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JÁN BRINDZA 

MIESTO PO SZM PRI JEDNOTNOM VYCHOVNOM POSOBENÍ VSETKYCH MIMOSKOLSKYCH 
CINITEL'OV 

I. TEORETICKÉ VYCHODISKÁ 

* a. v UV KSC na svojom plenárnom zasad —nuti v júl.i 1973 zdoraznil, ze v ( 
vypestovat1 vysoké moraine hodnoty osobnosti mozno len ciel'avedomym 
posobením vsetkych vychovnych cinitel'ov, ktoré sa na v^chove zúcastnujú. V v y j 

Hlavnú koordinujúcu funkciu plní KSC a po nej skola. Popri skole na 
realizácii ciel'ov komunistickej vychovy sa podiel'a rodina, PO SZM, SZM, 
spolocienské organizácie, masovokomunikacné prostriedky - film, rozhlas, 
televízia, tlac, ale aj závorJy, 3RD a pod. Poziadavka komplexnisti 
v^chovného posbenia predpokladá ich úzku spoluprácu. 

Najrozpracovanejsi systém vychovného posobenia rná skola. Skola vyvíja 
úsilie, ako aj vychovné posobenie ostatnych bychovych cinitel'ov - najmä 
rodiny, PO SZM, SZM i dalsích vychovnych cinitel'ov - a spolocenskych 
organizácií v súlade s v^chovnym posobením skoly a celospolocenskymi 
úlohami v komunistickej v^chove detí a mládeze. 

Formovanie vsestranne harmonicky rozvinutej osobnosti predpokladá 
úzku, programovú, systematickú spoluprácu medzi jednotlivymi cinitel'mi. 

Nezastupitellnú funkciu a miesto vo formovaní detí a mládeze má PO 
SZM a SZM. PO SZM má vypracovanú jednotnú sústavu poziadaviek vyjadrenych 
vo "V^chovnom systéme pre iskry a pionierov". Vychovn^ systém je 
realizovan^/ specifick}mi formami a metodami práce. 

Vhodne doplna vychovné posobenie na vyucovaní a prispieva k 
jednotnému vychovnému posoben.iu na ziakov základnej skoly, skolskej a 
mimoskolskej vychovy, na organizovany vol'ného casu detí. 
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II. KONKRETIZÄCIA CIELA VYSKUMU 

Pionierska organizácia SZM je jedn^m z vychovnych cinitel'ov, < > v 

posobiacich na deti. Jej vplyv je vyznamny preto, ze nadväzuje na 
vychovné posobenie skoly, posobi na deti v case mimo vyucovania, hlavne v 
case ich vol'na. Obsahom svojej cinnosti sa podiel'a na priprave deti na 
zivot a prácu v rozvinutej socialistickej spoloSnosti. 

Ciel'om vyskumu bolo dospiet'k návrhom na racionálne vyuzívanie 
vol'ného casu deti, jeho ovplyvnovanie vsetkymi mimoskolskymi cinitel'mi, 
hlavne spoloc, organizáciami. Konkretizácia vyskumu: 
1. Predpokladom dalsieho rozvoja detskej organizácie je starostlivost1 7 v celého Socialistického zväzu mládeze o svoju mladsiu smenu - o 

v I pionierov. Skúmany bol súcasny stav starostlivosti SZM o PO. Dospeli 
v v t , 

sme k navrhom na nesenie, urcenym organom a organizaciam zvazu 
mládeze. 
2. Spolupráca detskej organizácie s pracovnymi kolektívmi v závodoch. 
Doraz bol polozeny na spoluprácu s BSP. 
3. Spolupráca PO so spolocensk^mi organizáciami NF pri rozvoji V V I V 
vsestrannej a pestrej cinnosti. Dospiet k návrhom na zvysenie 
koordinácie a aktivity vsetkych spolocenskych organizácii v ponuke 
roznych cinnosti v podujati pre deti. i v 
V priebehu vyskumu sme spolupracovali s ostatnymi riesitel'mi tejto 
úlohy. 

III. PRACOVNÉ HYPOTÉZY 

V v v 1. Zväz mládeze plnl svoje poslanie voci PO SZM, stará sa o nu, pod jeho 
Iv 

vedením ona plní vytycené úlohy. 
/ V 2. BSP mozu ovplyvnovat' deti pionierskeho veku hlavne v oblasti mravnej A V 

a pomoct' rozvíjat' technickú, prírodovednú a ideovopolitickú zlozku 
komunistickej vychovy. 
2.1. brigáy i detské kolektívy radi spoluprcujú a vysledky sú dobré. 
3. Spolupráca PO so spolocenskymi organizáciami sa rozvíja na detskej 
úrovni a zasa-'duje do najdolezitejsich oblasti pionierskej cinnosti. PO 
tak za pomoci spoloc. organizácii naplnuje svoje poslanie. 
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\l , , C/ o 

5.1. PO realizuje svoju cinnost vo vol nom case deti. Ovplyvnuje tak 
cast' vol'ného casu deti. Vyznamne pritom pomáhajú niektoré spolocenské 
organizácie. 

IV. VYSKUMNÉ METODY A VYSKUMNÁ VZORKA 

a./ Pri vyskumnom cieli c. 1 (konkretizácia ciel'a vyskumu) bolo 
postupované metodou literárnou a stúdióm dokumentov. V historickej casti 
problematiky bolo skúmané ako sa zväz mládeze pocas svojho vyvoja 
zaoberal problematikou detskej organizácie, ako jej pomáhal problematikou 
detskej organizácie, ako jej pomáhal (nácrt je vykonany od vzniku CSM v 
r. 1949 az do III. zjazdu SZM 1982); 
anketou - u 100 základnych organizácií SZM na Slovensku. 

v Zist'ovany bol súcasny stav stratostlivosti a pomoci SZM PS a oddielom. 

b./ Vyskumny ciel' c. 2. 
technikou ankety u BSP v troch okresoch Stredoslovenského kraja (V. 
Krtis, Banská Bystrica a Prievidza) metódou studia dokumentov - kronik 
BSP aroznych hodnotiacich správ v orgánoch ROH. c i/ 
metodou stúdia dokumentov - zmlúv medzi SZM a spolocenskymi organizáciami 
a hodnotiacich správ tychto orgánov. 
metodou statistickou (technika dotazník) u detí 7. rocníkov o fonde a 
trávení ich vol'ného casu (vzorka 840 detí) Uotazníkom u 761 detí o 
mieste PO v zivote detí - deti z okresov B. Bystrica, a Zilina. 

