov vyhľadáva informácie 

o pripravovaných podujatiach a žien ich vyhľadáva 46, 1 %. Teda o niečo viac vyhľadávajú 

informácie o kultúrnych akciách muži ako ženy. Konkrétne čísla zobrazuje Tab. č. 7. 

H3: Respondenti vo vekovej kategórii 55 rokov a viac sa najčastejšie zúčastňujú kultúrnych 

podujatí vo svojom meste/obci 



 

 

Posledná hypotéza bola 

rokov sa zúčastňuje podujatí vo svojom meste/obci. V

zúčastňuje 42, 6 % a mimo región Kysuce 29, 6 %.

z tejto vekovej kategórie sa teda zú

5.3 Elektronická mediálna analýza

Pomocou elektronickej mediálnej analýzy bolo nájdených celkovo

v ktorých sa spomínalo vydavate

uverejnené za rok 2011. Nasledujúce obrázky

výsledky elektronickej mediálnej analýzy. Samotný preh

je zobrazený v Prílohe č. 2.  

5.3.1 Vyhodnotenie pod

Celkovo 10 článkov:  

 Veličkova kniha „Kysuce“ 

 Výstava „Človek na Mesiaci“ 

 Monografie obcí Trnové a

 Z-Zimkovské (tvorba Ondreja Zimku) 

 Nové publikácie Kysuckého múzea 

Obr. 5.10: Členenie článkov pod

 

 

 

 

Najčastejšie bolo vydavate

Jaroslava Veličku. To, že sa najviac 

skutočnosťou, že získala nieko
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Posledná hypotéza bola potvrdená, keďže až 88, 9 % respondentov starších ako 55 

uje podujatí vo svojom meste/obci. V iných mestách regiónu sa ich 

mimo región Kysuce 29, 6 %. Výrazne najväčší poč

tejto vekovej kategórie sa teda zúčastňuje podujatí vo svojej obci/meste (viď

Elektronická mediálna analýza 

Pomocou elektronickej mediálnej analýzy bolo nájdených celkovo

ktorých sa spomínalo vydavateľstvo Magma. Vyhľadávané boli články o vydavate

Nasledujúce obrázky Obr. 5.10, Obr. 5.11 a Obr. 5.12 zobrazujú 

výsledky elektronickej mediálnej analýzy. Samotný prehľad publicity vydavate

Vyhodnotenie podľa témy 

kova kniha „Kysuce“ – 4 články 

lovek na Mesiaci“ – 3 články 

Monografie obcí Trnové a Olešná – 1 článok 

Zimkovské (tvorba Ondreja Zimku) – 1 článok 

Nové publikácie Kysuckého múzea – 1 článok 

článkov podľa témy 

astejšie bolo vydavateľstvo Magma spomínané v súvislosti s

. To, že sa najviac článkov o vydavateľstve týkalo tejto knihy súvisí so 

získala niekoľko ocenení a vydalo ju práve vydavate

% respondentov starších ako 55 

iných mestách regiónu sa ich 

čší počet respondentov 

vojej obci/meste (viď. Tab. č. 9). 

Pomocou elektronickej mediálnej analýzy bolo nájdených celkovo 10 článkov, 

články o vydavateľstve 

Obr. 5.12 zobrazujú 

ad publicity vydavateľstva Magma 

 knihou Kysuce od 

stve týkalo tejto knihy súvisí so 

vydalo ju práve vydavateľstvo Magma. 



 

 

O vydavateľstve sa ďalej písalo viac aj v

kreatívne vydavateľstvo zhotovilo ve

sprievodcu. Ďalšie články, v

mongrafií obcí Trnové a Olešná, tvorby Ondreja Zimku a

5.3.2 Vyhodnotenie pod

Obr. 5.11: Dojem z uverejnených 

 

 

 

 

 
 

Aj keď vo všetkých č

zmienkou, pôsobia pozitívnym doj

spojením s knihou Kysuce, ktorá získala 

s úspešnou výstavou „Človek na Mesiaci“.

v pozitívnom duchu. Je dôležité, 

projektmi a dostalo sa tak do povedomia obyvate

5.3.3 Vyhodnotenie pod

Obr. 5.12: Počet článkov podľ
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ďalej písalo viac aj vďaka výstave „Človek na Mesiaci“, na ktorú 

stvo zhotovilo veľkoplošné bannery a vytvorilo k 

články, v ktorých bolo vydavateľstvo Magma zmieň

Olešná, tvorby Ondreja Zimku a publikácií Kysuckého múzea.

Vyhodnotenie podľa dojmu 

Obr. 5.11: Dojem z uverejnených článkov  

 

 vo všetkých článkoch je vydavateľstvo Magma spomínané len krátkou 

m dojmom o vydavateľstve. Tento pozitívny dojem 

knihou Kysuce, ktorá získala viaceré ocenenia a taktiež spojenie

Človek na Mesiaci“. Aj v ďalším článkoch sa o

pozitívnom duchu. Je dôležité, aby aj v budúcnosti bolo vydavateľstvo spájané s

dostalo sa tak do povedomia obyvateľov.  

Vyhodnotenie podľa médií 

lánkov podľa médií  

lovek na Mesiaci“, na ktorú 

 nej aj obrazového 

stvo Magma zmieňované, sa týkali 

publikácií Kysuckého múzea. 

spomínané len krátkou 

ozitívny dojem je spôsobený 

taktiež spojenie vydavateľstva 

lánkoch sa o Magme píše 

ľstvo spájané s úspešnými 
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Najviac uverejnených článkov bolo na webovej stránke e-kysuce.sk, ktorá sa vo veľkej 

miere zaoberá kultúrnymi podujatiami na Kysuciach. Ide o elektronickú verziu týždenníka 

Kysuce, ktorého náklad je 14 000 ks a má približne 80 000 čitateľov. Ďalšie články boli na 

webovej stránke sme.sk, ktorá je pomerne dosť navštevovanou a zameriava sa aj na jednotlivé 

regióny Slovenska. Za deň navštívi túto stránku približne 700 000 návštevníkov. Ďalšie 

webové stránky sa zaoberajú rôznymi témami a o vydavateľstve Magma písali v súvislosti 

s knihou Kysuce a výstavou „Človek na Mesiaci“. Udalosti a dianie v Žilinskom kraji 

monitoruje zilinskyvecernik.sk, ktorý je elektronickou verziou Žilinského večerníka, ktorého 

náklad je 27 000 ks. Ide o dlhodobo najčítanejší regionálny týždenník na Kysuciach. 

