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HISTORICKÉ ASPEKTY VOĽNOČASOVEJ EDUKÁCIE 

 

 

MIROSLAV KRYSTOŇ 
 

 

Anotácia: Voľný čas vždy bol, je a bude dôležitou súčasťou života človeka a spoločnosti. Historicky sa menili 

jeho parametre a charakteristiky. Edukácia je historicky etablovaný spôsob využívania voľného času. Štúdia je 

zameraná na otázky vývoja voľnočasovej edukácie od najstarších čias po súčasnosť s primárnou orientáciou na 

voľnočasovú edukáciu dospelých. 
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Abstract: The leisure is, has always been and always will be a meaningful part of human and society. 

Historically has changed its parameters and characteristic. Education is the historically established way of using 

leisure. The study is focused on the issues of leisure education development from the earliest times to the 

present, with a primary focus on adult leisure education. 

 

Key words: leisure, education, leisure education, leisure adult education 

 

Poznámka: Text je výstupom riešenia výskumnej úlohy VEGA MŠ SR č. 1/1208/12 - „Integračné 

a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých“. 

 

Podľa údajov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa v rokoch 2009 – 2010 záujmovej vzdelávacej 

činnosti zúčastnilo u nás takmer 1,5 milióna ľudí (www.culture.gov.sk – štatistika kultúry). Aj keď pripustíme 

fakt, že inštitucionalizované, a teda aj registrované záujmové vzdelávanie ani zďaleka nepokrýva (kvantitatívne 

ani obsahovo) celú oblasť voľnočasovej edukácie, považujeme tento štatistický údaj za dostatočne relevantný 

podnet k hlbšej analýze explicitných znakov a príčinných súvislostí, ktoré charakterizujú tento segment výchovy 

a vzdelávania. 

 

Voľný čas 

 

Základným atribútom, ktorý konceptuálne i obsahovo rámcuje proces voľnočasovej edukácie je samotný 

voľný čas. Táto, pôvodne sociologická, kategória sa v prostredí postmodernej vedy stala multidisciplinárnym 

pojmom. V tomto kontexte sú neustále objavované a analyzované nové aspekty samotného voľného času, resp. 

voľný čas je charakterizovaný v nových vzťahoch a súvislostiach. Napriek určitej difúzii či inkoherencii, ktorú 

vo vedeckom bádaní legitimizovala postmoderna, môžeme identifikovať niekoľko základných a relatívne 

stabilných postulátov, charakterizujúcich historický vývin voľného času: 

 nie je známa ani jedna historická spoločnosť, ktorá by venovala všetok čas evidentným nevyhnutnostiam 

zachovania holého života aj v podmienkach jednoduchej reprodukcie pracovnej sily (Huláková, 1972, s. 

309), 

 podmienky umožňujúce vznik voľného času ako hromadného javu (teda voľného času v dnešnom 

ponímaní) sú produktom zmien, ktoré charakterizujú civilizáciu zrodenú z priemyselnej revolúcie 

(Dumazedier, 1966, s. 444), 

 po 2. svetovej vojne sa voľný čas stal supersymbolom industriálnej spoločnosti (Knotová, 2006, s. 29), 

 na ceste do 21. storočia budeme disponovať takým množstvom voľného času, že z toho vyrastú buď 

vážne problémy pre naše utváranie života, alebo vzniknú nesmierne šance pre rozvoj našej osobnosti 

a kvality nášho života (Pries, 2006, s. 15). 

Na základe týchto skutočností možno súhrnne konštatovať, že voľný čas, ako prirodzená súčasť života 

sprevádza celú fylogenézu človeka. Historicky sa však menil jeho rozsah, vnímanie jeho významu ako aj 

charakter voľnočasových aktivít.  

