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Výskum Čítanie mládeže v SR 
 

Žilinský kraj 



Realizácia výskumu v kraji: 

 

v sídlach 5 regionálnych knižníc: 

Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin 

v  6 mestách: 

Rajec, Kysucké Nové Mesto, Ružomberok, Liptovský 
Hrádok, Istebné, Tvrdošín   

v 5 obciach: 

Dolný Hričov, Horný Vadičov, Bobrovec, Partizánska 
Ľupča, Malatiná 



 

Pre Žilinský kraj stanovený počet 1 500 respondentov 

reálne sa zúčastnilo 1 617 respondentov: 

657 chlapcov – 40,7 % 

958 dievčat   – 59,3 %                   

59,30%

40,70%

chlapci

dievčatá



Zastúpenie respondentov podľa typu školy: 

912 žiakov základných škôl 

449 študentov stredných odborných škôl 

241 študentov gymnázií 

15   študentov odborného učilišťa 

14,9 %

27,8% 56,4 %

0,9 % žiaci ZŠ

študenti SOŠ
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Veková štruktúra: 
                                          
 

 

12 roční  -   2,2 % 
13 roční  - 21,0 % 
14 roční – 27,9 % 
15 roční – 10,3 % 
16 roční – 26,0 % 
17 roční – 11,6 % 
18 roční –  0,7 % 
19 roční -   0,1 % 
20 roční -   0,2 %  
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Z celkového počtu žiakov a študentov v kraji bolo 
respondentmi výskumu : 
 
 
  6,34 %    žiakov základných škôl 
  6,16 %    študentov stredných odborných škôl 
11,19 %    študentov gymnázií                          
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Výsledok výskumu: 

verifikovanie hypotézy, že mládež málo číta 

Otázka: 

kto alebo čo za to môže ? 

Riešenie: 

* dá sa s tým niečo robiť ? 

* čo sa s tým dá robiť ? 

* kto to má urobiť ? 

 



  Významnejšie medziregionálne rozdiely, resp. rozdiely 

Žilinského kraja oproti celoslovenskému priemeru: 

 

Voľnočasové aktivity: 

 *  surfovanie na internete viac ako 3 hodiny počas školského dňa –     
 najnižšia hodnota  

 *  návštevnosť kult. podujatí /v nich sa okrem skladby respondentov 
čiastočne premieta ich bydlisko a tým príležitosti/: 

     - nižšia návštevnosť divadla  

     - naopak vysoká návštevnosť koncertov modernej hudby 

Čítanie kníh: 

 *   druhá najvyššia hodnota v čítaní kníh počas školského dňa v  
  rozsahu viac ako 2 hodiny denne 

 *   najvyššia hodnota v čítaní v rámci víkendových aktivít 

 *   najvyššia hodnota v čítaní kníh naposledy pred polrokom 

 

 



  
 
 
                  
 
 
 
 
 

 

Návštevnosť, využívanie a hodnotenie knižníc: 

 
*   najlepšia hodnota , t.j. najnižšie % tých, čo nenavštevujú žiadnu  
    knižnicu 
*  druhá najvyššia hodnota v navštevovaní školskej knižnice                           
*  ale percento presahujúce celoslovenský priemer navštevujúcich     
    knižnicu len keď niečo potrebujú 
*  najvyššia hodnota vo využívaní prezenčných služieb knižníc 
*  naopak pomerne nízka vo využívaní BIS                                          
*  využívanie internetu  v knižnici – hodnota vysoko prekračujúca iné  
    kraje                                                                                           
*  najnižšie hodnoty vo výrokoch „neviem kde je knižnica“ a „pracovníci     
    knižnice boli neochotní“ - pozitívum 

Čítanie a škola: 

*   množstvo prečítanej mimočítankovej literatúry – najvyššie % tých,  
    ktorí odpisovali od kamarátov                                                                          
*  zdroje informácií k úlohám: prioritne v internete ako vo väčšine iných  
    krajov, ale pekné % aj pri využívaní kníh, CD ROM a DVD, časopisy  
    ako zdroj dokonca najvyššie % 

 



   Vzťah k čítaniu: 

 

Dôvod čítania – „čítanie ma baví“ je najpozitívnejším a asi aj 
najobjektívnejším vyjadrením vzťahu k čítaniu, ostatné možnosti 
odpovedí sú návodové, najmä žiaci ZŠ ťažko z vlastnej hlavy 
posúdia, že im čítanie pomáha rozvíjať myslenie, vyjadrovanie, 
vzdelávanie – viac ako 50 % mládeže v Žilinskom kraji čítanie baví, 
hoci v medzikrajskom porovnaní sú naši mladí až na 4. mieste. 

V alternatívach odpovedí na výroky súvisiace so vzťahom k čítaniu, ako 
napr. „v knihách je veľa zaujímavého ...“, kto veľa číta je múdrejší“, 
„čítanie je dobrá zábava“, atď. sa váhavejšou formou čiastočného 
súhlasu zhodujú naši mladí s mládežou ostatných krajov. 

Dôvody negatívneho vzťahu k čítaniu prezentovali respondenti v 
odpovediach na otázku „prečo nečítajú“. Prvenstvo vo výhovorke o 
nedostatku času mali mladí zo Žilinského kraja, ale vysoké hodnoty 
dosiahli aj vo výpovediach „čítanie je únavné“ a „nebaví ma to“. 

  



Kto za to môže ? 

 Fascinácia elektronickými médiami (pohodlnosť, pružnosť, 
rýchlosť, značná dostupnosť) 

 Rodinné prostredie nie je dostatočne motivujúce:                          
* dôkazom je vysoké % mladých, ktorí nemajú hobby alebo krúžky    
   vyžadujúce odborné informácie (v kraji 42,7 %)                         
* v Žilinskom kraji až 21 % respondentov nedostáva od rodičov a   
   príbuzných knihu ako dar, 62,4 % výnimočne a len 16,6 %   
   pravidelne 

 Tento postoj ku knihám sa určite prenáša aj do rovesníckeho 
prostredia, keď drvivá väčšina respondentov (v našom kraji vyše   
85 %) nikdy od kamarátov nedostáva do daru knihu  

 Škola rovnako nemotivuje dostatočne k využívaniu inej než 
učebnicovej literatúry:                                                                
* na otázku „koľko kníh povinného/odporúčaného čítania prečítali“,   
   v značnom % (v ŽK až 19,4 %) - učitelia to nevyžadujú               
* na otázku „ako často získavali informácie k referátom...“ vysoké %   
   (v ŽK viac ako 28 %) uviedlo, že výnimočne, čím sa od ostatných  
   krajov líšili len minimálne 

 
 
 



    Nízku úroveň čitateľskej gramotnosti vyjadrila mládež aj výrokom 
„obrázky si pozriem rád ale čítanie je zdĺhavé“, úplne a čiastočne sa 
s ním stotožnilo (v ŽK) 48 % - obdobne v iných krajoch, t.j. nemajú 
vypestované čitateľské zručnosti, čítajú s ťažkosťami 

 

 Knižnice – verejné: 

    * nedostatok finančných prostriedkov  (knihy, časopisy) 

    *  nedostatočná orientácia vo fonde 

    * slabšia atraktivita prostredia 

    *  absencia konzultantov 

 

Riešenia 



Ďakujem za pozornosť 

  Mgr. Mária Balkóciová 

     

balkociova@krajskakniznicazilina.sk 

www.krajskakniznicazilina.sk 
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