j i Okrem toho boli pouzité metody porovnánacia a logická. Vysledky boli 
spracované rucne bez pouzitia vypoctovej techniky. 

i i V. D0TERA3SIE VYSLEDKY VYSKUMU 

1./ Preukázatel'ne dobré vysledky v práci pionierskej organizácie v 
celej jej historii sú i dielom tisícov pionierskych pracovníkov a 
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starostlivosti orgánov a organizácií SZM. Zvazáci vedú krúzky, oddielly, 
pomáhajú pri vstupe do oddielov iskier i do PO a do zväzu mládeze. 

Konkrétna pomoc pionierskym skupinám a oddielom sa realizuje v v spociatku prevzatím patronátu, co sa upravuje patronátnou dohodou. V 
súcasnosti na Slovensku má uzavreté patronátne zmluvy s pionierskymi 
skupinami asi 1/3 zvazáckych organizácií. Tieto ocividne dosahujú 

V V 

lepsích vysledkov v patronátnej cinnosti, nez organizácie bez dohody. 
Pritom sa pod dohodou nemyslí dohoda v zmysle ako ich uzavrel ÚV SZM so 
spolocenskymi organizáciami. Ide o úpravu vzt'ahov a vzájomné závazky a 
termíny ich splnenia. V sovietskom Komsomole sa osvedcilo kolektívne 
vedomie oddielu. K jednému oddielu vysiela komsomolská organicáia nie V/ jedného, ale viae svojich clenov. Popri jednom, právne zodpovednom 

A | veducom, sa ostatní venujú príprave a organizácií roznych záujmovych 
V A \ \J cinnosti podl-a vlastnych zálub. Tento sposob má vyhodu v torn, ze s u 
pioniermi pracujú viacery zvazáci, ktorí majú spolu i viacej nápadov. Ani 
pri odehode vedúceho sa nemusí hl'adat' novy, pretoze existuje v 
kontinuita. Dolezité je rozdelenie funkcií, jednotny plán, zodpovednost 
a jednotné hodnotenie. Táto forma je vyhodná najmá pre studentské 
organizácie SZM. < j i Z ankety, ktorá bola v rámci vyskumu uskutocnená v 100 zakladnych 
organizáciách SZM na Slovensku vyplyva, ze súcasná pomoc Z0 SZM pionier. 

yj skupinám spocíva: 
- Vo vybere vedúcich a instruktrov a ich povereni pracovat s 

t V pioniermi. Popri oddielovych vedúcich a instruktoroch pracujú zvazáci s 
det'mi ako vedúci záujmovych útvarov, napr. krúzkov technickych, 
astronomickych, sportovych, mladych poziarnikov, ochrancov prírody, v v < < sikovnych rúk, streleckych, literárnych, turistickych, fotografickych a 
dalsích. Niektorí oddieloví vedúci vedú záujmové pionierske oddiely, ako 

\j v/ V 
predsedovia klubov instruktorov na strednych skolách a ucilistiach. 

- V organizacnej pomoci pri príprave a priebehu roznych podujatí, 
napr. Dni pionierov - pri slávnostnom programé, pri sportovych 
disciplínach, kvízoch, pion. jarmoku, besedujú s pioniermi, pomáhajú 
financne i materiálne, napr. nákupom odmien vyhotovia do kroniky 
fotografie, poskytnú, ak je treba brigádnickú pomoc pri príprave 
priestorov. Podobne pomáhajú zvazáci pri Medzinárodnom dni detí, 
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sviatkoch zimy s Dedom Mrázom, pomáhajú pri zbere liecivych rastlin a 
pod. 

- V ideovopolitickej oblasti - formovanim socialistického vzt'ahu 
f A 

deti k práci a jej vysledkom. Zvázáci v závodoch prostredníctvom roznych 
podujetí vytvárajú podmienky pre blízky vzt'ah deti k robotnickej triede, 
rozvíjajú záujem a tvorivú prácu a robotnycke povolanie. Casté sú besedy 

i ^ * a exkurzie pionierov na pracoviskách mladych clenov SZM, v mládezníckych 
i i v 

kolektívoch. Na turistickych vyletoch zvazáci priblizujú det'om 
vysvetl1ovaním, alebo sprostredkovanim boje za SNP, alebo zo skorsieho 
obdobia. v j V 

- V rozvoji pestrej cinnosti pionierov pocas skolského roka, ale i 
pocas letnych prázdnin. V V / - V materiálnej a financnej pomoci PS - predovsetkym pri vystavbe 

V 

nenárocnych ihrísk, najmä v táboroch, pri nákupe základného materiálu pre 
potreby skupny alebo oddielu. 

- V priprave pionierov na vstup do SZM. 

Rozvojom patronátnej cinnositi zväzu mládeze nad PO sa vytvárajú 
podmienky pre normálnu cinnost' detskej organizácie. Pionieri sa v styku 

v J so zvázákmi pripravujú a chcú byt1 zväzakmi a pokracovat' v plnení úloh, 
o á , ktoré sa od mladych socialistickych l'udí ocakávajú. v» v V 

Pre zlepsenie patronátnej cinnosti sa vyzaduje: 
- V kádrovej oblasti sa ziada intenzívnejsia pomoc ZO SZM v oblasti 

technickej cinnosti (pri zakladaní a vedení stanic mladych technikov a 
prírodovedcov). Táto cinnost' napomáha pri vol'be povolania. V } 

- V materiálnej oblasti budovanie nenárocnych ihrísk, alebo aspon 
castí zariadeni - hlavne na sídliskách. 

- Docenovat' prácu zvazákov, ktory s pioniermi pracujú ako kazdú inú V x/ zvazácku cinnost'. Navrhovat' na odmeneie zväzäckymi, ale i státnymi v v «/ vyznamenaniami najlepsích zvazákov, ale i starsích, co posilní 
postavenie SZM a jeho detskej organizácie. 

