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PROBLÉMY A PERSPEKTÍVY VOĽNÉHO ČASU 
 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF LEISURE 
 
 

Nataša Kocová 
 
Abstrakt 

 
Práca sa zaoberá voľným časom – jeho charakteristikou, problémami a perspektívami. 

Naším cieľom je podať teoretickú analýzu voľného času, zdôraziť potrebu voľného času 
a poukázať na to, že  voľný čas má pozitívny vplyv na psychickú i fyzickú regeneráciu 
človeka, dôležitou podmienkou je však jeho zmysluplné a správne využívanie. Ak dieťa či 
mladý človek tento čas využíva nesprávnym spôsobom, prináša to so sebou rôzne negatívne 
dôsledky, ktorými sa budeme zaoberať. 
 
Kľúčové slová: voľný čas, nesprávne využívanie voľného času, pedagogika voľného času 
 
Abstract 
 

The work deals with leisure - its characteristics, problems and perspectives. Our goal 
is to give a theoretical analysis of free time, underlines the need for leisure and pointed out 
that leisure has a positive impact on mental and physical regeneration of man, is an important 
condition for the meaningful and proper use. If a child or young person this time uses the 
wrong way, it brings with it various negative consequences, which will be discussed. 
 
Key words: leisure, incorrect use of leisure time, leisure time pedagogy 
 
 

1. ÚVOD 
 

V posledných rokoch je stále diskutovanejšou témou problematika voľného času 
a jeho využívania. Voľný čas si spájame s oddychom, zábavou, venovaním sa svojim 
záľubám. Ide o činností, ktoré si môžeme slobodne vybrať. Robíme ich dobrovoľne a radi, 
prinášajú nám pocit uspokojenia.  

Voľný čas a jeho zmysluplné napĺňanie aktivitami v sebe skrýva veľký potenciál pre 
formovanie osobnosti detí a mládeže. Vytvára priestor na sebavýchovu a sebarealizáciu 
človeka v súlade s jeho individuálnymi potrebami a záujmami a preto je neodmysliteľne 
spojený so životným štýlom a spôsobom života. Edukácia a predovšetkým neformálna 
výchova vytvára priestor pre zmysluplné využívanie voľného času, ku ktorému je potrebné 
viesť deti už od útleho veku. Nesprávne využívanie voľného času často vedie k negatívnym 
dôsledkom, súvisiacim so sociálno-patologickými javmi a kriminalitou.  

Preto by malo byť jednou z úloh rodičov, pedagógov i celej našej spoločnosti 
zabezpečiť deťom a mladým ľuďom dostatok podnetov pre adekvátne využívanie voľného 
času. 
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2. VOĽNÝ ČAS A JEHO VYUŽITIE 
 

Voľný čas sa môže chápať ako čas voľnosti a slobody, kedy jednotlivec môže mimo 
svojich povinností vykonávať činnosti, ktoré ho zaujímajú. Je to čas mimo pravidiel, 
povinností, príkazov a záväzných spôsobov správania sa. Je to čas, ktorý využíva na 
sebavyjadrenie a sebarealizáciu podľa vlastných potrieb a záujmov. Základnou podmienkou 
činností vo voľnom čase je dobrovoľnosť. Okrem toho E. Vincejová (2008) zdôrazňuje, že 
„oceňovanie a zdôrazňovanie individuality sa stáva základom chápania voľného času (s. 5).  

Voľný čas je najmä z hľadiska zdravého psycho-somatického vývinu detí a mládeže 
veľmi dôležitým a potrebným aspektom v dennom režime, pretože jednou z jeho 
najdôležitejších funkcií je funkcia regeneračná a oddychová. Voľný čas má teda pozitívny 
vplyv na psychickú i fyzickú regeneráciu človeka, dôležitou podmienkou je však jeho 
zmysluplné a správne využívanie. Problém nastáva vtedy, ak dieťa či mladý človek tento čas 
využíva (či dokonca zneužíva) nesprávnym spôsobom, čo so sebou prináša rôzne negatívne 
dôsledky (napr. narušenie vzťahov, záškoláctvo,  kriminalita, sebadeštrukcia a i.). Žiaľ, častou 
prekážkou pri realizovaní voľného času býva neúmerné zaťažovanie žiakov domácou 
prípravou na vyučovanie, najmä žiakov, ktorí potrebujú viac času na zvládnutie učiva, 
domácich úloh.  

