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Úvod
V priebehu posledných desiatok rokov ovplyvnil život mladého človeka nielen technologický 
pokrok, ale aj zmeny spojené s voľným časom. Výskumy ukazujú, že voľného času máme 
dnes viac než kedykoľvek v minulosti. Napriek tomu je zaznamenaných viac extrémov, keď 
sú mladí ľudia frustrovaní nedostatkom voľného času, alebo ho, naopak, majú toľko, že ne-
vedia, čo s ním, a nudia sa. Častom im chýba predstava, ako ho efektívne využívať.

To, čomu sa mladí ľudia venujú, ako trávia voľný čas a ako pravidelne sa venujú voľnoča-
sovým aktivitám, závisí vo veľkej miere od sociálneho statusu rodiny. Pritom platí, že  niž-
ší sociálny status prináša so sebou väčšinou aj menej podnetné prostredie pre rozvoj detí 
a mladých ľudí v oblasti voľnočasových aktivít.

Základné odpovede na otázky, či existuje významný vzťah medzi typom voľnočasových čin-
ností  mládeže  a úrovňou spokojnosti so životom, ďalej či má sociálny pôvod vplyv na spô-
sob trávenia voľného času a ak áno, v akých voľnočasových aktivitách dochádza k rozdielom 
a mnoho ďalších, si kládol výskum ,,Voľný čas mládeže a subjektívna stránka kvality života – 
s dôrazom na mládež z rodín s nižším sociálnym statusom“, ktorý pre IUVENTU – Slovenský 
inštitút mládeže zabezpečovali V. Zemančíková, J. Trabaliková, A. Kubalíková v rámci národ-
ného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax1.  

Táto publikácia prináša sumár hlavných zistení o  voľnočasových aktivitách mladých ľudí 
a kvalite ich života, ktorá s ním úzko súvisí. Pre viac informácií vám odporúčame siahnuť po 
výskume v plnom znení, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dataarchiv.sk.  

1 Podrobnosti o národnom projekte KomPrax – Kompetencie pre prax sú dostupné 
 na webovej stránke IUVENTY: www.iuventa.sk.
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1. Trochu Teórie
...o kvalite života 

To, či je váš život kvalitný, viete povedať vy sami na základe vlastného vnímania a pocitu. 
Dlhodobo však existujú snahy, ktoré sa kvalitu života snažia merať a tak na základe ukazo-
vateľov potvrdiť alebo vyvrátiť pocit, ktorý máte. V odbornej literatúre sa tieto dva rozdielne 
prístupy označujú ako objektívna a subjektívna stránka kvality života.

objektívna stránka kvality života dáva do kontrastu naplnenie vašich sociálnych a kultúr-
nych potrieb v  závislosti od materiálneho dostatku, spoločenskej akceptácie jednotlivca 
a fyzického zdravia. Keďže ale človek je tvor spoločenský a žije v spoločenskom usporiadaní, 
sledujú sa aj ukazovatele ktoré hovoria o úrovni demokracie, možnostiach zúčastňovať sa 
na živote spoločnosti, aké ekonomické príležitosti poskytuje daná spoločnosť, či identifiká-
tory vypovedajúce o oblasti zdravia, vzdelávania či bezpečnosti.

Subjektívna stránka kvality života skôr vypovedá o vašom dobrom životnom pocite, poho-
de a spokojnosti s vecami naokolo. Samozrejme, aj tu hrá dôležitú úlohu to, či nie je človek 
chorý, či má pocit bezpečia a či mu nič zásadné nechýba po materiálnej stránke. Ďalšími 
faktormi sú výkonnosť, súkromie, spoločenská akceptácia a emocionálne nasýtenie.
 
Niekedy sa pre označenie kvality života používajú aj pojmy ako sociálna pohoda, sociálny 
blahobyt alebo rozvoj človeka. Občas sú využívané ako termíny s rovnakým významom, 
inokedy sa k nemu len blížia.

Nech je to s  kvalitou života akokoľvek, 
jedno je jasné. Vplývajú na ňu rôzne fak-
tory, pričom pôsobia zároveň, ale ich 
intenzita je rôzna. Výsledkom je rozvoj 
človeka ako jednotlivca, a  teda aj celej 
spoločnosti.

...o voľnom čase

Voľný čas je časom, kedy nie ste viazaní svojimi pracovnými a inými osobnými povinnosťa-
mi. Môžete ho tráviť podľa vlastného uváženia, chuti, záujmov. Neráta sa tam ani spánok, 
čas na hygienu, ani čas, ktorý venujete zabezpečeniu iných individuálnych potrieb. Dokon-
ca, ak si musíte plniť školské alebo iné mimoškolské povinnosti, nebojte sa, ani tento čas sa 
tam neráta. 

Spomeňte si, kedy ste naposledy oddychovali, naberali fyzickú a psychickú energiu, pričom 
ste nemuseli plniť žiadne povinnosti. Mohli ste sa sebarealizovať, zabávať, venovať svojej 
rodine, priateľom či známym, skrátka robiť, čo ste chceli. Tým ste práve identifikovali svoj 
voľný čas. 