2./ Súcast'ou vyfskumu bol predvyskum o podieli a spolupráci PO SZM s i t / f \j inymí cinitel'mi pri vychove k vol'be povolania z hl'adiska mozností PO, 
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menovite z hl'adiska vychovy pionierov k tvorivej práci. 
Táto sa realizuje prostredníctvom záujmovej technickej cinnosit a 

y/ 

verejnoprospesnej práce. Tu sme sledovali ako PO SZM spolupracuje s ROH, 
BSP a vyrobnymi kolektívmi. V I Z iniciatívy Revolucného odborového hriutia sa na vychové detí 
podiel'ajú aj kolektívy pracujúcich zo závodov. Patria medzí blízkych 

%f / i 
priatel'ov prionierov. Spolupráca s nimi prinása úzitok pri vychove k 
správnemu vzt'ahu k práci. Vysledkom byva vol'ba celozitvotného 
povolania, pre ktoré deti získali záujem práve pri styku s kolektívom 
pracujúcich. Spolupráca so závodmi a druzstvami spája posobenie skoly so v zivotom, toriu s praxou. 

xj v 

ROH - aki najmasovejsia organizácia csl. pracujúcich podporuje a 
realizuje ciel' socialistickej vychovy a pomáha pri rozvoji vsestranne a 
harmonicky rozvinutej osobnosti. 

Mnohé závody a základné organizácie ROH májú uzavreté dohody so V \J 
skolami a pionierskymi oddielmi. Pri naplnovaní dohod sa plne realizuje 
aj pioniersky vedúci. 

Odbory - posilnujú pedagogickou propagandou zodpovednost rodicov za 
vychovu detí- vedu ich k podpore úsilia skoly a PO SZM, umoznujú det'om, 
aby sa oboznamovali so závodom a poznali prácu svojich rodicov a svojich 
vedúcich zo závodu. Tym podnecujú záujem detí o robotnícke povolania. 
Pioniersky vedúci spolu s pionierskym aktívom, skupiny alebo oddielu v popularizujú v PS pracovné úspechy najlepsích robotníkov, novátorov, 

•j 

zlepsovatel'ov a BSP. 
Obdory umoznujú det'om, aby sa oboznamovali so závodom a poznali 

V* 

pracu svojich rodicov a vedúcich PO zo závodu a tym podnecovali najmä u 
V starsích pionierov záujem o robotnícke povolania. Pioniersky vedúci popri v > 

popularizácii dobrych vysledkov oboznamuje deti s revolucnymi tradíciami 
závodu, a bojom robotníkov za svoje práva, so súcasnymi a perspektívnymi 
úlohami podniku. 

ROH chce iniciatívne rozvíjat' spoluprácu so skolou a PO v oblasti v kultúry. Poskytuje moznost', aby programy kultúrnych zariadení sa 
V vyuzívali pre deti. Je ochotné organizovat' pre deti pravidelné kultúrne 

v <j podujatia ako s besedy a sútaze. Trávenie svojho vol'ného casu v 
závodych kluboch je prospesné rozvoju osobnosti detí. 
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J A , 
ROH moze pomoct aj materiálne a kádrovo, najmä pri vlastivednych 

vyletoc, turistike a zájazdoch. V prázdninovom období je mozné spolocne s 
ROH organizovat' nielen rekreáciu detí v táboroch ROH, ale ROH moze 
financne prispeit' i det'om, ktoré idú do táborov pionierskych skupín. 

Medzi dalsie formy spolupráce a pomoci patri budovanie pionierskych 
oddielov a skupín pri závodoch a kultúrnych zariadeniach, podpora 
cinnosti záujmovych útvarov a staníc mladych technikov a prírodovedcov, \ 1/ poskytovanie závodnych klubov pre rácu PO. Z radov clenov ROH získava I A <i 
pionierskych vedúcich, pozyva deti zamestnancov na dolezité udalosti v 
závode a naopak, vysiela popradych odborovych funkcionárov a pracovníkov 
na najroznejsie zhromazdenia a udalosti v skole a v pionierskej skupine. 
Je známi podiel niektorych ZV ROH na organizácií pionierskych sl'ubov. 
Napríklad závody v okrese Povazská Bystrica poskytovali pre svoje i 
patronátne pionierske skupiny autobusy na vyleti do Banskej Bystrice. 
Okrem rekreacného pobytu zlozili deti pioniersky sí'ub na památnych 
miestach v Kremnicke, alebo Nemeckej. 

Starostlivost' a pomoc závodov a druzstievo pioniersku organizáciu sa 
prejavuje najvyznamnejsie v patronátnej cinnosti. Osvedcuje sa, ak má 
závod, druzstvo, patronát súcasne nad skolou i pionierskou skupinou. 
Úlohou patronátu je najmä podpora vychovného úsilia PO privvytváraní 
správneho pomeru pionierov k práci a pri vychove k uvedomelej vol'be 
povolania. 

Kazdy rok hl'adajú tisice strnást'rocnynh chlapcov a dievcat odpaved •J A * • u
 v u 

na zivotne dólezitú otázku - cím budem, ako sa uplatním v dalsom zivote. 
\i i i V súcasnosti s rozvojom novych odvetvi, so vznikom novych profesií, stúpa 

v v 1/ 

zlozitost' tohto rozhodovania. Deti. sa majú moznost' vybrat' zo sirokej 
palety studijnych a ucebnych odborov. Väcsina strnást'rocnych má vsak iba 
kusé a nejasné predstavy o roznych odboroch l'udskej cinnosti. Dosial' 
existuje znacny nesúlad medzi zelaniami detí (alebo ich rodicov) a v v/ \ j v celospolocenskymi potrebami. Záujem o ucebné odbory nestaci k pokrytiu 
potrieb násho národného hospodárstva. Nedostatok sa prejavuje 
predovsetkym v strojárstve, hutníctve, baníctve, chémii a v spotrebnom 