 
2.1  Funkcie voľného času 

 
Voľný čas je dôležitou súčasťou života človeka v každom veku ako čas oddychu, 

regenerácie, uvoľnenia, zábavy spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových 
a iných činnostiach, v ktorých uspokojuje svoje potreby a záujmy. Voľný čas má svoj zmysel 
a plní viacero funkcií. Mnoho odborníkov (Kratochvílová, Čáp, Holinová, Hroncová a i.) 
charakterizujú jednotlivé funkcie voľného času síce nejednotne, avšak sledujú jediný cieľ, z 
ktorého vyplývajú čiastkové úlohy zamerané na kultiváciu osobnosti. Preto by sme mohli 
zhrnúť, že medzi hlavné funkcie voľného času patrí: 

► zdravotno-hygienická funkcia - uplatňuje sa v kompenzáciách pracovného, študijného 
zaťaženia žiakov z vyučovania v škole, z ďalších povinností súvisiacich so školou 
a s rodinou. Z psychohygienického hľadiska je dôležitá samotná existencia voľného 
času. Je veľmi škodlivé pre duševné a fyzické zdravie, ak človek nemá vo voľnom 
čase dostatok možností odpočinku, kompenzácie záťaže, povinností, alebo ak má 
dlhodobo nedostatok voľného času. Pre detský organizmus je osobitne dôležitý 
primeraný rozsah voľného času v dennom režime s možnosťami odpočinku, 
uvoľnenia, rekreácie, ale aj neorganizovaných spontánnych aktivít – na hry, stretnutia 
s kamarátmi, počúvanie hudby, čítanie, oddych podľa vlastných predstáv, aj „nič 
nerobenie“. 

► formatívno-výchovná funkcia - vyjadruje možnosti vplyvu na formovanie osobnosti, 
jej potrieb záujmov, schopností, návykov, rozvíjania motivácie, tvorivosti, výchovu 
mravných vlastností charakteru, pozitívneho vzťahu k hodnotám (vrátane vzťahu 
k voľnému času) a k hodnotovým orientáciám, na čo sú lepšie podmienky vo voľnom 
čase ako na vyučovaní. Základným zmyslom je vytvárať vhodné podmienky na 
sebarealizáciu a rozvoj osobnosti vo voľnom čase. V tom je najväčší spoločenský 
a pedagogický význam výchovného ovplyvňovania voľného času. 

► vzdelávacia funkcia - voľný čas predstavuje relatívne dostupný priestor i pre 
vzdelávanie; predstavuje príležitosť pre získanie množstva informácií zo všetkých 
oblastí spoločenského života, kultúry, vedy, techniky, prostredníctvom médií odbornej 
literatúry a účasti na voľnočasových aktivitách a podujatiach. Proces vzdelávania 
môžeme realizovať formou skupinovej práce, tiež individuálne prostredníctvom 
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konzultácií, poradenskej činnosti, individuálnej prípravy na súťaže, olympiády, 
stredoškolskú odbornú činnosť. 

► sebarealizačná funkcia - umožňuje aktívny prístup k uspokojovaniu a rozvíjaniu 
svojich potrieb, záujmov, sklonov, individuálnych predpokladov, schopností 
v zaujímavej činnosti, v aktivitách podľa vlastného výberu a voľby. Dôležité je 
uvedomiť si, že uspokojovať individuálne potreby a záujmy možno v rozličných 
aktivitách- pozitívneho i negatívneho charakteru, v zmysluplnej, užitočnej činnosti, ale 
aj v nevhodnom konaní, v protispoločenskej činnosti(napr. potrebu uznania, byť 
akceptovaný, zberateľské záujmy, záujmy o techniku a iné). 

► socializačná funkcia - - znamená vytváranie podmienok na nadväzovanie širších 
rovesníckych a ďalších sociálnych kontaktov a vzťahov v spoločnosti, napr. pri 
organizovaných podujatiach, v táboroch, na výletoch, pri hrách, zábavách, súťažiach, 
besedách, v záujmových útvaroch, vo vytváraní možností stretávať sa s rovesníkmi 
rovnakých záujmov, na vlastnú spoločenskú aktivitu a občiansku participáciu, 
osvojovanie si spoločenských noriem správania, rolových pozícií v skupinách, na 
získavanie skúseností a možností sociálneho učenia v prirodzených životných 
situáciách. 