Návštevnosť ďalších médií, v ktorých sa písalo o vydavateľstve nebolo možné zistiť. 
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6 Návrhy a odporúčania 

V tejto kapitole sú popísané odporúčania, ktoré sú zostavené na základe 

predchádzajúcich výsledkov výskumu. Ide o návrhy a odporúčania, ktoré majú pomôcť 

skvalitniť kultúrny život v kysuckom regióne, dosiahnuť vyššiu spokojnosť účastníkov 

kultúrnych podujatí a prispieť k ich vyššej návštevnosti. 

6.1 Kultúrne dianie  

Kultúra je špecifickou oblasťou, keďže ceny vstupného a prípadné ďalšie poplatky 

väčšinou nepokrývajú vynaložené náklady na kultúrne podujatia. Pri usporadúvaní kultúrnych 

podujatí je možné využiť rôzne dotácie a fondy alebo získať sponzorov. Financovanie 

kultúrnych akcií na Kysuciach prebieha s pomocou Žilinského samosprávneho kraja, z 

príspevkov miest a obcí, s pomocou Kysuckej kultúrnej nadácie atď. 

Ľudia majú na kultúrny život na Kysuciach skôr pesimistický pohľad. Voči kultúrnym 

podujatiam sú zväčša zaujatí a preto sa o ne veľmi nezaujímajú. Dávajú prednosť iným 

aktivitám vo svojom voľnom čase. Tento negatívny pohľad na kultúrny život v regióne môže 

prameniť zo skúseností s podujatiami z minulosti. Takýto negatívny postoj spôsobuje, že 

vedia byť kritickí voči každej nedokonalosti kultúrnych podujatí.  

Kultúrne inštitúcie by sa v rámci organizovania kultúrnych podujatí mali zameriavať 

viac na obce a prímestské časti, keďže obyvatelia najčastejšie uprednostňujú návštevu 

kultúrnych podujatí práve vo svojej obci alebo meste. Tieto podujatia by teda mohli byť 

usporadúvané pre konkrétnu skupinu obyvateľov a teda program, jeho dĺžka, čas konania, 

cena vstupného a ďalšie faktory by mohli byť lepšie prispôsobené potrebám danej skupiny 

obyvateľstva. Pri organizovaní týchto podujatí je potrebné venovať pozornosť všetkým 

aspektom týchto akcií. Z výskumu vyplynulo, že nespokojnejšími sú najmä mladšie vekové 

kategórie. Je preto dôležité dať si pozor na časové sklzy v programe, vhodne zvoliť miesto 

konania v závislosti na druhu podujatia a jeho cieľovej skupine, zvoliť vhodný spôsob 

informovania o akcii, dbať na kvalitné ozvučenie a cieľovej skupine blízke moderovanie. 

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj vystupujúcim. Takéto osobnejšie kultúrne 

podujatia by mohli prispieť k tomu, aby ľudia pozitívnejšie vnímali kultúrne akcie a 

pociťovali záujem zo strany organizácií, ktoré kultúrne podujatia usporadúvajú a boli 

spokojnejší s kultúrnym životom. Pozitívny dojem z týchto akcií môže podporiť ich záujem 
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o kultúrne podujatia aj mimo ich obec/mesto. Je dôležité, aby si tieto podujatia spájali 

s inštitúciami, ktoré ich organizujú a mali dostatok informácií o týchto organizáciách. 

Spokojný pocit spojený s daným podujatím si bude účastník podujatia spájať s konkrétnou 

organizáciou a v budúcnosti bude venovať väčšiu pozornosť akciám, ktoré daná kultúrna 

inštitúcia organizuje. 

Hodové slávnosti 

Hodové slávnosti sú najobľúbenejšími a najnavštevovanejšími kultúrnymi podujatiami 

v regióne. Navštevujú ich muži aj ženy, ľudia všetkých vekových kategórií a ako obyvatelia 

okresu KNM, tak aj tí z okresu Čadca. Mesto by sa malo snažiť prilákať viac ľudových 

remeselníkov (výroba košikárskych výrobkov, sklárskych výrobkov, výšivky, dekorácie atď.) 

aj na úkor stánkov s občerstvením, keďže možnosť občerstvenia nie je pre obyvateľov veľmi 

významná. Prenájmom miest pre rôzne stánky by sa im aspoň čiastočne mohli vrátiť 

vynaložené náklady. Skutočnosť, že sú hodové slávnosti obľúbenými podujatiami by mohla 

byť využitá na predstavenie ďalších kultúrnych oblastí. V rámci hodových slávností by sa 

mohli prezentovať ochotnícke divadelné súbory, tanečné skupiny, ukážky výstav s rôznou 

tematikou, prezentácie zvykov a tradícií apod. Zakončením každých hodových slávností by 

mohla byť ľudová veselica. Je dôležité, aby bol program kultúrnych akcií pestrý, 

nezameriaval sa len na folklór, keďže návštevníkmi sú aj mladšie vekové kategórie a tie 

o folklór nemajú veľký záujem.  

Informovanie o hodových slávnostiach nemusí byť masívne. Obyvatelia sú už 

zvyknutí na ich každoročné konanie. Pre zvýšenie spokojnosti s komunikáciou by 

informovanie malo byť zamerané skôr na to, čo obyvateľom tieto slávnosti ponúknu. V rámci 

okresných a väčších miest je vhodné využiť okrem mestského rozhlasu aj noviny, plagáty 

a letáky, ktoré by boli umiestňované najmä v týchto mestách a v menšom množstve aj 

v okolitých mestách. Inzeráty v novinách a plagáty a letáky musia obsahovať aspoň hlavné 

body programu hodových slávností. Program je vhodné tiež umiestniť na webové stránky 

mesta, ktoré sa ukázali ako významný zdroj informácií pre občanov. V rámci týchto veľkých 

hodových slávností ako sú Bartolomejské hodové slávnosti, Jakubovské dni apod. by bolo 

vhodné umiestniť informačné stánky, kde by sa návštevníci mohli informovať o tom, kde 

môžu aké vystúpenie nájsť, kedy sa ktorý program začne, prípadne sa informovať 

o autobusových a vlakových spojoch.  
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Menšie mestá a obce okrem informovania na svojich internetových stránkach 

využívajú tiež mestský/obecný rozhlas. Informovanie prostredníctvom rozhlasu by však malo 

byť v časovom predstihu, nie až v deň konania hodových slávností. Vhodné by bolo okrem 

dňa konania slávností informovať občanov v stredu, piatok a sobotu v týždni ich konania tak, 

aby si ľudia mohli naplánovať aktivity a čas. Toto informovanie nie je finančne náročné 

a zároveň je účinné. Aj oznámenie v mestskom/obecnom rozhlase by malo obsahovať 

informácie o hlavných bodoch programu. 