\j \j j 

priemysle. Ale záujmen strnást'rocnych sa sústreduje predovsetkym na 
atraktyvne odbory. U chlapcov na automechanikov, orpravárov slaboprúdovej 
techniky, instaletérov, maliarov bytov, kuchárcasník a umelecké remeslá. 
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w Naopak, v nízkej rniere sa zaujímajú o povolanie frézara, sústruzníka, 
V V V strojného a prevádzkového zámocníka, zelezniciara, klampiara, pékára, 

V v >f v opravára, atd. Pre dievcatá sú prít'azlivé obdory: kadernícka, krajcírka, 
V V cukrárka, forografka, aranzérka, predavacka priemyselného tovaru, spojová 

\j { manipulantka a mechanicka elektrotechnickych zariadení. Maly záujem majú 
v V dievcatá o ucebné odbory v pol1noshospodárstve a nízky záujem je aj o 

v v \j tradicnu zenskú profesiu - tkácka. Dievcatá, v mnohych prípadoch i s 
1/ \ j vei'mi dobrym prospechom volili radsej krátkodobé zaucenie, ktoré v skryvalo moznost' rychleho zárobku. Teraz, po uzákonení povinnej 

V \J w desat'rocnej skolskej docházdky to nebude mozné. • v" Ako riesit' vol'bu povolania chlapcov a dievcat v súlada s portrebami 
V V • I V 

nasho zivota? Pomáhajú im pritom vychovní poradcovia základnych skol, ale 
mnoho mozu urobit' i pionierski vedúci sporostredkovanim stretnuti s 

V kolektivami pracujúcich. Ide predovsetkym o technické odbory. Technika je 
-t V vsak okolo nás a rodicia detí, patronátna brigáda a organizácia SZM sú V A A ^ stábom odbornikov najroznejsích profesií. Tí mozu zariadit' exkurzie na 

i v 

svoje pracoviská a podat1 zasväteny vyklad. Mozno usporiadat' besedu o 
svojom povolaní, jeho dále^itosti, moznostiach i o tom, kde v zahranicí 
nám ich v^robky robia dobré meno. S technikou, ako vysledkom práce 
mládeze a dospel^ch sa mozu deti stretnút' na v^stavách a pri zhliadnut 
vedeckonaucnych filmov. 

Skola a pionierska skupina uzavierajú so závodom, ROH, alebo 
brigádami socialistickej práce patronátnu zmluvu. Konkrétna a úcinná je 
spolupráca pionierskych oddielov s brigádami socialistickej práce a 
vyrobnymi kolektivmi. Rozvyja sa úspesne preto, ze sa brigády chcú r v podial'at' na vychove detí ale aj preto, ze v brigádach sú rodicia 
pionierov, ktorí majú záujem a prácu s vlastnymi det'mi. 

Obsah spolupráce a BSP je pestry, Závisí od konkrétnych podmienkok 
brigády i oddielu. Najcastejsie sú podujatia doplnujúce a rozsirujúce 
vychovné zámery, obsiahnuté vo vychovnom systéma PO SZM: exkurzie do 
zavodu s presne stanovenym ciel om, spolocné vylety na pamatné miesta, 
spolocné zbory, vystavba tábora pionierskej supiny, financná pomoc, at*. V V Pioneieri blahozelajú svojej brigádé k splneniu plánu, zúcastnujú sa 

U v A rozlúcok s clenmi birgády, ktorí odchádzajú do dochodku. Brigády sú zasa i - j v pri pionierskom sl ube, pri oslavách vyrocí P0,SZM a pri dalsich 
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podujatiach. Zo svojho stredu vyberajú vedúcich oddielov, odbornych 
V J' poradcov pre plnenie podmienok odznakov odbornosti, atd. Kazdodennou 

•j 

spoluracou sa utuzuje styk pracujúcich s pioniermi. 
Pionierska vedúca z Oubnice n/Váhom napisala: "... A tak sme s det'mi 

niekol'kokrát navstivili závod, prezreli sme si pracovisko nasich 
patronov, oboznámili sme sa s ich prácou a videli sme pritom i viae 
zaujímavych pracovísk, strojov a zariadení. Azda najzaujimavejsia bola J \/ prehliadka celého hutného závodu, kde deti videli vsetko, pocnúc v \) -j srotoviskom cez stavbu v elektrickych peciach, formovnou, lisovnou, az po 

v v hotové obliatkv. Viaceri chlapci celkom mezakryte hovorili, ze by tarn 
chceli pracovat'. A mozem Vás ubezpecit', ze dlhé hodiny vysvetl'ovania 

•j 

pojmu robotnycka trieda by det'om nepovedali tol'ko, ako táto návsteva u 
nasich patronov." w <j \j 

V jednom automobilovom závode sa zamysl ali nad tym, preco ziaci 
nechcú ist' za frézarov, brusicov, zlievacov a preco si z remesiel 
vyberajú najskor profesiu mechanika. Zistili, ze osmaci vlastne nemajú •j v konkrétnu predátavu o tychto remeslách, pretoze ju nepoznajú. Zacali 
V v/ 
ziakov oboznamovot' so závodom, dávali im viae nez náhodné informácie a 
zaujímavym spósobom im priblizovali vyrobny proces a cinnost' závodu. 
\t [j s Clenovia mládezníckej brigády zacali pracovat' ako vedúci pionierskych V/ v/ 
oddielov a technickych záujmovych krúzkov. Schádzjú sa v skolskych 
dielnach, alebo v inch ucilisti, ci v závode. Pri tejto práci vzbudzujú 
záujem o potrebné povolania. 

V/ J Podobné moznosti majú aj pionierske skupiny na dedine. Dnesné 
•j v 

socialistická dedina poskytuje moznosti i pre pestrú pioniersku cinnost' 
a to nielen v mieste skoly, ale i v obciach, odkial' deti do skoly 

V dochádzajú a kde zijú. 
Pionieri na dedine sa oboznamujú s vysledkami hospodárejia 3RD a 

v (/ V t Státneho majetku. Uzitocné je, ak pionieri dochádzajú zo agronomami, 
mechanizátormi a zootechnikmi i za l'udmi, ktori pod ich vedením pracujú. 
Vhodné by bolo, kedy s nimi nejaky cas pracovali, aby ich prácu poznali. 