Ten je možné vyplniť rôznymi aktivitami, ktoré podľa obsahu delíme na vzdelávacie, ume-
lecké, nekreatívne, technické, spoločenské, športové a oddychové. Niektoré z nich sú tvo-
rivé, teda človek je pri nich aktívny, iné sú zase receptívne, človek je pri nich viac pasívny. 
Význam voľnočasových aktivít nie je len v tom, že sú príjemným spestrením dňa, ale napo-
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máhajú osobnostnému rozvoju.  Existujú tri základné prístupy k voľnému času:

● Voľný čas je podceňovaný: odpočívať je možné až po splnení všetkých povinností, čo 
u niekoho znamená nikdy. Voľnočasové aktivity sú spojené s výčitkami svedomia, a pre-
to nevedú k psychickému uvoľneniu.

● Voľný čas je preceňovaný: za hlavnú náplň života je považované robiť to, čo človeka baví. 
● Voľný čas je chápaný reálne – nie je nepodceňovaný, ani preceňovaný. Okrem sféry pro-

fesných a ostatných povinností má svoje oblasti záujmu, ktorým sa vo voľnom čase ve-
nuje a ktoré mu poskytujú priestor pre relaxáciu.

1.1 Spoločnosť voľného času

V minulosti mali ľudia menej voľného času, ktorý mohli využiť pre seba. Aj preto Važanský 
(2001) nazval súčasnú spoločnosť spoločnosťou voľného času. Zároveň si všimol, že tento 
nárast dáva mladým ľuďom páku pre zmenu svojho životného štýlu. Kým ešte v 70. rokoch 
mali mladí ľudia priemerne k dispozícii 32 hodín, koncom 90. rokov to bolo už 36 hodín. Pod-
ľa Žumárovej, ktorá skúmala využívanie voľného času mladými ľuďmi v Českej republike, sa 
tento čas začiatkom nového tisícročia vyšplhal až na 42 hodín.

Mladí ľudia tak majú dostatok voľného času, aby sa realizovali a venovali veciam, ktoré ich 
zaujímajú. Podľa niektorých autorov, ako je napríklad Svoboda (2007), môžeme mladých 
ľudí rozdeliť na 2 skupiny – tých, ktorí si vytvárajú vlastný životný projekt a tých, ktorí sa 
nechávajú unášať životom. Tieto prístupy ovplyvňujú aj ich aktivity počas voľného času.
 
Samozrejme, je tu viacero faktorov, ovplyvňujú rozhodnutie mladých ľudí, ako tráviť voľný 
čas: Jedným z  významných je rodina, od ktorej preberá vzory správania sa. Jej význam si 
uvedomoval napríklad aj Hofbauer (2004), ktorý rodinu považoval za inšpirátora a realizá-
tora voľnočasových aktivít. Netreba podceňovať ani spoločný čas, ktorý trávi rodina spolu, 
pretože aj ten môže mať vplyv na budúce správanie sa detí. 

Ďalším faktorom, ktorému treba venovať pozornosť, je socioekonomický status rodiny. 
Jeho skúmaniu sa venoval J. Zajíc, ktorý pozoroval, že status má dopad nielen na to, čomu 
sa mladí ľudia venujú, ale aj aspekt – s kým trávia svoj voľný čas. Okrem toho, deti rodičov 
s nižším vzdelaním navštevujú záujmové útvary (krúžky) významne menej často ako deti 
rodičov predovšetkým s vysokoškolským vzdelaním. Zároveň je pravdepodobnejšie, že ich 
nenájdete na literárno-dramatickom, výtvarnom krúžku alebo ručných a vzdelávacích ak-
tivitách. 
 

1.2 Sú tí aktívnejší v živote aj spokojnejší?

To závisí hlavne od aktivity, ktorej sa venujú. Nie je totiž aktivita ako aktivita. Podľa Seligma-
novej teórie voľného času je možné činnosti rozdeliť do dvoch kategórií – činnosti prinášajú-
ce jednoduché potešenie a činnosti  prinášajúce radosť.

Kým tie prvé vás iba zabavia, tie druhé rozvíjajú vašu osobnosť, majú pozitívny dosah na 
duševnú rovnováhu a  predstavujú niečo, čo sa v  odbornej literatúre volá ,,psychologický 
kapitál“.
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Pozrime sa najskôr na činnosti prinášajúce jednoduché potešenie. Mladí ľudia najradšej trá-
via svoj voľný čas činnosťami z tejto kategórie, ako je počúvanie hudby, stretávanie sa s pria-
teľmi, alebo hraním počítačových hier, chatovaním či surfovaním po internete a podobne.

V o čosi náročnejšej kategórii – medzi činnosťami prinášajúce radosť, dominovali aktivity 
spojené s venovaním sa rodine, ako napríklad pomoc rodičom alebo práce okolo domu, roz-
hovory s rodičmi a blízkymi. Obľúbené sú v tejto kategórii aj športové aktivity a výlety do 
prírody alebo turistika. Prieskum ukázal, že svoje miesto v živote mladých ľudí má aj čítanie 
kníh a časopisov.