Folklór a zvyky 

Folklórne vystúpenia patria taktiež medzi obľúbené kultúrne podujatia v regióne. 

Ľudia ich pomerne často navštevujú a najvyhľadávanejšie sú staršími vekovými kategóriami. 

Tanečných a speváckych vystúpení folklórnych skupín je v regióne dostatok a verejnosť je 

s nimi prevažne spokojná. Obyvateľom skôr chýba viac prezentácií zvykov a tradícií. Pre 

zvýšenie ich spokojnosti je potrebné zamerať prezentácie týchto zvykov a tradícií aj na 

menšie obce v kysuckom regióne, keďže najmä starší obyvatelia sa zúčastňujú podujatí mimo 

svoju obec len zriedkavo a práve oni najviac pociťujú ich nedostatok.  

Spojenie tradícií a zvykov s prírodou by mohlo byť účinným spôsobom ako zvýšiť 

spokojnosť s týmito podujatiami a prilákať návštevníkov, keďže najmä staršie vekové 

kategórie zaradili prírodu medzi hlavné aktivity svojho voľného času. Okrem tých známejších 

zvykov ako sú vianočné, veľkonočné zvyky to môžu byť rôzne svätojánske hry, stavanie 

mája, fašiangy, páranie peria, kysucká zabíjačka a ďalšie. Vhodné by bolo spájať čo najviac 

týchto podujatí s tradičnou gastronómiou (fašiangy – šišky, Vianoce – zemiakový šalát, 

kapusta atď.). 

Podujatia pre deti 

Obyvatelia kysuckého regiónu pociťujú nedostatok podujatí pre deti. V regióne sú 

tieto podujatia organizované pri príležitostiach ako je Mikuláš, Deň detí, Vianoce apod. 

V priebehu roka je ich usporadúvaných už menej. V rámci obcí a menších miest by mohli byť 

častejšie organizované menšie podujatia pre deti ako púšťanie šarkanov, čítanie kníh pre deti, 

na Veľkú noc napr. hľadanie vajíčok. Najmä ženy by takéto podujatia privítali.  

V okresných mestách by to mohli byť väčšie podujatia plné súťaží pre deti (skákanie 

vo vreci, skákanie s loptou medzi nohami, prenášanie vajíčka na lyžičke). Kultúrne 
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organizácie by sa mohli dohodnúť s niektorým strediskom (napr. farma UNI-CON Kysuce), 

ktoré vlastní kone a za určitý poplatok poskytovať deťom možnosť previezť sa na koni. 

Týmto spôsobom by sa dané stredisko mohlo dostať do povedomia ľudí a zvýšiť tak aj svoju 

návštevnosť. Tieto akcie by sa mohli uskutočňovať na ihriskách obcí a miest.  

Koncerty 

Koncerty patria taktiež medzi obľúbené podujatia v regióne, najmä medzi mladšími 

vekovými kategóriami. Počas roka je na Kysuciach organizovaných mnoho vystúpení rôznych 

domácich kapiel. Obyvatelia regiónu by však uvítali viac koncertov súčasnej hudby. V rámci 

Kysúc by teda mohli byť častejšie organizované hudobné festivaly, kde by vystupovali známe 

kapely a speváci. Do programu by mohli byť zaradené aj domáce kapely. Keďže z výskumu 

vyplynulo, že o koncerty majú záujem najmä mladšie vekové kategórie, ktoré sú náročnejšie 

na kultúrne podujatia, je nevyhnutné venovať pozornosť ozvučeniu týchto koncertov. V rámci 

týchto hudobných festivalov by bolo vhodné, aby fungovali detské kútiky, aby sa aj partneri 

mohli zabaviť a užiť si program.  

Divadelné predstavenia 

Najviac chýbajú obyvateľom Kysúc práve divadelné predstavenia. V súčasnosti je 

v kysuckom regióne organizovaných niekoľko divadelných predstavení. V regióne taktiež 

funguje viacero ochotníckych divadelných súborov. To, že sa občanom zdá, že je v regióne 

nedostatok divadelných predstavení, bude teda pravdepodobne spôsobené nedostatočnou 

komunikáciou. Okrem plagátov a letákov ako najúčinnejších komunikačných prostriedkov 

v rámci regiónu je potrebné informovať občanov aj prostredníctvom novín Kysuce 

a Kysuckých novín. Samozrejmosťou by tiež mali byť informácie na stránkach miest 

a kultúrnych organizácií. Je dôležité, aby sa tieto oznámenia o konaní dostali k občanovi 

opakovane a s dostatočným časovým predstihom.  Okrem tradičných divadelných predstavení 

by pre obyvateľov regiónu mohli byť zaujímavé divadelné predstavenia pod šírym nebom. 

Konali by sa počas letných mesiacov na danom mieste (napr. priestory pri DK Čadca) 

a v rámci vystúpení by sa mohli striedať ochotnícke divadelné súbory.  

Filmové festivaly 

Obyvateľom v regióne tiež chýbajú aj filmové festivaly. Týchto festivalov je na 

Kysuciach pomerne málo a preto by bolo vhodné sústrediť sa na ne a zorganizovať ich počas 
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roka niekoľko, pričom by mohli byť zamerané na rôzne žánre. V meste Čadca, by mohli byť 

zorganizované aspoň dva filmové festivaly v roku (trvajúce najmenej 3 dni), pričom žáner 

jedného z festivalov by bol prispôsobený pre mladšie vekové kategórie a ďalší filmový 

festival by sa zameriaval na starších obyvateľov, keďže tieto podujatia chýbajú aj mladším aj 

starším vekovým kategóriám. Filmové festivaly pre mladšie vekové kategórie by mohli byť 

komunikované prostredníctvom vhodne spracovaných letákov, na facebooku a na webových 

stránkach miest. Poskytované by mohli byť skupinové zľavy, keďže mladí ľudia radi trávia 

čas s priateľmi. Aj na festivale určenom pre starších ľudí by mohli byť poskytované zľavnené 

vstupné pre návštevníkov starších ako 50 rokov a je potrebné poskytnúť im viac informácií 

prostredníctvom plagátov a letákov na autobusových zastávkach, v blízkosti kostolov, 

v novinách Kysuce, v Kysuckých novinách a prostredníctvom mestského a obecného 

rozhlasu. Pre spokojnosť s informovaním potrebuje staršia veková kategória podrobnejšie 

informácie o filmovom festivale. 