*/ \j i/ 
Pri práci s nimi spoznajú, ze dnesnému druzstevnémo rol'nikovi je 
potrebná i veda, i technika i znalosti z ekonomiky. Aby uvideli, aké 
nevycerpatel ne moznosti sa odkryvajú aj pred dnesnymi pioniermi, 
budúcimi pol'nohospodármi. Pionieri mozu pmoct' svojmu druzstvu ako dozor 
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V V + v druzstevnom sade, pri strázeni úrody a pod. Pri vhodnej prílezitosti 
v V v V + poslú pionierskou postou pozdravy k MOZ druzstevníckam, vsetkym 

v V 1/ blahozelajú v miestnom rozhlase k Medzinárodnému druzstevnému dnu a pozvú 
V v/ ich na svoje podujatia. Takáto práca zvysuje spolocenskú aktivitu 

V V 
pionierorv, rozsiruje ich pozhl'ad a upevnuje v z t ' a h k druzstevnému 
hospodáreniu. V V Spolupracu s druzstvom dokumentuje aj príklad zo zaciatku 
v i v 
sest'desiatych rokov z Dolnej Strehovej z okresu Vel'ky Krtís. Iná BSP 
pri Lesnom závode vedie pionierov k pomoci v lese. Pionieri vysádzajú 
stromceky, ochranujú les, zbierajú lesné plody pre zverinu, cistia tr chodniky. Kazdy krmelec majú v starostlivosti 2-3 pionieri. V zime, ked 

i j 

je sneh, vídat1 pionierov na lyziach s batohmi zal'udov, alebo inych 
krmovín. Za túto spoluprácu im clenovia BSP' lesnici a pol'ovníci 
poziciavajú svoju chatu a chodia medzi nich. Spolocné podujatia pionierov 
s pracovnymi kolektivmi prinása obojstranny prospech. Pionieri obohacujú 

v , \/ svoju cinnost' v novom prostredy a s novymi 1 udmi. Prenásajú svoju 
cinnost' zo skolskych tried do prirody a je pre nich prít' a'zlivá. Medzi 
najzaujímavejsie patria turisticke vylety. Spolu s pioniermi plnia dokazy >* 
plamenov a ciest, oboznamujú sa so základmi táborenia, póznávájú stromy, 
vtákov, stopy zvierat. Budovanie otinisk sa spája s pripravou jedlá, ktoré 
v prírode chutia lepsie ako doma, ci v skolskej jedálni. 

j/ 4/ v/ v 3./ Vsetko, co dosiahla PO, bolo mozné preto, ze mala priaznivé w i v v podmienky, ktoré vytvára KSC, socialisticky stát a ze má podporu, ktorú 
•j * v jej postytujú NF a spolocenské organizácie v nom zdruzené. Po vzniku SZM 

I V \J v r. 1970 uzavrel Socialisticky zváz mládeze dohody so vsetkymi 
| fy V/ organizáciami. Tychto dohod a vyhlásení spolocenskych organizácií a 

v » institúcií je 24. Niektoré sú federálne, iné majú republikovy Charakter. 
V PO je dnes v CSSR takmer B0 % deti. 

Ciel'om ná^ho v^skumu bolo zistit', ako sa na vychove deti podiel'ajú 
v i \) >f 

mimoskolské vychovné cinitele - spolocenské organizácie NF a institúcie 
socialistického státu. Vychádzame zo skutocnosti, ze P0 ako jediná 
organizácia ceskoslovenskych deti ani v budúcnosti nebude stacit' splnit' 
svoje úloh^ bez úzkej spolupráce a pomoci mimoskolskych cinitel'ov. Na 
dobrej práci detskej organizácie z hl'adiska jej poslania má objektívny 
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záujem KSC, socialistická spolocnost', ale aj ostatné cinitele a preto sú 
jej ochotné pomáhat1. Preto sme si vo vyskume kládli ciel1 - zistit', aky t »/ je stav vo vychove dety mimo vyucovania z hl adiska jednotného postupu 

i v v spomíínanych cinitel ov. Skúmame úcinnost' práce PO, jej vplyv na deti 
najmä v ich vol'nom case. Ciel'om bolo pripravit' návrh spolocného 
postupu a starostlivosti o deti v case mimo vychovného posobenia skoly a 
prispiet' k zvyseniu úrovne práce prostredníctvom z efektívnenia metód a 
foriem jej práce. 

1 \j -j V ' 
Vo vyskume boli pouzité metody stúdia dokumentov, statistické metody 

\j 

s vyuzitím techník - dotazník, anketa. Sledujú, ako orgány plnia svoje 
zäväzky voci PO, ako PO ponúkanú pomoc vyuzíva i ako deti prijímajú pomoc 

V' a pouzívané formy práce. 1/ Pionierska organizácia ako relatívne samostatná súcast 
j \ / Socialistického zväzu mládeze je spolu so Socialistickym zväzom mládeze prostrendíctvom Národného frontu súcast'ou politického systému 

V V V 
socialistickej spolocnosti. Táto skutocnost' na druhej strane ovplyvnuje 
prácu pionierskej organizácie. V /V I 

Plenárne zasadanie UV KSC z júla 1973 zdoraznilo, ze vychova mladej 
generácie je vecou celej spolocnosti. Starost1livost' o mládez a deti V \/ zintenzívnili i spolocenské organizácie, zdruzené v Národnom fornte. 

i j Ustredny vybor SZM uzavrel takmer so vsetkymi spolocenskymi 
organizáciami zmluvy o vzájomnej spolupráci. Ich obsahom je pomoc tychto 
organizácií pri vychove mladej generácie. Dohody sa stali vyznamnou V základnou pre rozvoj vzájomnej spolupráce. Aj ked spolocenske organizácie a si posobia hlavne medzi dospelymi, ich poslaním je zcasti pracovat' aj medzi 
det'mi. Hlásia sa tak k podielu na vychove mladej generácie. Vel'ky 
podiel na podnecovany a koordinovaní pomoci spolocenskych organizácií pri i pomoci pionierskej organizácie má Ustredny vybor Národného frontu CSSR. 

v t Prostredníctvom spolocenskych organizácií NF sa na vychove detí 
podiel'a mnozstvo obcanov s roznymi záujmami a odbornymi znalost'ami. 