Keďže činnosti prinášajúce jednoduché potešenie sú aktivitami, pri ktorých sú mladí ľudia 
skôr iba konzumentmi zábavy, výskum si vybral aktivity prinášajúce radosť a  porovnával 
ich prepojenie s celkovou spokojnosťou so životom. Výsledky ukazujú, že ak rastie množ-
stvo aktivít prinášajúcich radosť, rastie aj spokojnosť so životom. Napriek tomu sa ale nedá 
hovoriť o vyslovenej závislosti medzi týmito dvoma veličinami. Štatisticky sa ukázala ako 
pomerne nízka.

1.3 Má socioekonomický status vplyv na to, 

 čomu sa mladí venujú?

Socioekonomický status rodín mládeže bol vo výskume identifikovaný na základe troch in-
dikátorov – výška dosiahnutého vzdelania rodičov, povolanie rodičov a ekonomická situácia 
rodiny. 24,3 % mladých ľudí zapojených do výskumu bolo z  rodín z  nižšej sociálnej vrstvy, 
prevahu mala stredná trieda (48,8 %) a najmenší podiel mali mladí ľudia z rodín z vyšším 
socioekonomickým statusom. Časť respondentov nebolo možné zaradiť. 

Ukázalo sa, že ľudia mladí ľudia pochádzajúci z rodín z vyšším sociálnym statusom sú častej-
šie zapojené do aktivít, ktoré prinášajú radosť. Kým mládež z nižšej socioekonomickej triedy 
dosiahla hodnotu indexu činností prinášajúcich radosť 12,27, u mládeže z vyššej ekonomic-
kej triedy to bolo 13,88.
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Čísla teda ukazujú, že rozdiel v trávení voľného času tu existuje. Bolo však otázne, v akých 
oblastiach. Preto výskumníci skúmali konkrétne voľnočasové aktivity respondentov. A vý-
sledok je takýto:

Jedinou kategóriou činností prinášajúcich radosť, v ktorej porazila nižšia socioekonomická 
trieda vyššiu, bola oblasť domáceho majstrovania (kutilstva) a ručných prác. Ak sa pozrie-
me, kto sa najčastejšie venuje činnostiam, ktoré prinášajú jednoduché potešenie, ako je 
napríklad návšteva barov, kaviarní, reštaurácií, návšteva kina, zistíme, že tu taktiež domi-
novala nižšia socioekonomická trieda.
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Ako bolo načrtnuté v  úvode, jedným z  indikátorov socioekonomického statusu rodiny je 
vzdelanie rodičov, pričom pri štatistickom spracovaní sa bralo v úvahu najvyššie dosiahnu-
té vzdelanie jedného z rodičov. Analýza dát ukázala, že najvyššie skóre činností prinášajú-
cich radosť dosiahli deti vysokoškolsky vzdelaných rodičov – so skóre činností prinášajúcich 
radosť 14,1. Naopak, najnižšie skóre dosiahli deti rodičov, ktorí majú základné a učňovské 
vzdelanie. Čo v preklade znamená, že sa vo väčšej miere venujú aktivitám, v ktorých sú v pa-
sívnom postavení.

Pozrieme sa ďalej na prepojenie povolania rodičov a  množstvo voľnočasových aktivít pri-
nášajúcich radosť ich detí. Na určenie skupín povolaní bola využitá klasifikácia zamestnaní 
podľa SK ISCO-08. Tá však bola upravená zlúčením kategórií tak, ako je to uvedené v tabuľ-
ke nižšie.

V čom bol teda rozdiel? Mladí ľudia, ktorých rodičia majú vysokoškolské vzdelanie, sú pod-
statne častejšie zapojení do  záujmovej činnosti (záujmový útvar). Platí to pre deti rodičov 
s povolaniami v kategórii HT 1 až 4. Taktiež aj v speve a hraní na hudobnom nástroji nájde-
te častejšie deti rodičov zo spomínanej kategórie. A  ako je na tom mládež, ktorej rodičia 
spadajú do kategórie povolaní HT 5 až 9? Títo mladí ľudia sa častejšie neorganizujú v záuj-
movom útvare. Zároveň ale viac pracujú na svojich zručnostiach a venujú sa voľnočasovým 
činnostiam z oblasti kutilstvo, ručné práce. Mládež rodičov zo skupiny H 1 a H2 má ešte jed-
no prvenstvo – menej pomáhajú v domácnosti, prípadne okolo domu. Zároveň sa pri výsku-
me zistilo, že profesia rodičov nehrá významnú úlohu v tom, či mládež siahne po knihách 
a  časopisoch často, alebo či sa učia cudzie jazyky. Na tieto oblasti má významnejší vplyv 
významnejší faktor dosiahnuté vzdelanie rodičov.