Akceptujúc naznačenú dynamiku zároveň platí, že sa historicky etablovalo niekoľko základných 

spôsobov zhodnocovania voľného času. V primárnej podobe ich definoval už J. Dumazedier (2006, s.446), ktorý 

hovorí o troch základných funkciách voľného času: 

 odpočinok, 

 zábava, 

 rozvoj človeka (Dumazedier, 2006, s. 446). 

http://www.culture.gov.sk/
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Jedným z výsledkov vedeckého skúmania voľného času je aj postupná špecifikácia tohto základného registra, 

v dôsledku ktorej sú dnes identifikované aj ďalšie funkcie voľného času, resp. vyššie uvedené funkcie sú 

konkretizované v závislosti od jednotlivých oblastí života človeka a spoločnosti. V rámci takejto špecifikácie je, 

ako jedna z najdôležitejších funkcií voľného času, identifikovaná funkcia edukačná. 

Identifikácia, deskripcia a obsahová analýza jednotlivých funkcií voľného času predstavuje, z hľadiska 

jeho teoretickej reflexie nevyhnutnú abstrakciu. Všetky funkcie voľného času však vyjadrujú „len“ určitý 

potenciál, očakávania vzťahujúce sa k voľnému času zo strany jednotlivca alebo spoločnosti. Tento potenciál 

však reálnu hodnotu nadobúda až vtedy, keď je využívaný prostredníctvom  konkrétnych voľnočasových aktivít. 

V tomto kontexte bezpochyby platí, že výchova a vzdelávanie patria k historicky najstarším spôsobom 

zhodnocovania voľného času. 

 

Historický exkurz 

 

 Najstaršie odkazy poukazujúce na edukačný potenciál voľného času pochádzajú už z praveku. Artefakty 

(kultové predmety, nástenné maľby, hračky a pod.), ktoré majú svoj pôvod jednoznačne vo sfére voľného času 

nevyjadrujú len subjektívne emócie a pocity (strach, úcta, pokora či odvaha a statočnosť). Boli zároveň 

spôsobom, akým človek tej doby reflektoval a vyjadroval úroveň svojho poznania prírodnej a sociálnej reality. 

V medzigeneračnom kontakte, nadobúdajú tieto produkty charakter edukačných médií sprostredkujúcich obsah 

ľudského poznania, ktorý vychádza najmä z konkrétnych životných skúseností. 

 V staroveku sa voľnočasová edukácia stáva súčasťou širšieho konceptu kalokagatie. Azda najzreteľnejšie 

to dokumentujú názory Aristotelove. Aristoteles voľný čas chápal ako najvyššiu hodnotu, spojenú so slobodou 

a šťastím. Vo svojej práci Etika Nikomachova poukazuje na význam a potenciál edukačného zhodnocovania 

voľného času  v zmysle antického „scholé“, pričom zdôrazňuje, že dosiahnutie blaženosti síce predpokladá mať 

voľný čas, tento však musí byť naplnený myslením, rozjímaním, čítaním poézie, rozhovormi s priateľmi 

a filozofiou (Šerák, 2009, s. 31). Aj keď sa v staroveku voľnočasové edukačné aktivity väčšinou realizovali 

spontánne, bez organizovaného systému mimoškolskej výchovy (Kominarec, 2003, s. 6), môžeme aj v tomto 

období identifikovať subjekty, ktoré svojou činnosťou napĺňali podstatu a charakter inštitucionalizovanej podoby 

výchovy a vzdelávania vo voľnom čase. E. Lukáč (2010, s. 42-48), v tomto kontexte, upozorňuje na inšpiratívne 

aktivity Alexandrijskeho múzea, ktoré nazýva „UNESCO-m helénskeho sveta“ (Lukáč, 2010, s. 42-48). 

Charakter vzdelávania a podmienky, v ktorých sa realizovalo zodpovedajú viacerým víziám a cieľom 

stanoveným v súčasných stratégiách rozvoja konceptu celoživotného učenia sa. 