Pionerska organizácia SZM pristupuje k spolocenskym organizáciám s 
doverou, ze jej pomozu pri uspokojovaní záujmov detí a formovaní ich 
osobnosti. Na druhej strane si uvedomuje, ze na vychove dety sa vW v/ 
nepodiel a len ona sama, ale mnoho dalsích cinitel ov. Nakoniec, 
spolocenské organizácie tym, ze rozvíjajú medzi det'rni zaujímavú 



- 134 -

o > cinnost', vychovávajú si aj svoj vlastny dorast. 
•j \/ Prístup PO SZM k spolocenskym organizáciám a institúciám je 

partnersky. Ceny si snahu kazdej organizácie pomoct' pri vychove dety a 
naplnani ich vol'ného casu vhodnou cinnost'ou. "Vsetky spolo&enské 
organizácie májú prepracované svoje plány, majú svoje zámery. Teraz ide o 
to, aby tieto závery plnili milionové masy clenov, organizovanych vo 
tí 1 V i 

vsetkych clenskych organizáciách Národného frontu. Pritoin si vsetci musí-
me uvedomit', ze v rozvoji nasej socialistickej spoiocnosti je starostli-
vost' o prípravu mladého cloveka pre zivot a prácu súcast'ou daleko sir-V . v I sieho, naozaj vsesvetoveho zapasu, ktoréhu hlavnym fron tom je dnes fornt 

j \t boja o vedomie cloveka, boja za zastavenie horúckovitého zbrojenia, za 
j odzbrojenie, za mier a mierovú spoluprácu vsetkych l'udí dobrej vole na 

1 \f tejto planéte..." - povedál v záverecnom slove podpradseda UV NF CSSR 
k vyrociu zalozenia PO SZM a Medzinarodnému roku diet at a. 

Vzhl'adom na vychovné ciele sa spolupráca PO SZM so spolocenskymi 
organizáciami rozvíja tymito smermi: 
1/ Vyber, príprava a starostlivost' o prípravu vedúcich pionierskych y </ oddielov a záujmovych krúzkov, súborov, organizátorov roznej cinnosti. 

Mnohí clenovia spolocenskych organizácií mőzu úcinne pomoct' pri 
v i < « , » roznych podujatiach - sportovych, turistickych a kultúrnych záujmovych v ^ sút'aziach, ktoré organizuje PO SZM, dalej ako rozhodcovia, alebo i • i/ organizátori, sprievodcovia po turistickych trasách a pod. Vyuzit ich y 

mozno i ako poradcov pri plnení odznakov odborností. V \J I 2/ Spolocenské docenenie a hodnotenie vsetkych, ktorí s det'mi pracujú. A v/ V \ 
Toto ocenenie mozu udelit orgány spolocenskych organizácií vlastnymi 
vyznamenaniami a prostriedkami. \j v/ 

3/ Materiálna podpora PO SZM - zapoziciavanie zariadeny, ihrísk, 
klubovní, fotokomor, materiálneho vybavenia, financná podpora napr. 
pri zakúpení- turistického vybavenia oddielov. 4/ Pozornost' zo strany pionierskej organizácie spocíva v tom, ze pri 

\j 

roznych prílezitostiach - konferenciách, hodnotiacich schodzach, 
i v vyrociach, narodeninách clenov, ktorí s pioniermi pracujú a pod. 

pionieri pozdravia osobne, alebo listom rokovanie organizácie, ci 
jednotlivcov. 
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v f Podrobná správa o pomoci spolocenskych organizácií pionierskej 
Í V V V organizácie a ich vplyve na vyuzitie vol'ného casu deti je ulozená na 

V \J 
katedre u riesitel'a úlohy. Podstatné casti budú publikované v 
teoreticko-metoddologickom zborniku UV SZM IMPULS. 

Pre splnenie zámerov vyskumnej úlohy bol realizovany vyskum v 
naplnovania vol'ného casu deti. K tomu boli vybrané vzorky deti v 
okresoch Dolny Kubín, Zvolen, Banská Bystrica a Lucenec. Zist'ovany bol 
fond vol'ného casu, záujem deti o ponúkané Cinnosti, menovite o tie, 
ktore organizuje detská organizácia, ale i spolocenské organizácie. Fond v 
vol'ného casu detí sa pohybuje (u detí 6.-8. rocníka) v pracovnych dnoch 
od 2-5 hodín, vo vol'nych dnoch ide o podstatné väcsi fond. V VÍ Deti starsieho skolského veku majú mesacne okolo 120-150 vol'nych 

. / ( hodín. Len priblizne 1/3 tohto casu byva organizovaná vychovnymi 
v ' cinitel mi, ostatok vol'ného casu je tráveny spontánne. 

K najob'lúbenejsim cinnostiam, ktoré deti vykonávajú vo svojom V / V v vT 
vol nom case patria vylety, sportové hry loptové a zimné sporty, návstevy 
kina, diskotéky, stretnutia s rovesníkmi, sledovanie televízie, pocúvanie 
rozhlasu a citanie kníh a casopisov. Mensí záujem je o spev, prácu 
speváckom a tanecnom súbore o technickú cinnost'. 

^ v Cinnosti, ktoré respondenti povazujú za najobl'úbenejsie sú pre ninch 
* 

atraktívne samy o sebe, i ked oddieloví vedúci ich nevedia motivovat'. 
Nedostatok vhodnej motivácie sa neprejavuje u aktivít, o ktoré je mensí 
záujem. Tu je eitel'ná absencia vhodnych metod a foriem práce s pioiermi, 
súcanost1 a stále pouzívanie tych istych foriem, ako je napr. pionierska 
schodzka. 