Tretím indikátorom socioekonomického statusu bola ekonomická situácia rodiny. Príjmy 
rodiny však významne neovplyvňovali činnosti, ktorým sa mladí venujú.
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1.4 Nuda dopadá na všetkých

V  psychológii je nuda definovaná ako duševný stav, ktorý sa môže meniť. To, či vznikne, 
závisí od  monotónnosti podnetov a prejavuje sa mrzutosťou, pocitmi zbytočnosti. Mladí 
ľudia, ktorí prežívajú nudu sa často nezaujímajú o veci okolo seba, majú pocit nespokojnos-
ti, sú pasívni, majú oslabenú pozornosť a výnimkou nie sú ani depresívne nálady či pocity 
únavy.  Nuda môže byť  modifikantom – udržiava isté správanie, i konzekventom – je dô-
sledkom napr. na málo podnetné prostredie, na socioekonomický status a podobne.                                                 

Výskumníci sa museli popasovať s úlohou, ako tento duševný stav merať. Výsledkom bolo 
zozbieranie subjektívnych výpovedí mladých ľudí, ktorí odpovedali na otázku, ako často sa 
nudia. Mohli si vybrať zo štvormiestnej škály odpovedí: nikdy – veľmi málo – často – veľmi 
často.

Z 527 mladých ľudí iba 21,6 % nudu vôbec nepozná. Pozitívny výsledok dosiahla aj kategória – 
nudím sa veľmi málo. Takto odpovedalo  64,5 % mladých ľudí.  11,4 % respondentov potvrdilo, 
že nuda je často súčasťou ich života a 13 ľudí, čo je 2,5 % respondentov, ju zažíva veľmi často.

Ak sa pozrieme na socioekonomické skupiny a to, ako často sa nudia, nenájdeme tam prie-
pastné rozdiely. Nuda dopadá na všetky skupiny približne rovnako. Pre všetky tri socioeko-
nomické triedy platí rovnaká postupnosť – najčastejšie mládež odpovedala, že sa nudí veľmi 
málo. Na druhom mieste sa umiestnila odpoveď ,,nikdy sa nenudím“, pričom jej štatistické 
zastúpenie bolo výrazne nižšie než v  prípade prvej odpovede. Ďalej nasledovala odpoveď 
,,Nudím sa často“ a na záver ,,Veľmi často“. V posledných dvoch odpovediach bola výnimkou 
mládež z vyššej triedy, ktorá tieto odpovede volila výrazne menej než mladí ľudia zo strednej 
a nižšej triedy.
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1.5 Poznajte možnosti trávenia voľného času 

 a buďte šťastnejší

Dalo by sa predpokladať, že mládež z menej podnetného prostredia bude mať aj menej in-
formácií o tom, ako využívať svoj voľný čas. To sa rozhodol overiť aj výskum prostredníc-
tvom metódy posudzovacích škál, kedy mladí ľudia odpovedali, nakoľko súhlasia s výrokmi, 
ktoré im boli dané. Tým naznačili mieru svojho súhlasu s  výrokom „Mám predstavu/vždy 
viem, čo by som mohol/la robiť vo voľnom čase“ na sedemstupňovej numerickej škále.

Najskôr si pozrime súhrnné zis-
tenia: Drvivá väčšina respon-
dentov (76,3 %) má predstavu, 
aké sú možnosti trávenia voľ-
ného času. Množstvo mladých 
ľudí, ktorí majú aspoň čiastočnú 
predstavu alebo nemajú žiadnu, 
bolo približne rovnaké.

Ak preskúmame  jednotlivé 
skupiny mládeže podľa socioe-
konomického statusu, zistíme, 
že rozdiely v  predstave, čo by 
mohli robiť vo voľnom čase, nie 
sú medzi jednotlivými socioeko-
nomickými triedami veľké.

Predstava mládeže o možnostiach 
využitia voľného času

Predstavu, ako využiť svoj voľný čas a aké sú možnosti, má vo všetkých socioekonomických 
triedach viac ako 74 % opýtaných. Ukázalo sa ale, že v  mladí ľudia, ktorých rodina spadá 
do nižšej ekonomickej triedy, nemajú častejšie predstavu o možnostiach využitia voľného 
času.  Boli ale objavené aj iné faktory, s  ktorými je spojená existencia predstavy mládeže 
o možnostiach využitia voľného času. Sú nimi: 

● sebahodnotenie,
● spôsob trávenia voľného času mládeže,
● spokojnosť so svojím životom.

Začnime sebahodnotením. Výskum ukázal, že miera predstavy o možnostiach využitia voľ-
ného času súvisí aj s úrovňou sebahodnotenia. Mládež s jasnou predstavou o možnostiach 
využitia svojho voľného času získala v priemere najvyšší index úrovne sebahodnotenia. Ako 
ukazuje nižšie uvedená tabuľka, kým mladí bez predstavy o možnostiach využitia voľného 
času získali index celkovej úrovne sebahodnotenia 23,2 AP, mládež s  predstavou dosiahla 
tento index na úrovni 26,7.
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druhým faktorom je spôsob trávenia voľného času, ktorý môže byť naplnený činnosťami 
prinášajúcimi radosť alebo iba jednoduché potešenie. Mladí ľudia, ktorí mali jasnú predsta-
vou o možnostiach využitia voľného času zároveň získali aj najvyššie priemerné skóre čin-
ností prinášajúcich radosť. Z toho sa dá vyvodiť, že ak mladí majú predstavu o jednotlivých 
možnostiach, je tu aj väčšia šanca, že svoj voľný čas naplnia činnosťami, ktoré im prinášajú 
radosť. Čiže de facto sú sami aktívnejší.