 Stredovek charakterizuje najmä postupný masívny prienik náboženstva (kresťanstva) do všetkých oblastí 

sociálneho a kultúrneho života. Aj voľný čas a spôsob jeho prežívania je v tomto období zásadne ovplyvnený 

a regulovaný v zmysle princípov kresťanskej vierouky a kresťanského spôsobu života. Viacerí autori upozorňujú 

na fakt, že nielen obsah ale aj rozsah voľného času podliehal náboženským vplyvom. S určitou mierou 

zovšeobecnenia možno konštatovať, že katolícka cirkev si právo na rozhodovanie o tom, ktoré činnosti sú vo 

voľnom čase pre kresťana vhodné či nevhodné, zachováva až do 20. storočia (2. vatikánsky koncil – 1965), kedy 

bola prijatá aj pastorálna konštitúcia „Gaudium et spes“, v ktorej sa uvádza, že ľudia vo voľnom čase majú 

nachádzať uvoľnenie ducha a posilnenie duševného a telesného zdravia. K tomuto im slúžia rôzne záľuby, 

turizmus a telovýchova (Pácl, 1994, s. 57). 

 Nový pohľad na voľný čas prináša renesančný humanizmus. Spôsob života a životný štýl novej 

sociálnej vrstvy – meštianstva, okrem ekonomických aktivít charakterizuje aj snaha o plnohodnotné prežitie 

života vo všetkých jeho známych, či „znovu objavených“ podobách. Popri umení, telovýchove, športe sa 

rešpektovanou „rozkošou ducha“ stáva aj vzdelávanie. Jeho spojenie s voľným časom explicitne dokumentuje 

napr. Thomas More vo svojom diele Utópia. Pre súčasnosť sú inšpiratívne najmä jeho názory o dobrovoľnom 

vzdelávaní vo voľnom čase na prospech individuálny i spoločenský. Iste je v tejto súvislosti možné polemizovať 

o naivite („utopizme“) takýchto predstáv, faktom však zostáva, že názory renesančných autorov inšpirovali aj 

nasledujúce generácie učencov. 

 Zdôrazňovanie významu voľného času pre výchovu a vzdelávanie charakterizuje aj postupne sa rodiace 

pedagogické koncepcie. V tomto kontexte nemožno nespomenúť J. A. Komenského a jeho myšlienky 

akcentujúce spojenie školy so životom, didaktické využívanie hry, ale najmä požiadavky na činnosť 

a usporiadanie školy, ktoré sa stali podnetnými aj pre modernú pedagogiku voľného času. Bezprostredný kontakt 

učiteľa so žiakmi počas celého dňa je jedným zo základných pilierov výchovného systému J. H. Pestalozziho, 

u ktorého, ako konštatuje M. Přadka (1994, s. 155) „vyučovanie a výchova mimo vyučovania splývajú v jedno“. 

(Přadka, 1994, s. 155). 

Široký priestor pre realizáciu voľnočasových edukačných aktivít sa otvára v 18. storočí a najmä v 19. 

storočí v súvislosti s hnutím všeobecne označovaným pojmom osvietenstvo. Úsilie o rozvoj slobodného človeka 

je sprevádzané úsilím o slobodné vedecké a filozofické myslenie, o prevahu rozumu nad tmárstvom 

a spiatočníctvom (Škoda, 1996, s. 25). Do tohto obdobia spadajú počiatky osvetových aktivít, pre ktoré boli 

typické snahy popularizovať vedu a uvádzať jej poznatky do praktického života. (Šerák, 2009, s. 83). Prínos 



55 

 

osvietenstva je zreteľný najmä pre oblasť edukácie dospelých. Ľudovýchovné a osvetové aktivity orientované na 

dospelú populáciu nadobúdajú, najmä v 19. storočí, viaceré špecifické formy. Inštitucionalizovaný charakter 

mali: 

 univerzitné extenzie (J. Stuart, 1873, Cambridge), 

 ľudové vysoké školy (N. F. S. Grundtvig – „folkehojskoler“), 

 nedeľné školy ( u nás 1834, Michal Rešetka, Horná Súča). 