Výstavy a vernisáže  

Čo sa týka výstav a vernisáží je o ne v regióne pomerne nízky záujem a zväčša sa ich 

zúčastňujú len pravidelní návštevníci. Prilákať nových návštevníkov by mohli 

prostredníctvom rôznych zliav (zľavy v určitú hodinu, skupinové zľavy). Zvýšiť spokojnosť 

a tiež prilákať nových záujemcov by tiež mohli známi fotografi, výtvarníci, s ktorými by 

mohli návštevníci diskutovať. Niektoré menšie výstavy by mohli byť usporadúvané tiež v 

obciach a menších mestách. Zorganizovaných by mohlo byť aj niekoľko výstav s technickou 

tematikou a komunikácia týchto podujatí by bola zameraná na mužov, keďže práve oni zväčša 

označili, že im tieto výstavy v regióne chýbajú. 

Vzdelávacie činnosti (besedy) 

 K zvýšeniu spokojnosti by mohli prispieť vzdelávacie činnosti v podobe besied, o 

ktoré majú záujem najmä starší obyvatelia. Do budúcnosti by bolo vhodné pomocou ankety 

zistiť aký veľký je záujem o tieto besedy a o aké témy by mali občania záujem. Na základe 

toho zorganizovať v priebehu roka aspoň niekoľko besied na témy, ktoré boli najžiadanejšie.  

6.2 Nástroje komunikácie 

Keďže z výskumu vyplynulo, že sú obyvatelia nespokojní so spôsobom informovania 

a množstvom informácií o podujatiach je potrebné venovať veľkú pozornosť komunikácii 
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kultúrnych podujatí. Pre vyššiu spokojnosť s informovaním je dôležité, aby bolo jednoduché 

nájsť tieto informácie a aby sa tieto informácie dostali aj k tým, ktorí ich aktívne 

nevyhľadávajú. Pre spokojnosť obyvateľov regiónu je nevyhnutné, aby boli zvolené vhodné 

komunikačné prostriedky a verejnosť sa dozvedela všetky potrebné informácie. 

V nasledujúcich riadkoch je teda popísaný návrh ako zlepšiť komunikáciu a dosiahnuť tak 

vyššiu spokojnosť verejnosti.  

Plagáty a letáky 

Z výskumu vyplynulo, že najúčinnejším komunikačným prostriedkom v regióne sú 

informačné tabule, plagáty a letáky. Aj do budúcnosti je teda vhodné tieto prostriedky 

využívať pri informovaní o akýchkoľvek kultúrnych podujatiach zameraných na rôzne vekové 

kategórie, na mužov aj ženy a ako na obyvateľov okresu Čadca, tak aj na tých z okresu KNM. 

Pre zvýšenie spokojnosti s informovaním o podujatiach je potrebné venovať pozornosť ich 

vzhľadu tak, aby boli prispôsobené cieľovej skupine. Rovnako aj ich umiestnenie ovplyvňuje 

spokojnosť verejnosti. Vydavateľstvo Magma sa zaoberá zhotovovaním plagátov, čo im pri 

organizovaní kultúrnych podujatí môže ušetriť finančné prostriedky. 

Obecný/mestský rozhlas 

Po plagátoch a letákoch sa obyvatelia Kysúc najčastejšie dozvedajú informácie 

o kultúrnych podujatiach prostredníctvom obecného/mestského rozhlasu. Je to vhodný 

prostriedok na informovanie o podujatiach, ktoré sa konajú v danom meste/obci, ale je tiež 

možné prostredníctvom neho informovať aj o akciách v iných mestách. Najúčinnejším 

spôsobom informovania je pri vekovej kategórii 55 a viac rokov, ale oslovuje aj ostatné 

vekové kategórie. Je vhodný pri zameraní komunikácie na mužov aj ženy a tiež aj na 

obyvateľov okresu Čadca aj KNM. Oznamovanie by malo prebiehať najmä v popoludňajších 

hodinách, kedy je vyššia pravdepodobnosť, že sa obyvatelia nachádzajú doma a oznámenie 

ich zastihne. 

Noviny Kysuce 

Kysuce sa tiež ukázali ako účinný zdroj informácií o kultúrnych akciách v regióne. 

Najvhodnejšie je použiť tieto noviny pri komunikácii zameranej na mužov (napr. výstavy 

s technickou tematikou), ak chce inštitúcia, ktorá podujatia organizuje osloviť skôr staršie 

vekové kategórie (napr. pri folklórnych podujatiach) a obyvateľov okresu Čadca. Pre 
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spokojnosť verejnosti je dôležité, aby dostali čo najviac informácií k podujatiam, ktoré sú 

v regióne nové a najmä ak ide o časovo dlhšie podujatia s bohatším programom. Pre takéto 

akcie je vhodné využiť napr. čiernobiely inzerát na 1 stránku v týchto novinách (870 €). Pre 

verejnosti známe podujatia a menšie akcie stačí využiť ¼ čiernobielej strany (218 €). Tieto 

inzeráty by mali byť uverejnené približne týždeň pred uskutočnením daného podujatia. 

Prehľad cien inzercie v novinách Kysuce zobrazuje Tab. 6.1. 

Tab. 6.1: Prehľad cien inzercie v Kysuciach  

  1/1 strany 1/2 strany 1/3 strany 1/4 strany 1/6 strany 1/8 strany 
ČB 870 € 435 € 290 € 218 € 145 € 109 € 
F 1 190 € 595 € 397 € 298 € 195 € 149 € 

Zdroj: [17] 

Kysucké noviny 

Aj prostredníctvom Kysuckých novín je možné osloviť občanov v kysuckom regióne. 

Využitím inzercie v týchto novinách môžeme osloviť skôr mužov. Čo sa týka vekových 

kategórií, je vhodné využiť ich pre obyvateľov rôzneho veku. Z hľadiska okresu majú vyššiu 

informatívnu hodnotu pre občanov z okresu Čadca, ale čítanými sú pomerne dosť aj v okrese 

KNM. Pre zvýšenie spokojnosti je vhodné využiť podobný postup pri inzerovaní ako 

v novinách Kysuce. Ceny inzercie sa pohybujú približne rovnako ako v Kysuciach. 

