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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá pedagogikou voľného času v krátkej teoretickej rovine. Tá, ako 
pomerne nová čiastková disciplína, v dnešnom svete vyžaduje čoraz väčšiu pozornosť. 
Autorka sa snaží vystihnúť jej základy cez terminologické minimum a následne ponúka 
historický prierez touto pedagogikou.  

Kľúčové slová: formálna výchova, mimoškolská výchova, mimotriedna výchova, nedeľná 
škola, neformálna výchova, voľný čas, výchova mimo vyučovania, výchova v čase mimo 
vyučovania 

Abstract 

The paper deals with pedagogy of free time in a short theoretical. That, as a relatively 
new sub-discipline in today's world requires increasing attention. The author tries to capture 
the basics of terminology through a minimum and then offers a historical guide of this 
pedagogy. 
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1. ÚVOD 

Pedagogika voľného času v súčasnosti predstavuje čiastkovú disciplínu v sústave 
pedagogickej vedy, ktorá si svoju podobu vyformovala postupne v priebehu dejín ľudstva. 
Voľný čas je výsledkom dejinného vývoja. Súvislo s ním sa vyvíjala aj výchova v čase mimo 
vyučovania a povinností. Spôsoby, ako dobre využiť voľný čas v minulosti vyzerali inak ako 
dnes. No o to viac je dnes potrebná, kedy už ani rodina a škola nedokážu plne obsiahnuť 
všetky úlohy výchovy. Cieľom tohto príspevku nie je robiť závery ani priniesť niečo nové do 
pedagogiky voľného času. Je len poukázaním na teoretické východiská ako v základnej 
terminológii, tak vo vývine v dejinách pedagogiky, ktoré túto vednú disciplínu začali 
postupne utvárať. 
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2. PEDAGOGIKA VOĽNÉHO ČASU V SKRATKE 

2.1 Základný pojmový aparát 

Na začiatok je potrebné vysvetliť kľúčové pojmy, ktoré nám dopomôžu k bližšiemu 
pochopeniu pedagogiky voľného času a toho, že naozaj vychádza z histórie nielen pedagogiky 
a školstva.  

E. Kratochvílová (2010) definuje voľný čas ako čas voľnosti a slobody, ktorý má 
jednotlivec mimo svojich povinností na sebarealizáciu a sebavyjadrenie podľa vlastných 
záujmov a potrieb.  Takisto tvrdí (2010), že je to čas na oddych, regeneráciu síl, na relaxáciu 
po skončení povinností, rekreáciu, zábavu, spoločenské kontakty ako u detí, tak aj u 
dospelých. J. Pávková (2002) zase rozlišuje sféru voľného času od sféry povinností. Voľba 
správneho využitia tohto času má nesmierny význam hlavne u detí a mládeže, keďže veľkou 
mierou prispieva k formovaniu ich osobnosti a výchove. Jeho nesprávne využitie môže viesť 
k sociálno-patologickým javom u detí a následne spoločnosti. Aj práve preto sa voľným 
časom zaoberajú ďalšie vedy: sociológia, psychológia, filozofia, ekonómia, ekológia, 
biológia, história. Všetky prístupy týchto vied k problematike tohto pojmu sú úzko prepojené. 

Pedagogika voľného času je podstatne novým termínom, ktorému predchádzali v 
podstate rôzne pojmy spôsobené rôznorodosťou tejto výchovy (Kratochvílová, 2010): 

- mimotriedna výchova - prevzatá v 50. rokoch 20. storočia zo sovietskej školy a 
pedagogiky, 

- mimoškolská výchova - spolu s ňou sa začala rozvíjať aj mimoškolská pedagogika, 

- výchova mimo vyučovania - od 60. rokov 20. storočia ako novo navrhnutý termín, 
ktorý mal síce predchádzajúce dva pojmy zjednotiť, no chápal sa ako ďalší pojem, 
ktorý časom vytlačil predchádzajúce zastaralé termíny, 

- výchova v čase mimo vyučovania - začiatkom 90. rokov ako komplexnejšie chápanie 
tejto oblasti výchovy žiakov a ako výchovné ovplyvňovanie voľného času detí a 
mládeže = výchova vo voľnom čase, ako „cieľavedomá, zámerná, organizovaná 
činnosť zameraná na formovanie a rozvoj osobnosti, ktorú uskutočňujú školské i 
mimoškolské inštitúcie, zariadenia, organizácie, občianske združenia (teda v školskom 
i mimoškolskom systéme) s deťmi a mládežou v ich voľnom čase“ (Kratochvílová, 
2010, s. 20). 