Ťažiskom osvetovej činnosti však boli aktivity realizované predstaviteľmi rôznych spolkov. V našich 

podmienkach ide najmä o činnosť Matice slovenskej, ktorá vznikla (4. augusta 1863) ako spolok pre všetkých 

milovníkov národa a života slovenského, aby spoločnými silami pracovali na pozdvihnutí vzdelanosti a tým aj 

na hmotnom dobrobyte slovenského národa. (por. 1. par. Stanov Matice slovenskej z roku 1863). Matica 

slovenská sa tak, počas svojho trvania, stala ústredným subjektom nie len národného, ale aj kultúrneho 

a osvetového diania. N. Jurčišinová (2008, s. 101-102) v tomto kontexte vyzdvihuje najmä jej nasledovné 

aktivity: 

- zberateľská činnosť – vyhľadávaním, zhromažďovaním a uchovávaním tlačených, rukopisných, 

obrazových, vecných, archeologických, prírodovedných a iných pamiatok z kultúrnych dejín Slovenska 

a Slovákov. Uvedenou činnosťou boli položené základy dôležitých kultúrno-osvetových inštitúcií akými 

sú národná knižnica, archív a literárne múzeum, 

- zrod základov slovenskej vedy – na pôde Matice slovenskej sa postupne utvorilo šesť vedeckých odborov: 

filologický, literárny, historický, právnicko-filozofický, matematicko-prírodovedný a hudobno-spevný. 

Po čase k nim pribudol aj odbor spisov pre ľud, 

- vydavateľská činnosť – celkovo približne 40 knižných zväzkov; 12 ročníkov Letopisu Matice slovenskej, 

v ktorých boli publikované výsledky jej vedeckých aktivít, 

- kultúrno-spoločenské aktivity – na počesť svojho založenia sa každoročne usporadúvali v Martine 

národné slávnosti, ktoré pokračovali aj po zrušení Matice slovenskej, 

- medzinárodné aktivity – Matica spolupracovala najmä s českými kultúrnymi inštitúciami ale aj inými 

slovanskými spolkami. Starala sa tak o kultúrne pozdvihnutie Slovákov žijúcich v zahraničí. 

Možno povedať, že uvedenými aktivitami, smerujúcimi ku kultúrno-edukačnej iniciácii obyvateľstva, 

Matica slovenská realizovala aktívno-participačný charakter osvetovej činnosti. Tento prístup je príznačný aj pre 

súčasné vnímanie výchovy a vzdelávania detí, mládeže i dospelých vo voľnom čase. 

Rozvoj osvetovej práce, ako primárne neprofesijnej edukačnej činnosti charakterizuje aj ďalšie historické 

etapy. V jednotlivých krajinách sú jej ciele a obsah determinované špecifickými sociálnymi, kultúrnymi, 

politickými a hospodársko-ekonomickými podmienkami. Z pohľadu výchovy a vzdelávania dospelých sa 

problematika edukačného zhodnocovania voľného času dostáva do centra pozornosti najmä v 2. polovici 20. 

storočia. V tomto období sa stretávame s viacerými názormi, ktoré poukazujú na význam vzdelávania, ako 

spôsobu trávenia voľného času. V Nemecku túto líniu reprezentuje napr. W. Flitner, ktorý v súvislosti s tzv. 

slobodným ľudovým vzdelávaním hovorí aj o nasledovných úlohách: 

- popularizovať poznatky vedy a umenia v širokých vrstvách ľudí, ktorí síce sami nebudú v príslušných 

odvetviach produktívni, nebudú v nich tvorivo pôsobiť, budú sa v nich však vyžívať amatérsky, ako náhle 

sa príslušný odbor stane ich dobrovoľnou záujmovou činnosťou, 

- vzdelávanie dospelých má prispievať k udržovaniu a obrane skutočných hodnôt ľudovej kultúry 

v súčasnom svete, 

- je potrebné sústreďovať občianske vrstvy k spoločným záujmovým oblastiam pri posilňovaniu pocitu 

občianskej spolupatričnosti ( In: Škoda, 1994, s. 54). 

K ďalším uznávaným autorom, ktorí sa venovali otázkam výchovy a vzdelávania dospelých vo voľnom 

čase patrili Richard W. Livigstone a J. Torres Bodet. Títo autori , ako dokumentuje E. Lukáč (2010, s. 62), 

poukazovali jednak na edukačný potenciál voľného času, ale aj na negatívne skúsenosti ľudstva prameniace 

z jeho zneužívania.  