► preventívna funkcia - pozostáva z poskytovania rozličných možností zaujímavých 
ponúk na hodnotné využívanie voľného času v záujmovej a inej činnosti, pri zábave, 
rekreácii v spoločensky primeranom obsahu a formách s možnosťami uplatnenia 
pozitívnych ambícií, osobných ašpirácií, túžob, ktoré s účinnou ochranou pred 
konzumným spôsobom života i trávením voľného času, pred negatívnymi 
spoločenskými javmi  (brutalitou a násilím, trestnou činnosťou a kriminalitou, 
drogovými a inými závislosťami, AIDS). Umožňujú predchádzať 
sociálnopatologickým javom, ktoré sú v konečnom dôsledku nemierené i proti 
samotnej osobnosti – jej zdraviu, rozvoju, uplatnenia sa v živote atď. Účinná je 
predovšetkým komplexná a adresná sociálna primárna prevencia vo voľnom čase. 
 

2.2  Pedagogika voľného času 
 

Správnym využitím voľného času sa zaoberá pedagogika voľného času. Presnejšie 
povedané, zaoberá sa „obsahom, formami a prostriedkami výchovno-vzdelávacích aktivít pre 
kultiváciu individuálne a spoločensky prospešného trávenia voľného času detí a mládeže, 
činnosťou školských a iných zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie vo voľnom 
čase. Ďalšou zložkou tejto disciplíny je teória a výskum trávenia voľného času v podmienkach 
súčasnej spoločnosti.“ (Višňovský, Kačáni a kol., 2001, s. 30). Pedagogika voľného času má 
povzbudzovať mladých ľudí hľadať svoje miesto v živote, má im dávať možnosť slobodne sa 
realizovať a nie byť založená na direktívnom spôsobe usmerňovania. Pedagogické 
ovplyvňovanie voľného času je významnou oblasťou výchovného pôsobenia. „Vhodné 
pedagogické ovplyvňovanie voľného času detí a mládeže je jednou z účinných foriem 
prevencie takých závažných problémov, ako je agresivita, drogová závislosť či problémy 
v oblastí sexu“ (Vincejová, 2008, s. 6).  

Výchova môže účinne vstupovať hlavne do prevencie negatívnych spoločenských 
javov, najmä vo voľnom čase. Výchova vo voľnom čase predstavuje v praxi neľahký 
problém, pretože je ťažké vytvárať vhodné spojenie voľného času a výchovy tak, aby zostali 
zachované ich základné charakteristiky – voľného času ako času slobody a voľnosti, výchovy 
ako cieľavedomého a zámerného usmerňovania, pôsobenia na dieťa s cieľom rozvíjať jeho 
osobnosť. 

Medzi základné inštitúcie zabezpečujúce výchovu vo voľnom čase patrí: 
- rodina 
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- školstvo 
- oblasť telovýchovy a športu (telovýchovné jednoty, športové kluby, športové 

a telovýchovné zariadenia) 
- rezort kultúry (osvetové zariadenia – strediská kultúry, kultúrne centrá, osvetové 

strediská, domy kultúry, kluby, knižnice, múzeá, galérie, hvezdárne, planetáriá, zariadenia 
pre voľný čas a záujmovú činnosť, divadlá, kiná, hudobné inštitúcie a pod.) 

- ďalšie rezorty – najmä v systéme ďalšieho vzdelávania, programov podpory, adaptácie, 
prevencie a pod. 

- organizácie v rámci občianskej a politickej participácie – občianske združenia, 
organizácie, zväzy, spolky, spoločnosti, skupiny, kluby, hnutia detí a mládeže i dospelých, 
nadácie, fondy s činnosťou v prospech detí a mládeže 

- cirkev, náboženské spoločnosti, rehole 
- médiá – tlač, rozhlas, televízia, ďalšie informačno-komunikačné technológie 
- súkromná podnikateľská sféra – v oblasti výchovy  vzdelávania, rekreácie, turistiky, 

kultúry, telovýchovy a športu, módy a pod. 
Ako môžeme vidieť, je veľké množstvo inštitúcií, ktoré zabezpečujú výchovu vo 

voľnom čase. Problémom je, že veľa detí, mladých ľudí a ani rodičov o väčšine z nich nie je 
informovaných, mnohí dokonca ani netušia, že takéto inštitúcie existujú. Preto by bolo 
vhodné viac propagovať takého inštitúcie, informovať o nich rôznymi spôsobmi, ktoré by 
viedli k vzbudzovaniu záujmu o tieto inštitúcie. 
 