Ak hovoríme o výchove spojenej s voľným časom, je potrebné definovať výchovu z 
hľadiska formálnosti. B. Hofbauer (2004) približuje nasledujúce: 

- formálna výchova –ide o štátom podporovaný systém aktivít uskutočňovaných v 
školách alebo v odborných vzdelávacích zariadeniach, ktoré je vekovo odstupňované 
od základného po najvyššie možné dosiahnuté vzdelanie v maximálne 3. stupňoch, a 
ktorej absolvovanie konkrétneho stupňa je dokladované,  

- informálna výchova – ide o výchovu, ktorá nie je inštituciovaná, no nie je 
koordinovaná ani organizovaná, tvorí ju hlavne vplyv rodiny, rovesníckych skupín, a 
všetkého čo rôznym spôsobom vstupuje do každodennej výchovy (práca, média a 
pod.) 
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- neformálna výchova – narozdiel od formálnej výchovy, neprebieha v škole, ale mimo 
formálny výchovný systém (zároveň ide o štruktúrovanú a cielenú formu), realizuje sa 
prostredníctvom dobrovoľnej činnosti a celkovo má k výchove vo voľnom čase 
najbližšie, keďže mnohé záujmové útvary, mimoškolské aktivity či detské organizácie, 
ktoré prinášajú zmysluplné využitie voľného času spadajú práve do tejto kategórie.  

Dejiny pedagogiky voľného času - skúmajú históriu vzniku voľného času, dejiny 
osobností, zariadení, organizácií vykonávajúcich činnosť vo voľnom čase (Kominarec, 2003). 

 

2.2 Historický vývoj 

Spôsoby, ako dobre využiť voľný čas v minulosti vyzerali inak ako dnes 
(Kratochvílová, 2010, Kominarec, 2003, Pávková, 2002). Už v starovekom Grécku sa začína 
hovoriť o voľnom čase. Ten začína byť súčasťou nielen výchovy a vzdelávania, ale celkovo 
života slobodných občanov. Toto využitie spájali so školou. Pre gréckych občanov bola práve 
škola miestom odpočinku, rozhovorov, dobrovoľného nadobúdania vedomostí, ktoré bolo 
opakom práce a povinností. To nasvedčuje tomu,  že vzdelávanie a výchova sa spájali  s 
voľným časom. U detí bol voľný čas vo forme hier do 7. roku, potom nastupovali do školy, 
dôležitá bola kalokagatia (vychovať ideálneho človeka fyzicky a duševne harmonického). 
Významnými osobnosťami tohto obdobia boli Sokrates, Platón, Aristoteles, ktorí prvýkrát 
kládli dôraz na výchovu a vzdelanie. Už Platón rozlíšil pracovný čas od voľného slobodného 
času, takisto vyzdvihol význam zážitkov v detskom veku. Aristoteles zase považuje voľný čas 
za príjemný pre človeka, ktorý vedie k blaženosti. Okrem filozofických rozhovorov, rečníctva 
sa takisto kládol dôraz aj na umenie - výtvarné, hudobné, divadelné..  

V kresťanskej stredovekej Európe bola výchova úzko prepojená s voľnočasovými 
aktivitami vďaka vykonávaniu siedmich rytierskych cností u chlapcov (jazda na koni, 
plávanie, streľba z luku, zápasenie, lovenie, šachy a skladanie básní). Charakter výchovy 
dievčat, ktorá prebiehala v kláštoroch, takisto možno prideliť k voľnočasovým aktivitám – tie 
sa učili vyšívať, spievať, učili sa ručným umeleckým prácam (Kominarec, Kratochvílová, 
2010). 

Rozvoj týchto umeleckých schopností z Antiky pokračoval aj v renesancii a 
humanizme. Vzdelávanie podľa P. Lenča (2010) pretrvávalo ako výsada mocných ako jedna 
z foriem vypĺňania voľného času. V tomto období asi najvýraznejšie mená, ktoré môžeme 
spásať s voľným časom sú F. Rabelais a J. Lock, ktorí kladú dôraz na zdravý životný štýl, 
odmietanie obmedzovania slobody detí, nový program výchovy, ale aj Vittorino da Feltre, 
ktorý založil „Dom radosti“ v Mantove. Azda najvýraznejším predstaviteľom tohto obdobia 
bol J. A. Komenský, ktorý prirovnáva školu k škole života, kladie dôraz na školu hrou, ktorá 
rozvíja osobnosť človeka vo všetkých stránkach - sociálnej, estetickej, komunikatívnej, 
citovej, .. Hru považoval za spôsob oddychu mysle. Takisto dával do pozornosti správne 
rozdelenie času, nielen čas na vyučovanie, prácu, domáce práce, ale aj oddych, zábavu.  