Ak by sme mali hodnotiť oblasť voľnočasovej edukácie dospelých u nás v 2. polovici 20. storočia je 

potrebné rozlišovať niekoľko rovín. Prvou z nich je rovina „oficiálnej“ osvetovej činnosti. Azda najtypickejším 

znakom a zároveň aj základným determinantom, ktorý ovplyvnil kvalitatívnu aj kvantitatívnu stránku jej 

realizácie bol cielený, dôsledne uplatňovaný a kontrolovaný vstup štátnej moci, zabezpečujúci želateľnú 

ideologickú  orientáciu osvety. Osvetová činnosť, ako organická súčasť socialistickej kultúry, mala 

prostredníctvom výchovného pôsobenia na mládež i dospelých, plniť niekoľko základných úloh. Patrili k nim tie, 

ktoré jednoznačne potvrdzujú spomínaný politický a ideologický aspekt osvety: 

- vychovávať občanov k vedeckému svetonázoru, k socialistickému vlastenectvu a internacionalizmu, 

upevňovať v ich vedomí city priateľstva so Sovietskym zväzom a krajinami socialistickej sústavy, 

podporovať pokrokové a mierové sily vo svete, bojovať proti nepriateľským ideológiám a prežitkom vo 

vedomí ľudí, 

- objasňovať a presadzovať politiku Komunistickej strany Československa (KSČ) smerujúcu k výstavbe 

a obrane socialistickej spoločnosti, upevňovať zväzok robotníkov, družstevných roľníkov a inteligencie, 
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- vychovávať občanov k zodpovednému vzťahu k práci, k socialistickému spoločenskému vlastníctvu ako 

základu socialistickej morálky (Fábry, 1985, s. 12). 

Treba však objektívne konštatovať, že k deklarovaným úlohám osvetovej činnosti patrila tiež podpora 

aktivít všeobecne akceptovateľných aj z dnešného pohľadu: 

 prispievať k zvyšovaniu všeobecného a odborného vzdelania a kultúrnej úrovne občanov, 

 rozvoj ich záujmovej činnosti v oblasti vedy a techniky, 

 rozvoj estetického vedomia, formovanie ich vzťahu ku kráse, k hodnotám hmotnej a duchovnej kultúry, 

 utváranie podmienok pre záujmovú umeleckú tvorivosť a jej spoločenské uplatnenie, 

 podpora rôznych foriem kultúrnej rekreácie a spoločenskej zábavy (Fábry, 1985, s. 12). 

Hodnotenie osvetovej činnosti v období socializmu však nie je možné zredukovať len na oblasť 

pôsobnosti inštitúcií, ktoré sa konštituovali z dôvodu jej primárnej realizácie. Takéto hodnotenie by nebolo úplné 

a ani odborne korektné bez pripomenutia širokého spektra aktivít mnohých ďalších subjektov, ktoré sa v tejto 

sfére angažovali. Máme tým na mysli rozvetvenú sieť rôznych spoločenských záujmových organizácií, ktorým 

sa, v duchu idey jednotného ľudového frontu, dostávalo výraznej spoločenskej, politickej, ako aj materiálnej 

a finančnej podpory. V tomto kontexte nemožno nespomenúť jeden z oporných pilierov vtedajšej moci – 

Revolučné odborové hnutie (ROH). Táto najmasovejšia organizácia u nás, síce podporovala primárne aktivity 

zamerané na zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov a sprostredkovávala uznesenia politických orgánov, 

zasiahla však výrazne aj do oblasti kultúrno-osvetovej činnosti. Dialo sa tak predovšetkým prostredníctvom 

ponuky rôznych foriem záujmového vzdelávania, vrátane samostatnej umeleckej tvorivosti, zakladaním 

umeleckých súborov, organizovaním besied s umelcami, nezriedka v spolupráci s ďalšími spoločenskými 

organizáciami (najmä Československý zväz telesnej výchovy) a orgánmi štátnej správy, ale aj organizovaním 

podujatí športového, resp. telovýchovného či rekreačného charakteru. Okrem týchto aktivít si značnú popularitu 

získali aj prehliadky technickej tvorivosti, ako aj populárno-náučné podujatia z oblasti vedy, na ktorých 

participovali organizácie ako bola Československá vedeckotechnická spoločnosť, alebo Socialistická akadémia 

(Šerák, 2009, s. 90).  