Posledným faktorom je spokojnosť so životom. Výskum poukázal na fakt, že to, či máte ale-
bo nemáte predstavu o  možnostiach naplnenia svojho voľného času, súvisí aj s  tým, ako 
vnímate svoj život. Mladí ľudia, ktorí majú jasnú predstavu o možnostiach využitia svojho 
voľného času, dosiahli aj vyššie skóre v spokojnosti so svojím životom (skóre 23,94) než mla-
dí ľudia, ktorí túto predstavu nemajú (skóre 20,24).

1.6 S kým trávi mládež voľný čas

Základnou otázkou výskumu bolo, či mládež z nižších tried s rodinnými príslušníkmi trávi 
v priemere menej času ako mládež z vyšších socioekonomických tried. Respondenti si vy-
berali z kategórií: sám, rodičia, súrodenci, kamaráti, priateľ/priateľka, starí rodičia. Ukáza-
lo, že kategória starých rodičov vykazovala nulové hodnoty, prípadne hodnoty blízke nule. 
Inak, nepotvrdilo sa, že by socioekonomické triedy mali významný vplyv na množstvo voľ-
ného času, ktorý trávi mládež s rodinnými príslušníkmi.

4862  najčastejšie prezradilo, že svoj voľný čas venujú kamarátom (56,2 %), prípadne s priate-
ľom či priateľkou (15,2 %). Niektorí (9,05 %) si ho vedia naplniť a sami a nepotrebujú pri svo-
jich aktivitách spoločnosť. Iba 42 mladých, čo je cca.  8,6 % sa venuje rodičom a súrodencom 
(6,4 %). Zvyšok tvorila kategória iní (4,1 %). 

Ak sa na tieto výsledky pozrieme vzhľadom na príslušnosť k socioekonomickej triede, počet 
respondentov sa zníži na 440 respondentov3, keďže u  niektorých nebolo možné určiť ich 
socioekonomickú príslušnosť. Ako ukazuje nižšie uvedená tabuľka, rozdiely medzi jednotli-
vými triedami nie sú veľké. Mladí ľudia, bez ohľadu na socioekonomickú príslušnosť, sa naj-
viac vo svojom voľnom čase venujú kamarátom a priateľom. Za nimi nasledujú u mládeže 
z nižšej triedy rodičia, aktivity osamote, súrodenci a nakoniec kategória ,,iní“.

2 U zvyšného počtu respondentov nebolo možné vyhodnotiť príslušnú dotazníkovú  položku,  a to
  z dôvodu, že respondenti namiesto jednej voľby z ponúknutých možností použili viacnásobný výber.

3 U zvyšného počtu respondentov nebolo možné určiť SES.  
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V  množstve tráveného voľného času s  rodinnými príslušníkmi medzi mládežou z  rôznych 
socioekonomických tried  nenájdete štatisticky významné rozdiely. 

1.7 1,83 radostných činností všetkých ekonomických

 skupín

Ďalšou otázkou, ktorú si výskum položil, bolo, či sa rodiny s  rôznym socioekonomickým 
statusom venujú aj v  rôznej miere činnostiam prinášajúcim radosť. Pod lupu sa tentoraz 
dostalo správanie sa rodičov. Postup bol nasledovný: 

● Ak mládež uviedla, že ich rodičia sa venujú činnosti, prinášajúcej jednoduché potešenie, 
bol im odpočítaný bod. 

● Ak  uviedli, že sa venujú činnosti prinášajúcej radosť, bod im bol pripočítaný.

Výsledkom je skóre voľnočasových činností za rodičov, ktoré sa pohybovalo v rozsahu -9 až 
11 bodov (R=20). Ak sa rodičia venovali v prevažnej miere činnostiam, prinášajúcim jednodu-
ché potešenie, ocitli sa v mínusovej časti spektra. Naopak, ak svoj čas vypĺňali činnosťami, 
ktoré prinášajú radosť, získali plusové hodnoty. Priemerným výsledkom 450 respondentov 
(u ostatných nebolo možné určiť ich status), bolo skóre 1,83. To naznačuje, že podiel činností 
prinášajúcich radosť, teda plusové hodnoty, mal prevahu nad jednoduchým potešením.

Zatiaľ sme sa však ale nič nedozvedeli o socioekonomickom statuse rodičov. Ten zachytáva 
nasledujúca tabuľka, ktorá ukazuje, že hoci existujú rozdiely medzi nižšou a vyššou socioe-
konomickou triedou, nie sú však priepastné:
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Skóre voľnočasových činností rodičov

Dáta boli ďalej analyzované z viacerých hľadísk. Boli použité všetky tri indikátory:

● vzdelanie, 
● povolanie, 
● ekonomická situácia.

vzdelanie rodičov ukázalo viaceré rozdiely. Napríklad že vysokoškolsky vzdelaní rodičia sa 
častejšie venujú športu, sebavzdelávaniu, častejšie navštevujú kultúrne podujatia. V jednej 
kategórii činností však zaostávajú. Sú ňou ručné práce, kutilstvo. Naopak rodičia s najniž-
ším dosiahnutým vzdelaním (základné a učňovské) sa významne menej často venujú aktív-
nemu športu,  ďalšiemu sebavzdelávaniu.  