Internetové stránky mesta/obce 

Aj internetové stránky miest a obcí sa osvedčili ako vhodný informačný zdroj. 

Informácie o kultúrnych podujatiach z nich čerpajú najmä ženy. Osloviť prostredníctvom 

týchto stránok môžu organizátori podujatí najmä vekové kategórie od 15 do 54 rokov. 

Rovnako sa z nich dozvedajú informácie obyvatelia z okresu Čadca aj KNM. Ak niektorá 

obec alebo mesto nemá ešte svoje stránky, mali by si ich čím skôr vytvoriť a venovať 

pozornosť aktualizácií uverejnených údajov. 

Internetové stránky kultúrnych inštitúcií  

Z internetových stránok kultúrnych inštitúcií sa obyvatelia len málo dozvedajú 

o kultúrnych podujatiach. Môže to byť spôsobené tým, že kultúrne inštitúcie neaktualizujú 

pravidelne svoje stránky alebo skutočnosťou, že obyvatelia nepoznajú tieto stránky. Je preto 

potrebné, aby inštitúcie svoje webové stránky na plagátoch a letákoch a taktiež v novinách. 

Mali by ich pripomínať aj účastníkom podujatí priamo na kultúrnych akciách. 
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Je vhodné, aby si kultúrne inštitúcie založili aj fanúšikovské stránky na Facebooku 

a prostredníctvom nich taktiež informovali o pripravovaných podujatiach. Informovaním 

o kultúrnych podujatiach v kysuckom regióne sa zaoberajú aj ďalšie webové portály ako napr. 

e-kysuce.sk, kysuce.sk atď. Je teda dôležité pripomínať obyvateľom aj túto možnosť 

získavania informácií. 

Na svoje internetové stránky a taktiež aj na spomínané webové portály by mohli byť 

pravidelne umiestňované zostrihy videí z uskutočnených podujatí alebo z minulých ročníkov 

nadchádzajúcich podujatí, ktoré by boli doplnené vhodnou hudbou a dokázali návštevníka 

webovej stránky zaujať. 

E-mail 

Z výskumu vyplynulo, že obyvatelia kysuckého regiónu majú veľký záujem 

o zasielanie informácií prostredníctvom e-mailu o konaní kultúrnych akcií v regióne. Na 

stránkach kultúrnych inštitúcií a stránkach miest a obcí, by teda mala byť možnosť vložiť 

adresu svojho e-mailu a prihlásiť sa tak k odoberaniu informácií o kultúrnych podujatiach. 

Tieto e-maily musia byť zaujímavé a mohli by v prílohe obsahovať tiež krátke video podujatia 

z minulého ročníka alebo z podobnej akcie. 

6.3 Publicita vydavateľstva Magma 

Z mediálnej analýzy vyplynulo, že sa o vydavateľstve Magma na internete pomerne 

málo píše a články obsahujú väčšinou len krátku zmienku o tomto vydavateľstve. Do budúcna 

je teda nevyhnutné venovať pozornosť tejto oblasti. Internet je v súčasnosti významným 

zdrojom informácií a je dôležité, aby sa tu obyvatelia mohli dočítať rôzne zaujímavosti 

o kreatívnom vydavateľstve Magma. Vydavateľstvo by sa malo snažiť, aby sa aj 

prostredníctvom internetu dostalo do povedomia ľudí a to aj v súvislosti s organizovaním 

kultúrnych podujatí. Články a podklady o podujatiach, ktorých organizovaniu sa venovalo aj 

vydavateľstvo Magma by mohli pripravovať niektorí z ich spolupracovníkov a vydavateľstvo 

Magma by sa malo snažiť, aby boli uverejnené na rôznych webových portáloch. Medzi 

najznámejšie pre verejnosť patria na základe výskumu e-kysuce.sk, kysuce.sk a sme.sk. Tieto 

webové portály sú navštevované ako mladšími, tak aj staršími vekovými kategóriami. 
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7 Záver 

Tak ako v iných oblastiach, tak aj v oblasti kultúry je dôležité poznať spokojnosť 

svojich návštevníkov. V prípade kultúry ide o spokojnosť s ponukou kultúrnych akcií a tiež 

s jednotlivými aspektmi týchto podujatí. Vydavateľstvo Magma sa okrem svojej hlavnej 

činnosti, ktorou je vydávanie kníh a rôznych brožúr rozhodlo zamerať aj na organizovanie 

kultúrnych podujatí, a to najmä v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi 

v kysuckom regióne. 

Aby boli tieto podujatia pre verejnosť zaujímavé, je potrebné neustále venovať 

pozornosť jej požiadavkám a prispôsobovať sa im v čo najväčšej možnej miere. Na základe 

tejto myšlienky bol uskutočnený výskum, z ktorého vyplynulo niekoľko zistení. 

Pomocou výskumu bolo zistené, že mnohí obyvatelia Kysúc zastávajú negatívny 

postoj ku kultúrnemu životu v regióne. Kultúrne inštitúcie sa tak pri organizovaní podujatí 

stretávajú aj s odmietavým prístupom a nezáujmom. V dôsledku tohto nezáujmu sú obyvatelia 

menej ochotní zúčastňovať sa podujatí aj mimo svoje mesto/obec. 

 Krok za krokom je teda potrebné presvedčiť obyvateľov o kvalitách kultúrnych 

podujatí v kysuckom regióne. Je dôležité venovať pozornosť všetkým aspektom kultúrnych 

akcií a čo najviac ich priblížiť predstavám cieľovej skupiny. Takisto je potrebné vytipovať 

správne cieľovú skupinu jednotlivých podujatí. Určitou možnosťou ako verejnosti priblížiť 

kultúrne podujatia je ich častejšie organizovanie aj v menších mestách a obciach. 

Prostredníctvom výskumu boli zistené aj nedostatky v komunikácii s obyvateľmi 

kysuckého regiónu, keďže mnoho z nich nevie, kde na internete môže nájsť informácie 

o pripravovaných kultúrnych podujatiach. V súčasnosti je internet dôležitým komunikačným 

prostriedkom, ktorý navyše patrí medzi lacné spôsoby ako informovať verejnosť o kultúrnom 

dianí v regióne. Aj komunikáciu je potrebné prispôsobiť cieľovej skupine daného kultúrneho 

podujatia. 