Samostatnú a z hľadiska presnej registrácie ťažko uchopiteľnú rovinu voľnočasovej edukácie 

predstavovali aktivity rôznych neformálnych, neoficiálnych záujmových združení. Často išlo o činnosti, ktoré sa 

svojimi širokospektrálne orientovaným obsahom a flexibilne variovanými formami práce orientovali aj na 

uspokojovanie individuálnych či skupinových edukačných potrieb dospelých. Práve v tomto prostredí boli 

cielene, ale aj spontánne realizované aktivity, ktoré nekorešpondovali s oficiálnou politickou líniou štátu 

a nezriedka boli voči nej v priamej opozícii. Najmä v 80. rokoch minulého storočia dochádza , aj pod vplyvom 

politických a sociálnych pohybov v našom geopriestore (napríklad situácia v Poľsku), k výraznejšej aktivizácii 

tohto „osvetového undergroundu“. Reálne tak dochádza k narúšaniu, vždy viac deklarovanej než skutočnej, 

jednotnej a štátom riadenej osvety. Neformálne združenia občanov sa stávajú živnou pôdou pre edukačné 

aktivity (prednášky, besedy, umelecké produkcie), ktoré sa orientujú nie len na renesanciu, oficiálne 

tabuizovaných, historických skutočností a osobností – najmä z obdobia prvej československej republiky. 

Nezadržateľný rozvoj informačných technológií znamenal aj prienik nových tém, obsahov a foriem trávenia 

voľného času s reálnymi edukačným dosahom. Prostredníctvom uvedených aktivít sa nezanedbateľná časť 

obyvateľstva stáva súčasťou širšieho sociálneho hnutia smerujúceho k zmene spoločenských pomerov 

v Československu. 

Na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia sa segment voľnočasovej edukácie, podobne ako celá 

oblasť výchovy a vzdelávania, ocitá v novej situácii, ktorú charakterizuje stret a nezriedka aj konflikt 

determinovaný na jednej strane desaťročia budovaným, centrálne riadeným štátnym systémom osvety, 

opierajúcim sa pomerne dobre organizované a spoľahlivo fungujúce inštitucionálne a personálne zázemie a na 

strane druhej tendenciou presadzujúcou obsahovú, procesuálnu a inštitucionálnu liberalizáciu sprevádzanú, 

okrem iného, aj legitímnym vplyvom trhovo orientovaných ekonomických mechanizmov. Tento stav s určitými 

notifikáciami, trvá dodnes. 

Záverom si možno položiť otázku – v čom je historický vývoj výchovy a vzdelávania vo voľnom čase 

inšpirujúci pre jej dnešnú realizáciu? Domnievame sa, že odpovedí je niekoľko: 

 voľný čas je stále dôležitou súčasťou života človeka i spoločnosti, ba dokonca sa ukazuje, že jeho 

hodnota narastá, 

 axiologizácia voľného času je skutočná len vtedy, ak je tento naplnený individuálne i spoločensky 

oceňovaným obsahom, 

 historicky etablovaným spôsobom zhodnocovania voľného času sú aj edukačné aktivity, 

 tieto aktivity výrazným spôsobom prispievali k sebarealizačnému rozvoju človeka, 

 ciele, obsah i procesuálne aspekty voľnočasovej edukácie boli vždy zreteľne determinované 

a konfrontované s dobovou sociálno-ekonomickou, kultúrnou, ale i politickou situáciou v danom teritóriu, 

 súčasný koncept celoživotného a široko životného učenia rozširuje edukačný potenciál voľného času do 

nebývalých rozmerov. 
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