Okrem uvedeného sme však v rámci indikátora výšky vzdelania zistili i  rozdiel v kategórii 
činnosti označenej ako kutilstvo, ručné práce – tomuto druhu aktivít sa, naopak, významne 
menej často venujú rodičia s vysokoškolským vzdelaním. Ako možno vidieť, odlišné trávenie 
voľného času vzhľadom na výšku ich dosiahnutého vzdelania nachádzame predovšetkým 
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u rodičov s najvyšším dosiahnutým vzdelaním, a to v smere vyššieho zastúpenia činností 
prinášajúcich radosť. 

dáta boli ďalej analyzované podľa Povolania rodičov. Výsledkom je, že rodičia zaradení 
do vyššej profesijnej kategórie HT1-2 sa významne častejšie venujú športovým činnostiam 
a naopak, rodičia  nižších profesijných kategórií HT6-9 sa športu venujú významne menej 
často. Podobne sebavzdelávaniu je významne frekventovanejšie u povolaní vyššej socioe-
konomickej skupiny – HT1-2, vrátane matiek profesijnej kategórie HT3-4. Asi nebude pre-
kvapením, že matky vykonávajúce povolanie najnižšej socioekonomickej triedy (HT6-9) sa 
sebavzdelávaniu venujú významne menej často. A napríklad návšteva kultúrnych podujatí 
je častejšou voľbou u matiek vyššej socioekonomickej triedy.
  

Príjmy: Príjmová situácia rodiny v  reflexii respondentov sa preukázala ako významná len 
vo vzťahu voľnočasovej činnosti sebavzdelávanie u otca: otcovia rodín s nadpriemernými 
príjmami sa venujú ďalšiemu sebavzdelávaniu významnej častejšie ako otcovia s  nižšími 
príjmami.

2.	 Ak	prAcujete	s	mládežou...
... je vo vašej moci odovzdať mladým ľuďom viaceré kompetencie, na základe ktorých budú 
sami schopní vybrať si také voľnočasové aktivity, ktoré prispejú ku skvalitneniu ich života 
a rozvoja osobnosti. Dá sa to napríklad takto:

Tip č. 1:   Základom je  naučiť mladých ľudí nevzdávať sa.

Mladí ľudia potrebujú vidieť vzory aktívneho prístupu k  životu. Tie začnú postupom času 
preberať, naučia sa nerezignovať pri prekážkach, budú si viac uvedomovať, že dokážu 
ovplyvniť svoj vlastný život a nenechajú sa ním len unášať. 

Tip č. 2: Aktivity s mládežou by sa mali zameriavať na propagáciu činností spojeným
s radosťou.
Činnosti spojené s radosťou vedú mladých ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času. Zvýši 
sa tak množstvo podnetov pre rozvoj ich duševnej rovnováhy.

Tip č. 3: Manažment voľného času je oblasť, ktorou sa treba zaoberať.

Nepremrhať svoj voľný čas je taktiež schopnosť, ktorá sa dá naučiť. Prostredníctvom „ma-
nažmentu“ voľného času je možné viesť mladých ľudí k plánovaniu a efektívnemu využíva-
niu a  riadeniu. Ak tieto schopnosti budú uplatňovať vo svojich životoch, predídu tak po-
citom prázdnoty, zbytočnosti a  budú sa menej nudiť, keďže sa budú viac zameriavať na 
dosahovanie vlastných cieľov, plánovať podľa nich svoje voľnočasové aktivity a podobne.
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Tip č. 4: Prvým krokom je informovanie mládeže o dostupných možnostiach.

Nezabúdajte ale na propagáciu vašich aktivít a šírenie osvety o možnostiach využitia voľ-
nočasových aktivít mládeže. Nie všetci mladí ľudia musia poznať, akým záujmovým činnos-
tiam je možné venovať sa v ich okolí. Preto by jedným z prvých krokov malo byť informova-
nie o možnosti využívania voľného času a ponuke krúžkov. Medzi najspoľahlivejšie spôsoby, 
ako osloviť mládež, patria hlavne osobné kontakty. Preto je jednou z vhodných foriem osob-
ný rozhovor s rodičmi detí, ktorí taktiež potrebujú poznať ponuku aktivít, alebo ich výsledky, 
ak je do nich už ich dieťa zapojené. V dnešnej dobe je ale základom dostupnosť aj cez inter-
net – či už prostredníctvom informovania cez webovú stránku, sociálne siete a podobne. 

Tip č. 5: vytvorenie zaujímavých príležitostí je vo vašich rukách.

Ak ponuka voľnočasových aktivít nie je vo vašom okolí dostatočná, pomôžte ju vytvoriť. 
Ponuka by mala byť atraktívna a ponúkať hodnotné možnosti využívania voľného času, pri-
čom by sa mala odrážať od ,,dopytu“, teda od záujmov mladých ľudí. Pokiaľ ide o deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, treba myslieť aj na ich dostupnosť.