Kultúra je dôležitou súčasťou spoločenského života každého regiónu. Má taktiež 

významnú úlohu v jeho ekonomickom raste. Kvalitný kultúrny život môže prispieť ku 

kladnému vnímaniu regiónu Kysúc a zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti v rámci 

Slovenskej republiky. 
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SME.SK 
    

Kategória:  Internet 
Charakteristika: Spravodajský internetový portál 
Rubrika: Spravodajstvo 
Oblasť:  Celoštátna 
Názov článku:  Výstava Človek na Mesiaci mapuje život astronauta Cernana 
Dojem:  Pozitívny 
Dostupné z: http://kysuce.sme.sk/c/5837795/vystava-clovek-na-mesiaci-mapuje-

zivot-astronauta-cernana.html 

Dátum:  5.4.2011 
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E-KYSUCE.SK 
    

Kategória:  Internet 
Charakteristika: On-line verzia týždenníka Kysuce 
Rubrika: Spravodajstvo 
Oblasť:  Celoštátna 
Názov článku:  Z - Zimkovské 
Autor:   Peter Kubica 
Dojem:  Pozitívny 
Dostupné z: http://www.e-

kysuce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=11959&Ite
mid=214 

Dátum:  9.12.2011 
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ZILINSKYVECERNIK.SK 
    

Kategória: Internet 
Charakteristika:  On-line verzia Žilinského večerníka 
Rubrika:  Titulka 
Oblasť: Celoštátna 
Názov článku: Najkrajšie publikácie Slovenska sú aj zo Žilinského kraja 
Autor: Veronika Cvinčeková 
Dojem: Pozitívny 
Dostupné z: http://kysuce.sme.sk/c/5837795/vystava-clovek-na-mesiaci-mapuje-

zivot-astronauta-cernana.html 

Dátum:  12.4.2011 
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KNIZNICA-RV.SK 
    

Kategória: Internet 
Charakteristika:  Webová stránka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského 
Oblasť: Celoštátna 
Názov článku: Výstava: Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2010 
Dojem: Pozitívny 
Dostupné z: http://kniznica-rv.sk/vystava-najkrajsia-kniha-propagacny-material-o-

slovensku-2011 

Dátum:  1.6.2011 
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CESTOVATEL.EU 
    

Kategória: Internet 
Charakteristika:  On-line verzia časopisu Cestovateľ 
Rubrika: Správy 
Oblasť: Celoštátna 
Názov článku: Kysučan na Mesiaci 
Autor: Mgr. Pavol Markech 
Dojem: Pozitívny 
Dostupné z:  http://www.cestovatel.eu/1231-kysuan-na-mesiaci 

Dátum:  1.4.2011 
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E-KYSUCE.SK 
    

Kategória:  Internet 
Charakteristika: On-line verzia týždenníka Kysuce 
Rubrika: Spravodajstvo 
Oblasť:  Celoštátna 
Názov článku:  Nad monografiami obcí Trnové a Olešná z vydavateľstva Magma 
Autor:   Dušan Mikolaj 
Dojem:  Pozitívny 
Dostupné z: http://www.e-

kysuce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=10023&Ite
mid=140 

Dátum:  4.3.2011 
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KRONER.SK 
    

Kategória:  Internet 
Charakteristika: Webová stránka Spolku rodákov Jozefa Krónera 
Oblasť:  Celoštátna 
Názov článku:  Najkrajšou knihou Slovenska sú Veličkove Kysuce 
Dojem:  Pozitívny 
Dostupné z: http://www.kroner.sk/index.php/component/content/article/119-

najkrajou-knihou-slovenska-su-velikove-kysuce 

Dátum:  12.4.2011 
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E-KYSUCE.SK 
    

Kategória:  Internet 
Charakteristika: On-line verzia týždenníka Kysuce 
Rubrika: Spravodajstvo 
Oblasť:  Celoštátna 
Názov článku:  Dve nové publikácie Kysuckého múzea v Čadci 
Autor:   Ladislav Paštrnák 
Dojem:  Pozitívny 
Dostupné z: http://www.e-

kysuce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=10052&Ite
mid=139 

Dátum:  4.3.2011 
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SME.SK 
    

Kategória:  Internet 
Charakteristika: Spravodajský internetový portál 
Rubrika: Kultúra 
Oblasť:  Celoštátna 
Názov článku:  Veličkova kniha o Kysuciach bodovala na prestížnej súťaži 
Autor:   Miroslava Murčová 
Dojem:  Pozitívny 
Dostupné z: http://kysuce.sme.sk/c/5836266/velickova-kniha-o-kysuciach-bodovala-

na-prestiznej-sutazi.html 

Dátum:  4.4.2011 
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Príloha č. 3: Grafické vyhodnotenie otázok 

Tab. č. 1: Záujem o kultúrne oblasti v závislosti na pohlaví 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

folklór a zvyky Between Groups 9,275 1 9,275 9,631 ,002 

koncerty Between Groups 4,900 1 4,900 4,804 ,030 

plesy Between Groups 8,124 1 8,124 9,763 ,002 

výstavy a vernisáže Between Groups ,533 1 ,533 ,549 ,460 

divadelné predstavenia Between Groups 4,230 1 4,230 4,474 ,036 

filmové festivaly Between Groups ,196 1 ,196 ,266 ,607 

hodové slávnosti Between Groups ,706 1 ,706 ,836 ,362 

      

 
Tab. č. 2 Záujem o podujatia v závislosti na veku 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

folklór a zvyky Between Groups 34,233 4 8,558 10,070 ,000 

koncerty Between Groups 1,194 4 ,299 ,283 ,889 

plesy Between Groups 32,209 4 8,052 11,163 ,000 

výstavy a vernisáže Between Groups 21,335 4 5,334 6,069 ,000 

divadelné predstavenia Between Groups 6,982 4 1,746 1,845 ,122 

filmové festivaly Between Groups 6,907 4 1,727 2,418 ,050 

hodové slávnosti Between Groups 4,726 4 1,182 1,413 ,231 

      

Obr. č. 1: Záujem respondentov o kultúrne oblasti (1-veľký záujem, 4-žiaden záujem) 
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Obr. č. 2: Návštevnosť podujatí podľa pohlavia 

Obr. č. 3: Návštevnosť kultúrnych podujatí podľa veku 
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Tab. č. 4: Spokojnosť s faktormi v závislosti na veku 

ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

miesto konania Between Groups 7,446 4 1,862 1,643 ,165 

cena vstupného Between Groups 6,350 4 1,588 1,370 ,246 

plagáty a letáky Between Groups 5,640 4 1,410 1,098 ,359 

spôsob informovania o akcii Between Groups 7,054 4 1,764 1,362 ,249 

program Between Groups 3,759 4 ,940 ,843 ,499 

občerstvenie Between Groups 5,899 4 1,475 1,188 ,317 

čas konania Between Groups 9,970 4 2,492 2,617 ,036 

odporúčanie známych Between Groups 8,762 4 2,190 2,250 ,065 

množstvo informácií Between Groups 6,152 4 1,538 1,271 ,283 

dĺžka programu Between Groups 3,907 4 ,977 ,952 ,435 

   
   

Tab. č. 5: Hodnotenie tvrdení 

 

 

 

Tab. č. 3: Vplyv faktorov v závislosti na pohlaví 

 

ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

miesto konania Between Groups ,002 1 ,002 ,002 ,967 

cena vstupného Between Groups 8,582 1 8,582 5,937 ,016 

plagáty a letáky Between Groups 1,425 1 1,425 1,027 ,312 

spôsob informovania o akcii Between Groups 1,592 1 1,592 1,241 ,267 

program Between Groups ,015 1 ,015 ,015 ,903 

občerstvenie Between Groups 1,412 1 1,412 ,705 ,402 

čas konania Between Groups 2,492 1 2,492 1,911 ,168 

odporúčanie známych Between Groups 1,690 1 1,690 1,409 ,237 

množstvo informácií Between Groups 1,442 1 1,442 ,983 ,323 

dĺžka programu Between Groups ,267 1 ,267 ,172 ,679 
   

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 95% Confidence Interval  

ponuka kultúrnych akcií je dostatočná ,753 199 ,452 ,055 -,09 ,20 

informovanie o kultúrnych podujatiach je dostatočné -1,384 199 ,168 -,090 -,22 ,04 

kultúrne podujatia sú dobre zorganizované -2,655 199 ,009 -,175 -,30 -,05 

miesta konania podujatí sú vyhovujúce -7,603 199 ,000 -,460 -,58 -,34 

účasť na kultúrnych podujatiach býva vysoká ,886 199 ,377 ,065 -,08 ,21 

program kultúrnych akcií býva zaujímavý -5,603 199 ,000 -,355 -,48 -,23 
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Tab. č. 6: Hodnotenie tvrdení v závislosti na pohlaví 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ponuka kultúrnych akcií je dostatočná  3,071 1 3,071 2,905 ,090 

informovanie o kultúrnych podujatiach je dostatočné  1,224 1 1,224 1,449 ,230 

kultúrne podujatia sú dobre zorganizované  5,219 1 5,219 6,163 ,014 

miesta konania podujatí sú vyhovujúce  5,173 1 5,173 7,290 ,008 

účasť na kultúrnych podujatiach býva vysoká  6,219 1 6,219 5,922 ,016 

program kultúrnych akcií býva zaujímavý ,671 1 ,671 ,835 ,362 

      

 

Tab. č. 7: Vyhľadávanie informácií o podujatiach podľa pohlavia 

vyhľadávanie informácií o podujatiach * pohlavie Crosstabulation 

 
pohlavie 

Total muž žena 

vyhľadávanie informácií o 

podujatiach 

vyhľadáva Count 53 47 100 

% within pohlavie 54,1% 46,1% 50,0% 

nevyhľadáva Count 45 55 100 

% within pohlavie 45,9% 53,9% 50,0% 

Total Count 98 102 200 

% within pohlavie 100,0% 100,0% 100,0% 

Obr. č. 4: Kultúrne podujatia, ktoré v regióne chýbajú 
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Tab. č. 8: Závislosť medzi vyhľadávaním  na internete a vekom 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,338
a
 4 ,015 

Likelihood Ratio 12,630 4 ,013 

Linear-by-Linear Association 7,793 1 ,005 

N of Valid Cases 200   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17,00. 

 
Tab. č. 9: Kde sa navštevujú respondenti kultúrne podujatia podľa veku 

$miesto*vek Crosstabulation 

 
veková kategória 

Total 15 - 24  25 - 34  35 - 44  45 - 54  55 a viac  

 v obci/meste kde býva Count 20 25 27 26 48 146 

% within vek 55,6% 62,5% 75,0% 76,5% 88,9%  

v iných mestách v regióne Count 12 16 26 15 23 92 

% within vek 33,3% 40,0% 72,2% 44,1% 42,6%  

mimo región Kysuce Count 13 14 18 12 16 73 

% within vek 36,1% 35,0% 50,0% 35,3% 29,6%  

Total Count 36 40 36 34 54 200 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5: Vyhľadávanie informácií v závislosti na okrese 
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Obr. č. 6: Vyhľadávanie informácií na internete podľa bydliska 
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Príloha č. 4: Štruktúra respondentov a obyvateľstva 

Tab. č. 1: Rozloženie respondentov podľa  pohlavia, bydliska a veku 

pohlavie miesto bydliska 
 

vekové kategórie 

muži ženy okres Čadca okres KNM 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 a viac 

98 102 146 54 36 40 36 34 54 

49 % 51 % 73 % 27 % 18 % 20 % 18 % 17 % 27 % 

 

Tab. č. 2: Rozloženie obyvateľstva na Kysuciach (obyvatelia starší ako 15 rokov) 

pohlavie miesto bydliska 
 

vekové kategórie 

muži ženy okres Čadca okres KNM 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 a viac 

52 038 53 698 77 091 28 645 19 473 21 415 18 936 17 897 28 015 

49% 51% 73% 27% 18% 20% 18% 17% 27% 

 Zdroj: [31], podľa vlastného spracovania 
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Príloha č. 5: Dotazník 
Vážený(á) respondent(ka), 

volám sa Jana Pilchová a som študentkou Ekonomickej fakulty VŠB – TUO. Robím výskum, ktorý má za 
úlohu zistiť ako je verejnosť spokojná s kultúrnymi podujatiami v kysuckom regióne. Výsledky tohto 
dotazníka budú použité pre vypracovanie mojej diplomovej práce.  

Dotazník je anonymný. Pokiaľ nie je uvedené inak, zaškrtnite prosím, len jednu odpoveď. 