3. PROBLÉMY SÚVISIACE S VYUŽÍVANÍM VOĽNÉHO ČASU 
 

Pri využívaní voľného času je dôležité, aby sme predišli takým situáciám, ktoré môžu 
priviesť mladých ľudí k drogám, alkoholu, čo súvisí so snahou prispôsobiť sa rovesníkom, 
partii, únik z rodinného prostredia, nuda a pod. Výchovu môžeme považovať za základnú časť 
primárnej prevencie pred negatívnymi dôsledkami nevhodného využívania voľného času. Ako 
zdôrazňuje Kratochvílová (2010), pri výchove vo voľnom čase je podstatné prihliadať na 
potreby a záujmy detí a dokázať ich motivovať v smere formovania aktívneho spôsobu života, 
rozvoja individuálnych dispozícií v hodnotnom využívaní voľného času. V súčasnosti voľný 
čas predstavuje veľký spoločenský problém, v praxi spôsobuje problémy – nadbytok 
i nedostatok voľného času. Ťažkosti spôsobuje nedostatok príležitostí, zaujímavých možností 
na využívanie voľného času, ale aj nevyužité možnosti, nezáujem o jeho zmysluplné 
využívanie a zneužívanie voľného času. V mnohých prípadoch sú možnosti voľného času 
závislé od finančných možností rodičov a i od ďalších dôležitých faktorov – vzdialenosti od 
mesta, dostupnosti, informovanosti, ale aj od vplyvu vzdelanostnej úrovne rodičova a i. 
V porovnaní s deťmi v mestách majú vidiecke deti podstatne menej možností a zaujímavých 
príležitostí pre kultúrne využívanie voľného času. Súčasné výsledky výskumov zreteľne 
hovoria o prehlbujúcich sa trendoch konzumného, spotrebiteľského spôsobu života detí 
a mládeže. Najviac voľného času trávia pri televízii, videu, počúvaním hudby, v partiách, 
často v nevhodnom prostredí, kde je veľa príležitostí na rozširovanie sociálnopatologických 
javov. Stráca sa záujem o aktívnu záujmovú činnosť aj o iné spoločenské aktivity, dokonca aj 
o čítanie kníh, ktoré patrilo pred pár rokmi medzi najpreferovanejšie aktivity detí a mládeže. 
Populácia súčasnej dospievajúcej mládeže a detí sa menej zaujíma o možnosti 
organizovaných pravidelných záujmových a iných voľnočasových aktivít ako ich rovesníci 
ešte v 80-tych rokoch. Prednosť dávajú príležitostným podujatiam podľa individuálnych 
záujmov a predovšetkým spontánnemu využívaniu a prežívaniu voľného času v neformálnych 
rovesníckych a priateľských skupinách, partiách, aj v pasivite a nude. Podľa poznatkov 
z výskumov detí do 15 rokov žiaci ZŠ síce poznajú význam a zmysel voľného času, ale často 
nepoznajú ani tie možnosti, ktoré by mohli využiť na vlastnej škole, v mieste bydliska, alebo 
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nemajú záujem, aby ich sami vyhľadávali. Problémom je neinformovanosť detí, rodičov 
i mnohých učiteľov, ktorí nedoceňujú význam voľného času. 
Komparačná analýza spôsobu trávenia voľného času zdravej školskej mládeže Ústavu informácií 
a prognóz školstva, oddelenia analýzy a výskumu mládeže realizovala na Slovensku 
prostredníctvom dotazníka výskum tematicky zameraný na voľný čas, činnosti vo voľnom čase, 
činnosti spojené s médiami, záujmové činnosti, ako aj organizované formy záujmovej činnosti 
mládeže. Výskumnou vzorkou boli žiaci stredných škôl, ktorí boli požiadaní, aby označili 3 
činnosti, ktorým sa najčastejšie venujú vo svojom voľnom čase. Z výsledkov vyplynulo, že k 
najčastejším činnostiam stredoškolskej mládeže vo voľnom čase patria: 

 stretávanie sa s priateľmi v partii (44%),  
 aktívny šport (38,7%), 
 počúvanie hudby (30,9%) a  
 sledovanie televízie (28,1%).  