Tip č. 6: výzvou je sprostredkovanie reálneho chápania významu voľného 
času mládeži.

Voľnočasové aktivity by nemali byť podceňované ako strata času, ale zároveň by nemalo 
dochádzať ani k opačnému extrému, kedy je život postavený len na nich. Mladých ľudí je po-
trebné učiť, aby si vo svojom harmonograme vytvárali priestor pre vlastné záujmy, vyhradili 
čas na relax a odpočinok, prípadne nezabúdali ani na stretnutia s rodinou a priateľmi.

Tip č. 7: Nebuďte v tom sami – partnerstvo je dôležité.

Tieto tipy by mali byť realizované vo všetkých sférach a prostrediach, v ktorých mládež žije. 
Pri ich realizácii môže napomôcť spolupráca s komunitnými centrami, terénnymi sociálny-
mi pracovníkmi, či s nízkoprahovými zariadeniami. Spolupráca s rôznymi subjektmi, vráta-
ne škôl, uľahčí aj koordináciu a organizáciu voľnočasovej ponuky.

Tip č. 8: Netreba zabúdať ani na neorganizovanú mládež.

Výzvou pre vás môže byť zapojenie doposiaľ neorganizovanej mládeže. Čo sa týka mládeže 
zo sociálne slabších rodín, je potrebné hľadať spôsoby, ako kompenzovať závislosť spôsobu 
trávenia voľného času mládeže od sociálneho statusu  rodiny. Pracovníci s mládežou majú 
možnosť poskytnúť nefinančnú podporu takýmto mladým ľuďom, napríklad prostredníc-
tvom vytvárania a  poskytovania dostupných priestorov, kde sa mládež môže spontánne, 
neformálne stretávať (knižnice, otvorené ihriská, herne a  pod.) so zabezpečením peda-
gogických pracovníkov ako radcov, konzultantov dohliadajúcich súčasne na bezpečnosť 
účastníkov. Okrem toho, ako pracovníci s  mládežou ich máte možnosť motivovať, pod-
porovať, usmerňovať a predávať im kompetencie spojené s manažmentom voľného času. 
Motiváciou pre ich zapojenie do pravidelných záujmových činností môžu byť aj príležitost-
né aktivity, ako sú súťaže, prehliadky, koncerty, turistické aktivity, exkurzie, akcie prímest-
ských táborov a ďalšie.
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3.	 odporúčAniA	
 pre Tvorcov poliTík
Z výskumu vyplynuli aj niektoré odporúčania pre tvorcov mládežníckej politiky:

● kompenzovať socioekonomické rozdiely:
Socioekonomické prostredie, z  ktorého mladý človek pochádza, ovplyvňuje to, ako trávi 
svoj voľný čas. Sociálne rozdiely medzi jednotlivými socioekonomickými triedami je však 
možné kompenzovať, napríklad poskytovaním mládeži zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia príspevky na cestovné, zľavy a podobne. Takto je možné im napomôcť, aby aktívne 
trávili voľný čas a boli zapojení do voľnočasových aktivít.

● Podporovať dobrovoľníctvo:
Dobrovoľníctvo prináša niečo dobrovoľníkovi, ale aj komunite, kde pôsobí. Aby bolo dostup-
né väčšie množstvo dobrovoľníckych možností, je potrebné vytvárať finančné programy, 
ktoré budú naďalej podporovať dobrovoľníkov, dobrovoľnícke organizácie, cirkevné spo-
ločenstvá, ktoré sa vo svojej práci zameriavajú na aktívne spôsoby trávenia voľného času 
mládež. 

● Zviditeľňovať pozitívne vzory:
Paralelne so snahami o financovane, je potrebné dobrovoľníctvo aj viac zviditeľniť – ukázať 
jeho prínosy verejnosti, informovať o ňom v médiách, prezentovať  a zviditeľňovať mládeži 
pozitívne príklady, vzory a oceňovať ich.

● Aktivizovať mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia:
Na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú znevýhodnenej mládeži, by mali participovať aj ľudia, 
ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Je však potrebné ich aktivizovať a podpo-
rovať, aby prispievali návrhmi a organizovali konkrétne projekty podporujúce aktívne vyu-
žívanie voľného času mládeže.

● vytvárať možnosti pre voľnočasové aktivity
Rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia potrebujú efektívnejšie možnosti pre trá-
venie voľného času vo všetkých sférach a  prostrediach, v  ktorých žijú. To zasiahne nielen 
mládež, ale aj ich rodičov, ktorí sú často vzorom správania pre svoje deti. Vytváraním výhod-
nejších podmienok pre aktívne trávenie voľného času dôjde k zlepšeniu hodnotenia subjek-
tívnej stránky kvality života mládeže. 
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4. o výskume
4.1 cieľ a predmet výskumu

Výskum si stanovil za cieľ zistiť, či spôsob trávenia voľného času mladých ľudí ovplyvňuje to, 
ako hodnotia kvalitu svojho života. Otázne bolo, či  tí, ktorí trávia svoj voľný čas aktívnejšie 
– s prevahou činností prinášajúcich radosť4, sú spokojnejší so svojím životom než tí, ktorí 
svoj voľný čas orientujú skôr na spotrebu, zábavu a pasívny oddych. Výskum skúmal aj to, 
ako rodina a jej sociálny status ovplyvňujú spôsob trávenia voľného času mladých ľudí. Do 
popredia bola vyzdvihnutá hlavne mládež pochádzajúca z rodín s nižším sociálnym statu-
som.
Predmetom výskumu tak bol spôsob trávenia voľného času stredoškolskej mládeže a fakto-
ry, ktoré ho ovplyvňujú.

