
 

 

         

 

 

 

 

Názov Projektu:   Dotknite sa kultúry  

Koordinujúca organizácia:  Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (Slovensko) 

Partnerské organizácie:  Hnutí Brontosaurus  (Česká republika) 

    "CZAJNIA" association (Poľsko) 

Asociovaní partneri:  STROMORADIE s.r.o. (Prešov - Slovensko) 

    So Fine: History Art & Music Club (Humenné - Slovensko) 

    Park kultúry a oddychu (Prešov - Slovensko) 

Termin realizácie projektu:  1.6.2021 – 31.5.2023 

Miesto realizácie:   Slovensko, Česká republika, Poľsko 

 

Východisková situácia: 

V kultúrno-umeleckých oblastiach a zachovaniu kultúrneho dedičstva čelíme na Slovensku, 
ale v tejto mimoriadnej situácií aj na celom svete viacerým problémom. Nízke povedomiu o 
mieste a význame kultúry a umenia v spoločnosti je spôsobené aj absenciou predmetov 
filozofického, kultúrneho a umeleckého zamerania vo vzdelávaní mladých ľudí. Práve tieto 
vzdelávacie predmety a podporné činnosti by ozrejmovali význam a prínos umenia, kultúry a 
kultúrnych profesií, a zároveň by vychovávali a vzdelávali k nadobudnutiu kompetencií, 
ktorými by bolo možné „produkty“ kultúrno-umeleckých činností podporiť, kompetentne 
analyzovať či vedieť nad nimi kriticky uvažovať. 

Školy produkujú absolventov, ktorí nie sú dostatočne pripravení na trh práce a nemajú 
kompetencie a informácie z oblasti kultúry, ktoré taktiež prispievajú k rozvoju osobnosti a 
budovaniu plnohodnotnej uvedomelej spoločnosti. Meniaca sa doba, globalizácia a rozvoj 
IKT vytvárajú priestor pre nové prístupy a prepájanie skúseností z rôznych sektorov. Na 
základe doterajších skúseností si uvedomujeme, že nás školy, univerzity ani zamestnávatelia 
nevybavujú nástrojmi a kompetenciami, ktoré by vytvárali dostatočný priestor pre 
pochopenie a uvedomenie si prínosu kultúrno-umeleckého sektora, ale ani k zvyšovaniu 
povedomia a vedomosti z oblasti kultúry a umenia, ktoré sú pre každého jednotlivca 
dôležité. Tu vzniká priestor a zároveň aj potreba pre implementáciu nových prístupov k 
rozvoju kompetencií aj s využitím IKT nástrojov a neformálneho vzdelávania. Dostupnosť 
a možností nových technológií môžu prispieť k spopularizovaniu kultúrno-umeleckých 
činností a inštitúcií, ktoré sa tomuto sektoru venujú. Rovnako môžu prispieť k zvyšovaniu 
vedomosti a formovaniu postojov v spoločnosti ku kultúrnemu a umeleckému priemyslu. 
Uvedomujeme si, že inštitúcie a organizácie majú priestor a potenciál k rozvíjaniu 



 

 

kompetencií, ale častokrát nemajú nástroje a poznatky, ktoré by vedeli jednoducho aplikovať 
vo svojom prostredí. 

 

Zhrnutie projektu: 

Projekt "Dotknite sa kultúry" reflektuje na aktuálnu situáciu spôsobenú Covid-19, ale aj na 
dlhodobý stav klesajúceho záujmu o niektoré oblasti z kultúrno-umeleckého prostredia. Jeho 
cieľom je za účasti odborníkov z oblasti kultúry, umenia, neformálneho vzdelávania, práce s 
mládežou a IT vytvoriť intelektuálne výstupy na prezentovanie a rozvoj kultúrno-umeleckých 
činnosti. 

Do projektu budú zapojení partneri a experti zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Počas 
realizácie projektu sa vytvoria dva intelektuálne výstupy a zrealizuje sa viacero vzdelávacích 
a multiplikačných podujatí. 

Vytvorené intelektuálne výstupy: 

1. Interaktívna webová aplikácia - zábavno-vzdelávacia aplikácia pre oblasť kultúry 
a umenia, lokalizovaná do viacerých jazykov. Aplikácia bude pozostávať z dvoch častí 
návštevnícka a kurátorská. Návštevnícka časť aplikácie bude implementovaná ako 
hra, v ktorej budú môcť návštevníci zažiť neformálne vzdelávacie aktivity formou mini 
hier. Kurátorská časť slúži tvorcom kultúrneho podujatia/pedagógom vytvárať nové 
neformálne vzdelávacie aktivity v online prostredí ktoré následne budú slúžiť ako 
motivačný a vzdelávací prvok k podujatiu. Súčasťou tohto výstupu bude aj webový 
portál o projekte a témach projektu. 

2. Metodická príručka - autorská príručka sumarizujúca možné prístupy k doplňujúcim 
aktivitám kultúrnych a umeleckých inštitúcii realizovaných metódami neformálneho 
vzdelávania, s možnosťou implementácie aj do prostredia formálneho a 
neformálneho vzdelávania. Manuál bude výstupom činnosti expertnej skupiny za 
rôzne oblasti kultúry, pričom sa budeme zameriavať predovšetkým na históriu, 
výtvarné umenie, divadlo, hudbu a literatúru, film a pod.). Časť aktivít v metodickej 
príručke bude poukazovať aj na možnosti využitia interaktívnej aplikácie. 

Na disemináciu výsledkov, overenie výstupov v praxi a zbieranie podnetov bude realizované 
dvojfázové medzinárodné vzdelávacie podujatie pre účastníkov z kultúrno-umeleckého 
prostredia, pracovníkov s mládežou ale aj učiteľov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky, 
ktorí sa týmto témam venujú. Následne budú realizované multiplikačné podujatia - 
workshopy, vo všetkých zapojených krajinách (minimálne po 7 podujatí v každej zapojenej 
krajine). Na týchto podujatiach budú multiplikované a využívané prístupy a nástroj, ktoré 
predstavujú intelektuálne výstupy projektu. V závere projektu budú realizované dve 
záverečné konferencie s medzinárodnou účasťou: jedna na Slovensku a jedna v Českej 
republike. Konferencie budú zameraná na prezentovanie výstupov a výsledkov projektu, 
informovanie o funkciách interaktívnej aplikácie, nadviazanie partnerstiev a spolupráce 
medzi účastníkmi z rôznych sektorov. Takto navrhnutý koncept projektu má zabezpečiť 
vytvorenie kvalitných výstupov, overených priamo v praxi, pripravených na ich využívanie a 
implementáciu a šírenie aj po ukončení projektu. 

 

Projekt Dotknite sa kultúry je spolufinacovaný z programu Európskej únie 
Erasmus+ 
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Kontaktná osoba: 

Meno:  Ján Smatana 
Organizácia:  Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania 
Adresa: Vajanského 17, 080 01 Prešov 
Email:  johny@cenef.sk 
Tel.:  +421 911 970 399 
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