Z údajov teda vyplýva, že žiaci stredných škôl sa vo voľnom čase venujú najmä sociálnym 
kontaktom, športu a médiám. Sú to voľnočasové činnosti, ktoré od jednotlivca nevyžadujú 
vynakladať určitú námahu, aktívne zapájanie sa, pravidelnú dochádzku. Jedinou výnimkou je 
športová aktivita, venovanie sa rôznym druhom športu. Na neorganizovanom spôsobe trávenia 
voľného času sa zúčastňujú aj médiá, medzi nimi predovšetkým televízia (a v súčasnosti čoraz 
viac aj internet), ktorá je dostupná celej spoločnosti. Až 78,7% mládeže vypovedalo, že televíziu 
sleduje každý deň.  
Veľmi negatívne je zistenie, že väčšina detí trávi voľný čas živelne, bez výberu, bez 
konkrétneho cieľa, individuálne či v partiách, na uliciach a dvoroch, často nevhodným 
spôsobom, je ponechaná sama na seba a otvorená vonkajším vplyvom. 

Ak by sme to mali zhrnúť, medzi najzávažnejšie problémy (ktoré uvádzajú viacerí 
odborníci – n. Kratochvílová, Pávková) voľného času môžeme zaradiť: 
- množstvo detí a mládeže je mimo pozitívneho vplyvu inštitúcií a zariadení na ich výchovu 
- ak sa nevhodne využíva voľný čas, tak môže nadobudnúť charakter sociálno-

patologických javov 
- zariadenia pre voľný čas detí a mládeže nie sú rovnako dostupné populácii detí a mládeže 

na vidieku a v mestách 
- nezáujem štátnej a verenej správy o problematiku voľného času detí a mládeže 
- rozpory v teoretickej a praktickej príprave pracovníkov v oblasti voľného času 
- nedostatočná podpora zakladaniu a rozvoja stredísk záujmovej činnosti detí a mládeže 
- nízka podpora na zriaďovanie nových športových objektov, areálov zdravia v regiónoch  
- presýtenie obsahu vyučovacích hodín veľkým množstvom učiva zameraného na 

kognitívne vedomosti žiakov skutočne neponecháva pedagógom dostatok priestoru na 
výchovu žiakov  a študentov 

- nedostatočná informovanosť o možnostiach využívania voľného času 
- závislosť trávenia voľného času na finančných možnostiach rodiny 
- nárast konzumného spôsobu života detí a mládeže 
- nedostatok aktívnej záujmovej činnosti, prílišné trávenie voľného času pri pozeraní 

televízie, hraní počítačových hier, „četovaní“ a surfovaní po internete a pod. 
Práve deti a mládež potrebujú starostlivosť o ich bezpečnosť a ochranu zdravia, ale aj 

pred nepriaznivými spoločenskými vplyvmi a ohrozeniami, ktoré sú najvýraznejšie práve vo 
voľnom čase. V súčasnosti majú žiaci a študenti k dispozícií veľké množstvo výchovno-
vzdelávacích zariadení, kde sa môžu po škole realizovať (školské kluby, centrá voľného času, 
záujmové krúžky, základné umelecké školy, jazykové školy, kultúrne strediská, detské 
a mládežnícke organizácie, telovýchovné a športové zariadenia, kultúrno-osvetové inštitúcie 
a zariadenie a i.). Majú možnosť rozvíjať svoj talent, schopnosti alebo len tak sa uvoľniť po 
náročnom dni v škole.  
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Pre dnešnú mládež je určite lepšie, keď môžu voľný čas plnohodnotne napĺňať 
v takýchto zariadeniach, akoby sa mali dostať do nežiaducich skupín, ktoré majú zlý vplyv na 
ich vývin a správanie. Avšak aj tieto voľnočasové zariadenia potrebujú kvalifikovaných 
pedagógov. Potrebujú predovšetkým ľudí, ktoré sa vedia rozdať deťom a dať im čo najviac do 
života nenásilným spôsobom. Takíto ľudia – pedagógovia by mali byť zdravo sebakritickí, 
schopní sebareflexie a nemali by sa báť prinášať nové nápady do práce s mládežou. Mali by 
byť empatickí, ale aj primerane prísni, ako si to situácia vyžaduje. Dôležité je, aby denne 
zostal priestor na voľný čas, ktorý má svoj význam a funkcie v psychickom a fyzickom 
rozvoji, pri utváraní identity osobnosti v procesoch individualizácie a socializácie. 
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