4.2 výskumné otázky:

V súlade s vyššie uvedenými cieľmi boli naformulované nasledovné výskumné otázky:

● Existuje významný vzťah medzi typom voľnočasových činností mládeže   a úrovňou ich 
spokojnosti so životom?

● Má sociálny pôvod vplyv na spôsob trávenia voľného času?
● Líšia sa voľnočasové aktivity mládeže z rodín s nižším sociálnym statusom?
● Má sociálny status rodičov vplyv na ich voľnočasové aktivity? Sú tieto aktivity vzorom 

pre ich deti?

4.3 kto poskytol informácie?

Informácie o spôsobe trávenia svojho voľného času poskytlo 527 žiakov stredných škôl Ži-
linského kraja, ktorí navštevovali 2. až 4. ročník. Tí boli vybraní prostredníctvom tzv. skupi-
nového výberu (podľa Maršálovej, 1978 – tzv. trsový výber, podľa Gavoru, 2010 – tzv. výber 
kompaktných skupín). Z tohto počtu bolo 153 žiakov všeobecnovzdelávacích stredných škôl, 
171 žiakov odborných škôl so študijným odborom a  203 žiakov s  učebným odborom. Táto 
skupinka respondentov bola vo veku 17 až 21 rokov, pričom vekový priemer bol 16,7 rokov. 
Medzi respondentmi mali prevahu dievčatá (50,1 %). Chlapcov bolo 48,2 % a 1,7 % responden-
tov rodovú príslušnosť neoznačilo.  

4 Činnosti prinášajúce radosť – v súlade s kategorizáciou Seligmana (2003, podľa Diešková, 2006) ide 
o voľnočasové činnosti aktívneho charakteru, ktorých spoločným znakom je pohrúženie, angažo-
vanosť, záujem o druhých, pomoc, úsilie o sebarozvoj:  napr. športové tréningy, hra na hudobnom 
nástroji, čítanie, programovanie, práce okolo domu a záhrady, starostlivosť o súrodencov a starých 
ľudí, spev v  zbore, činnosť v  cirkvi, učenie sa jazykov a  pod.  Ich polaritou sú činnosti prinášajúce 
jednoduché potešenie – prechádzky po meste, obchodoch, posedenia v pohostinstvách, diskotéky, 
pozeranie televízie, počúvanie rádia, leňošenie, opaľovanie sa, stretnutia s priateľmi.
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Medzi respondentmi prevažovali mladí ľudia zo strednej ekonomickej triedy 48,8 %, na dru-
hom mieste boli respondenti z nižšej socioekonomickej triedy 24,3 % a najmenší podiel mali 
mladí ľudia z vyššej socioekonomickej triedy 17,3 %. U časti 9,7 % respondentov nebolo mož-
né určiť socioekonomickú príslušnosť. 

4.4 Ako sa to celé meralo

Výskum stál pred viacerými úlohami:

● ako merať kvalitu života;
● ako merať socio-ekonomický status a zaradiť mladých ľudí do jednotlivých ,,tried“;
● ako škálovať voľnočasové aktivity;
● Ako zachytiť sebahodnotenie mladých ľudí.

Základom bol kvantitatívne orientovaný prístup. Na riešenie prvého problému – ako merať 
kvalitu života, bol využitý dotazník, konkrétne dotazníková metódu FSWLC – Five-ites Sa-
tisfactin with Life Scale – Dotazník päťpoložkovej spokojnosti so životom, podľa Dienera.

Pre zistenie socio-ekonomického statusu bola využitá upravená škála blahobytu rodiny 
(HBSC – Family affuence scale, podľa Currie a  kol., 2000), spolu s  dotazníkom vnímania 
ekonomickej deprivácie (podľa Hagquist, 1998). Nesmelo pritom chýbať ani subjektívne 
indikátory hodnotenia vlastnej finančnej situácie domácnosti, kde boli zakomponované aj 
indikátory o výške dosiahnutého vzdelania a povolaní rodičov. 

Škála voľnočasových aktivít mala 24 položiek, spomedzi ktorých si respondenti vyberali ak-
tivity, ktorým sa venujú. Zároveň označili aj pravidelnosť, s akou danú aktivitu vykonávajú.
 
Ako mladí ľudia hodnotia sami seba, výskum meral prostredníctvom vybraných výrokov 
z výskumného nástroja podľa Ritomského, Hradiskej (2007, s. 14). Odpovede bolo možné 
vybrať z ponúknutej škály možností. Pre zabezpečenie komplexnejších odpovedí boli využi-
té aj uzatvorené, otvorené a polouzatvorené otázky v dotazníku. 

respondenti - mládež žilinského kraja
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