Vychovny systém P0 SZM uspokojuje záujmovú sféru detí. Pionieri v1 y ^ 

prejavuju záujem o vsetky cinnosti, ktoré obsahuje zavazná cast'. Vhodnym 
plnením tohto systému moze PQ SZM vyznamne ovplyvnovat' cas detí. 3e 
potrebné, aby orgány PO SZM zamerali viae svojho úsilia na kvalitu a 
systematienost' práce. Vel'ká pozornost' je det'mi venovaná vyuzívaniu 
prostrieakov masovej komunikácie. Podl'a casu, venovaného poííúvaniu 
rozhlasu a reprodukovanej hudby, s ledovaniu televízie a cítaniu, nra/no 
usudzovat', ze popri. pohybovych aktivitách tieto cinnosti u detí 
dominujú. Vel'ky je fond vol'ného casu, tráveného u masovo-komunikacnych 
prostriedkov najmä v zimnorn abdobí. V televízii deti napradsej sledujú 
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dobrodruzné filmy a detektívky. Do kina chodia menej a zdövodnujú to 
potrebou financií, presunom na iné miesto z domova, malou ponukou 
pristupnych filmov a pod. A vsak i náv^teva kina sa tesi obl'ube u takmer 
40 % skúmanych deti. Má v}znam i z hl'adiska sociálnych kontaktov deti. 
Nedostatkom z hl'adiska hygieny a rezimu diet,at'a je sledovanie 
televízneho programú bez vyberu a do neskorych nochnych hodin. 

Vyskum ukázal, ze deti vo vel'kej rniere prijímajú informácie vsetkého 
druhu, ktoré im rozhlas a televizia poskitujú. Sú vyznamnym cinitel'om 
ideovo-politickej, mravnej, pracovnej, rozumovej, estetickej a telesnej 
vychovy detí. Obsah informácií, poskytovanych hlavne televíziou je i ( , vei kym stimulom sebavychovy. Podl'a nich si deti vytvárajú predstavy o 

1/ i/ 
statocnosti, hrdinstve a odvahe. Ukazuje sa potreba, ze by z tohto hl'a-
diska televizia mala metodou príkladu ukazovat' det'om kladné vzory. Tiez 
by bolo potrebné rozsírit' spoluprácu medzi televíziou, rozhlasom a os-
tatnymi prostriedkami masovej komunikácie a citatel'mi ci posluchácmi na 
druhej strane. Dolezité je neustále rozsirovat' a upevnovat' spoluprá-
cu skoly i rodiny a prostriedkov masovej komunikácie. Tvorcovia casopisov \j \f 

pre deti by mali skvalitnovat' estetickú úpravu i obsah casopisov, aby 
deti nehl'adali únik k casopisom pre dospelych. 

Pionoerska organizácia Socialistického zväzu mládeze má vyznamnú 
úlohu v procese formovania mladej generácie. Podl'a základného dokumentu 
Programovych a organizacnych zásad P0 SZM okrem iného vedie P0 svojich vi j 

clenov k vytváraniu cinorodého kolektívu a k podielu na budovaní 
socializmu. Citlivo reaguje na ich záujmy a postrehy a spolu s nimi ich V 1 

uskutocnuje. Rozvíja sústavne ideovo-vychovnú, sportovú, turistickú, 
prírodovednú, technickú a umeleckú cinnost' pionierov. PO organizuje 
svoju cinnost' predovsetkym vo vol'nom case detí. 

V célom svojom vyvoji, a dodnes je tomu tak, usilovala PO o uspokojo-
j \j vanie záujmov detí v súlade s potrebami spolocnosti. Vedie svojich clenov 

v u> \j 

k správnej orientácii v zivote, prispieva k uskotocnovaniu ich túzob a 
prianí. Vei'a peknych chvíl' mohli deti v PO prezit' vdaka svojim vedú-
cim, pedagogom a dalsím starsím z kruhov priatel'ov PO. 

V rámci vyskumu bola uskutocnená sonda o 6asti detí na práci v/ I 
vlastnej organizácie, predovsetkym na plnení úloh, ktorymi bola PO SZM 
poverená spolocnost1ou - na verejnoprospesnej práci, podiel na plnení 
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volebnych programov, pomoc starym l'udom, std. Zapojovenie detí do tejto 
I 

prace chápeme ako koordynovany postup vsetkych síi spolocnosti pri 
vychove detí ako obcanov socialistickej spolocnosti. \) u >j Bolo zistene, ze deti sa verejnoprospesnej práce rady zúcastnujú, v i i omnoho radsej ako tzv. beznych pionierskych schodzok. Rady sú, ak vtedy s 1/ ^ 
nimi pracujú, alebo spoluprácujú clenovia spolocenskych organizácií a 
zloziek. Najradsej sú s vojakmi, zvázarmovcami, ^portovcami a radi sa 
zúcastnujú i na spolocensky uzitocnej práci pri vytváraní podmienok pre 
naplnanie svojich záujmov, napr. vo zväze rybárov a drobnochovatel'ov. 1 \j v 

V spomínanej sonde uviedli piataci, ze uz mali podujatia s vojakmi, 
LM, ZCSSP, ZPO, ZNB. Zväzarmon, CSCK, Záhradkármi, SZZ a pol'ovníkmi. 
Osmaci dodali este rybárov. Obidve vekové skupiny uviedli, ze by chceli mat' podujatia s pol'ovníkmi, drobnochovatel'mi, rybármi, vcelármi, j 

armádou, ZNB, LM, záhradkármi, ZPO, Je to vyjadrenie záujmu o pestrú 
cinnost', ktorú im mőzu posksytnút' práve spolocenské organizácie. 

ZÁVERY 
Z uskutocneného vyskumu vypl^vajú tieto závery: 
Pri vytváraní podmienok pre prácu PO SZM má dolezité, vedúce miesto 

SZM. Preto súcast'ou vyskumu bolo aj skúmanie, ako SZM naplnujú 
zodpovednost' za PO. Zistené bolo, ze asi 50 % organizácií SZM na 
Slovensku má uzavreté patronátne dohody s pionerskymi skupinami, alebo 
oddielmi. Patronátna cinnost' spocíva v kádrovom zabezpecení - pion. 
vedúcimi a vedúcimi záujmovych krúzkov, v poskytovaní organizátorskej 
pomoci pri príprave a priebehu roznych podujatí, napr. pri pion. 
sl'uboch, turistickej, telovychovnej, technickej a prírodovednej 
•j !/ cinnosti. Deti si cez vztah zvazákom ktorí im v tejto cinnosti 
pomáhajú, formujú vzt'ah k SZM. Rezervy sú v pomoci Z0 SZM pionierskym 
skupinám napr. v príprave na vstup do SZM, ciel'avedomejsej a v/ , sustavnejsej pomoci prispertrovaní obsahu pion. cinnosti, hlavne v 

\ technickej a prírodovednej oblasti, vo vytváraní materiálnych podmienok 
pre pioniersku cinnost' (budovanie klubovní, nenárocnych ihrísk, 
postytovany odpad. materiálu pre pioneirsku cinnost', atd.). 

i i/ i j Vystupom v tejto casti vyskumu je vydanie metodickej prírucky pre Z0 
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'J J 

SZM o pomoci PS a oddelom, nazvanej Nasa skupina. V tlaci, vysla v r. 
1985 vo vydavatel1stve Smena. 