1. Vyberte maximálne 3 oblasti, ktorým sa najviac venujete vo svojom voľnom čase. 
1.1. kamaráti, známi, partner/ka (bary, diskotéky, navštevovanie sa apod.)              
1.2. šport (aktívne)             
1.3. hudba, film, divadlo, výtvarné umenie           
1.4. čítanie kníh            
1.5. technika (televízia, počítač – internet, hry)          
1.6. príroda (prechádzky, práce v záhrade)          
1.7. domáce aktivity (venovanie sa rodine, práce v domácnosti)           
1.8. vzdelávanie            
1.9. iné (vypíšte).................................................................................................................. 

2. Ohodnoťte do akej miery sa zaujímate o nasledujúce kultúrne oblasti: 
  (1-veľmi sa zaujímam, 4-vôbec sa nezaujímam). 
                         1     2      3     4      

2.1. folklór a zvyky                
2.2. koncerty                                                                  
2.3. tanec a plesy                 
2.4. výstavy a vernisáže                 
2.5. divadelné predstavenia                                   
2.6. filmové festivaly                 
2.7. hodové slávnosti                 

3. Ktorých z nasledujúcich podujatí sa najčastejšie zúčastňujete?(môžete označiť viac možností)  
3.1. folklór a zvyky               

3.2. koncerty                              
3.3. tanec a plesy  
3.4. výstavy a vernisáže   

3.5. divadelné predstavenia    

3.6. filmové festivaly              

3.7. hodové slávnosti              

3.8. iné (napíšte aké)..............................        

4. Ako Vás ovplyvňujú nasledujúce faktory pri rozhodovaní o zúčastnení sa kultúrneho 
podujatia? (1-veľmi ma ovplyvňuje, 5-vôbec ma neovplyvňuje). 

                          1     2      3     4     5 
4.1. miesto konania                                          
4.2. cena vstupného                                          
4.3. plagáty a letáky                                          
4.4. spôsob informovania o akcii                  
4.5. program                  
4.6. možnosť občerstvenia                  
4.7. čas konania                      
4.8. odporúčanie známych                    
4.9. množstvo informácií                     
4.10. dĺžka programu                                         
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5. Ako ste spokojný/á s nasledujúcimi faktormi kultúrnych akcií na Kysuciach? 
 (1-najspokojnejší, 5-najmenej spokojný/á). 
                          1     2      3     4     5 

5.1. miesto konania                                          
5.2. cena vstupného                                          
5.3. plagáty a letáky                                          
5.4. spôsob informovania o akcii                
5.5. program                  
5.6. možnosť občerstvenia                  
5.7. čas konania                      
5.8. odporúčanie známych                     
5.9. množstvo informácií                      
5.10. dĺžka programu                                         

6. Ste spokojný/á s kultúrnym životom na Kysuciach? 
6.1. určite áno   
6.2. skôr áno   

6.3. skôr nie   

6.4. určite nie                      

7.   Vyhľadávate aktívne informácie o pripravovaných podujatiach v kysuckom regióne? 
7.1. áno         
7.2. nie        (prejdite na otázku č.9) 

8. Viete kde na internete sa dozviete o pripravovaných akciách na Kysuciach? 
8.1. áno     (napíšte kde)..................................................................................... 
8.2.  nie   

9. Odkiaľ sa najčastejšie dozvedáte o konaní kultúrnych podujatí v regióne?  
 (môžete označiť viac odpovedí) 

9.1. informačné tabule, plagáty, bilboardy           
9.2. Kysucké noviny                               
9.3. noviny Kysuce                                  
9.4. iné noviny (napíšte aké).......................................................................... 
9.5. priamo od kultúrnych inštitúcií (ich webové stránky)    
9.6. z internetových stránok mesta    
9.7. z obecného/mestského rozhlasu    
9.8. iné (uveďte aké) ..................................................................................... 

10. Zúčastňujete sa výstav v regióne? (pri odpovedi nie vyberte maximálne 3 možnosti) 
10.1. áno          

 nie, z dôvodu: 
10.2. mám iné záľuby   
10.3. výstavy ma nezaujímajú   
10.4. nemám informácie o ich konaní  
10.5. nemám ich s kým navštíviť   
10.6. nedostatok času   
10.7. iné (napíšte aké)....................................................... 

11. Kde sa zúčastňujete kultúrnych podujatí? (môžete označiť viac možností) 
11.1. v obci/meste kde bývam     
11.2. v iných mestách v regióne   
11.3. mimo región Kysuce    
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12. Mali by ste záujem o elektronické zasielanie informácií o konaní kultúrnych akcií v regióne? 
12.1. určite áno   
12.2. skôr áno   

12.3.       skôr nie   

12.4.       určite nie                     

13. Aký typ kultúrneho podujatia Vám na Kysuciach chýba? 
(môžete označiť viac odpovedí) 

13.1. výstavy fotografií                
13.2. divadelné predstavenia     
13.3. výstavy a prezentácie designu                
13.4.  plesy, tanečné vystúpenia            
13.5. výstavy s technickou tematikou             
13.6. vzdelávacie činnosti (besedy)  
13.7. prezentácia zvykov a tradícii           

13.8. filmové festivaly   
13.9. koncerty vážnej hudby             
13.10. koncerty súčasnej hudby   
13.11. podujatia pre deti    
13.12. nič mi nechýba   
13.13. iné...................................................... 

14. Ohodnoťte do akej miery súhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o kultúrnom živote v 
regióne? (1-úplne súhlasím, 5-vôbec nesúhlasím) 

                            1      2     3     4     5 
14.1. ponuka kultúrnych akcií je dostatočná                                          
14.2. informovanie o kultúrnych podujatiach je dostatočné               
14.3. kultúrne podujatia sú dobre zorganizované               
14.4. miesta konania podujatí sú vyhovujúce                
14.5. účasť na kultúrnych podujatiach býva vysoká               
14.6. program kultúrnych akcií býva zaujímavý                

15. Aké je Vaše pohlavie? 
15.1. Muž        
15.2. Žena        

16. Aký je Váš vek?(označte krížikom) 

15 - 24 rokov 25 – 34 rokov 35 – 44 rokov 45 – 54 rokov 55 a viac rokov 

     

17. Odkiaľ ste? 
17.1. okres Čadca            

17.2. okres KNM      

 

Vážený(á) respondent(ka), 

rada by som Vám poďakovala za čas strávený pri vyplňovaní tohto dotazníka. Ak máte ešte nejakú 
pripomienku ku kultúrnym podujatiam na Kysuciach, môžete ju napísať sem: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  