Rozširovanie osvetovej a mimoškolskej činnosti začína obdobím osvietenstva. J. 
Pávková (2002) až od tohto obdobia určuje začiatky výchovy vo voľnom čase, pretože ju 
spája s premenami práce a zmeneným životným spôsobom miest. Aj keď organizácie, 
inštitúcie a aktivity boli najprv nasmerované na výplň voľného času dospelých: víkendové 
domy, kluby, kaviarne, spolky, telovýchovné združenia, postupne aj ihriská, ako aj ďalšie 
aktivity (divadlá, kiná, knižnice), spájali sa s verejným životom. Pozornosť sa začala časom 
obracať aj na deti a mládež, no naplno sa im venovalo až od 19. storočia (napr. skauting). 
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Prínosom pre pedagogiku voľného času bol J. J. Rousseau, ktorý vytvoril model „prirodzenej 
výchovy“ a vyzdvihol požiadavku mimoškolských aktivít v spoločnosti (návšteva galérií, 
múzeí atď.). ďalšími osobnosťami boli J. H. Pestalozzi- priekopník zakladania výchovných 
ústavov pre opustené deti a využívanie nielen školského prostredia, ale aj prírodného a 
spoločenského (vychádzky detí do prírody), a L. N. Tolstoj, ktorý takisto využíval 
mimoškolské aktivity napr. v prírode, ale tiež rozvinul ideu slobodnej výchovy. S 
pedagogikou osvietenstva sa spája aj filantropizmus, ktorý kládol dôraz okrem vzdelania, 
výchove telesnej, pracovnej a sexuálnej, školy boli v prírodnom prostredí, dôležitý bol 
mimoškolský život, hry v teréne, výlety. Predstaviteľ - Johann Christoph Guts - Muths.  

Na Slovensku v tomto období je výrazný Matej Bel, či Samuel Tešedík, ktorý sa 
sústredil nielen na vedomosti žiakov, ale aj na ich vzdelanie spojené s výrobnou praxou, teda 
poľnohospodárskymi a remeselníckymi činnosťami. Prínosom bol aj školský zákon Ratio 
educationis z roku 1777, ktorý venuje pozornosť práve mimoškolským aktivitám detí a 
mládeže. Ich oživenie je významné aj na prelome 19. a 20. storočia, napr. v dôraze na 
mravnú a telesnú výchovu a situovaniu školských internátov do prírodného prostredia. No 
hlavne rozvoj osvetovej činnosti, vznikaním rôznych druhov spolkov (telovýchovné Sokol, 
Orol), zapájaním sa cirkvi do mimoškolských činností. P. Lenčo (2010, s. 287) v súvislosti 
s trávením voľného času dáva do pozornosti nedeľné školy, ktorým radí dve funkcie: okrem 
rozvíjania ľudovej gramotnosti ich určuje aj ako poskytovateľov voľnočasových aktivít 
hlavne z dôvodu, že do zavedenia povinnej školskej dochádzky tie spolu s farami boli 
„jediným zdrojom organizovaného voľného času pre deti a mladých ľudí“. V západnom 
kontexte sa takisto začínajú rozvíjať detské a mládežnícke organizácie, hlavne hnutie 
skautingu, vznikajú školy v prírode. Prínosom pre rozvoj školy mimo vyučovania bola 
pražská reformná škola Václava Příhodu, ktorá kládla dôraz na rozvoj samostatnosti a aktivity 
žiakov.  

Špecifickým obdobím bolo nastolenie komunizmu, kedy boli spolky zoštátnené, 
typický bol paternalizmus a centralizmus, ideologizácia v školstve, vplyv školy dosiahol aj na 
mimoškolské zariadenia, rozmach zariadení: pionierske domy, družiny a domovy mládeže, 
školské jedálne, knižnice, záchytné domovy, detské útulky. Vznik Socialistického zväzu 
mládeže a Pionierska organizácia Socialistického zväzu mládeže (Kominarec, 2003).  

Až po  roku 1989 sa začali zásadné zmeny spojené s pluralizmom a demokraciou. 

 

5. ZÁVER 

Pedagogika voľného času aj napriek tomu, že ide o „mladú“ pedagogickú disciplínu, 
sa utvárala od začiatku civilizácie. Či už priamo alebo nepriamo, stále bola súčasťou života 
a výchovy v celej spoločnosti. Myslíme si, že práve tento druh výchovy prispieval a stále má 
čo priniesť ako do udržania zdravej rovnováhy medzi prácou a odpočinkom, tak aj do 
sociálnej, sebarealizačnej a preventívnej úlohy pedagogiky. 
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