SPOLUPRÁCA PO SO SPOLOCENSKYMI ORGANIZÁCIAMI 

Z vyskumu vyplynulo, ze PO vzhl'adom na svoje vychovné ciele so 
spoloc. organizáciami spoluprácu rozvíja v tychto smeroch: 

- Vyber, priprava a starostlivost1 o prípravu pionierskych vedúcich, 
\ \i A * 

i vedúcich záujmovych krúzkov, súborov, organizátorov roznej cinnosti. 
Mnohí clenovia spolocenskych organizácií úcinne pomáhajú pri roznych 
podujatiach - sportovych, turistickych, kultőrnych a záujmovych 
sut aziach, ktoré organizuje PO SZM, dalej ako rozhodcovia alebo i \ organizátroi, sprievodcovia po turistickych trasásh a pod. vyuzívaju sa i ako poradcovjapri plnení podmienok odznakov odborností. V tejto oblasti 
je vel'ká rezerva. 

•j v ' Najviditel'nejsia je pomoc spolocenkych organizácií pri vychove detí 
\j / .y 

v naplnovaní ich vol'ného casu. Avsak chyba koordinujúci cinitel'. Tym by 
podl'a násho názoru mala byt' socialisitcká skola. 

- V spolocenskom docenení a hodnotení vsetkych, ktorí z det mi 
pracujú. Toto ocenenie majú okrem SZM a PO udel'ovat' aj orgán 
spolocenkych organizácií vlastnymi vyznamenaniami a prostriedkami. v v - V materiálnej podpore PO SZM - zapoziciavaním zariadením, ih ak \ • v/ 
klubovny, fotokomor, materiálneho vybavenia, financnou podporou napr. pri 
zakúpení turistického vybavenia oddielov a pod. 

- V morálnej pozornosti zo strany PO SZM. Spocíva v tom, ze pri 
roznych prílezitostiach - konferenciách, hodnotiacich schődzach, 
vyrociach navodeninách clenov spoloc. organizácií, ktorí s pioniermi 
pracujú a pod. ich pioneri pozdravia osobne alebo listom. 

Vystupom je kapitoía do Knihy vedúceho, ktorú vydala Smena. Kapitola "PO, 
v V institúcie socialistického státu a spoloc.. organizácie" - 60 strán. 
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Záver: 

/ ( v Miesto PO SZM pri utváraní jednotného postupu vychovnych cinitel'ov 
) j v nie je rozhodujuce, ale je vyznamné. PO dáva vsetkym cinitel om v oblasti 

f V vychovy mimo vyucovania podnety (bolo realizované uzavretim zmluv medzi 
' ' v 

UV SZM a ÜV spoloc. organizácií) a návrhy pre spoluprácu. Vzhl'adorn na 
uzavreté dohody a koordinujúcu úlohu NF sa táto spolupráca osvedcuje. V u 

Odporúcame, aby sa problematikou koordinácie intezívnejsie zaoberali 
státne orgány NF a spolocenské organizácie. 

Pionierska organizácia má v zivote detí vyznamné miesto, najmä u 
iskier a mladsích pionierov. Pionieri navstevujú oddely vseobecne 
zamerané. Zaujímajú ich podujatia, ktoré sú pestre a sú organizované v 
spolupráci so spolocenskymi organizáciami, alebo zaujímavymi ludmi. 
Väcsina pionierov sa chce podobat' svojim vedúcim v ucení, v pristupe k i t> povinnostiam, v povahovych vlastnostiach, sporté, atd. Takmer 50 % y 

skúmanych detí chce pokracovat' v pionierskej práci ako instruktori a 
neskor ako vedúci. 

Rezervy sú v niektorych oblastiach pionierskej práce. Napryklad v 
ideovopolitickej vychove napriek dobrym v^sledkom, predov^etkym 
motivovaním pionierskej cinnosti rőznymi vyznamnymi udalost'ami, trpí 
ideovopolitická cinnost' odtrhnutost'ou od ostatnych zlo^iek I V ^ A 
komunistickej vychovy. Casto je to i schematicnost a nedosledne sa 
uplatnuje princíp komplexnosti. Vyzaduje sa modernizácia metod a foriem v ^ v 

pionierskej cinnosti na úrovni súcasnej doby s dodrzaním obsahu podl'a 
vychovného systému P0 SZM. 

Rezervy sú i pri vol'be metod a foriem práce pri vychove k vol'be V V 
povolania. Je potrebné hl'adat' prítazlivejsie formy posobenia na deti. 
Odporúcame organizovat' rozne podujatia pre deti pri prílezitosti vystav 
a prehliadok priemyselnej a pol'nohospodárskej vyroby,vystavovat' vtedy 
aj vysledky technickej a prírodovednej cinnosti detí, stretnutia detí a 
tvorcami nradernych v^robkov, organizovat' exkurzie dety na pracoviská, V V I kde by sa oboznamovali so spickovou technikou vo vyrobe i v 
laboratóriách, v/skumnych ústavoch, pracoviskách vysokych skól. Je v v potrebne vyuzit tiez skolské dielne pre záujmová cinnost' detí. Nadalej 



- 140 -

» 

rozsirovat SMT a SMP a na ich práci zainteresovávat okrem priemyselnych 
a pol'nohospodárskych podnikov aj spolocenské organizácie, najmä Zväzarm, 
Zväz druzstevnych rol'níkov, CSVTS a iné. 

1 Rozsirené predsednyctvo ÚV NF CSSR, Praha 6.2.79, vydalo polit.-
org.odd. ÚV NF CSSR, 1979. 
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