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Úvod
ada mládeže Slovenska združuje mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti
aktívneho prežívania voľného času detí
a mládeže. Z dôvodu lepšieho poznania možností
a spôsobov prežívania voľného času mladých ľudí
sme sa rozhodli realizovať reprezentatívny výskum.
Cieľom výskumu bolo zistiť, ako mladí ľudia
prežívajú voľný čas a aké sú možnosti zvyšovania ich participácie na spoločenskom a občianskom živote.
Zber empirických údajov sme realizovali
v októbri a novembri 2007. Výskumnú vzorku tvorilo
834 mladých ľudí z celého Slovenska vo veku
13 až 27 rokov. Pri výbere výskumnej vzorky sme
zohľadňovali rôznorodosť slovenských i európskych
definícií pojmu mládež. Zároveň sme chceli zachytiť žiakov posledných ročníkov základnej školy,
stredoškolákov, vysokoškolákov i mladých ľudí, ktorí
už pracujú alebo majú vlastné rodiny. V súvislosti
s tým sme sledovali, ako sa mení štruktúra ich voľného času, voľnočasových aktivít a participácia na
spoločenskom a občianskom živote. Výskum sme
realizovali prostredníctvom dotazníkového zisťovania. Zberom dát bola poverená Agentúra sociálnych
analýz ASA, s.r.o.
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Vol´ný čas mládeže
oci voľný čas tvorí neoddeliteľnú súčasť
nášho života, pred necelými 150 až
100 rokmi nebol takou samozrejmosťou ako
dnes. Patril skôr k výsadám mocných a bohatých.
Mladí ľudia z nižších a stredných vrstiev sa už od
skorého detského veku zapájali do starostlivosti
o domácnosť a zabezpečenie živobytia rodiny
(Giddens, 1999, s. 392n). Voľný čas bol preto skôr
časom určeným na regeneráciu a zotavenie.
Situácia sa začala meniť s pokračujúcou priemyselnou revolúciou. Postupné zavádzanie strojov
do výroby a jej automatizácia mali značný vplyv
na redukciu množstva práce a zníženie pracovného času. Zavedenie povinnej školskej dochádzky,
neskôr obmedzenie detskej práce a podpora práv
dieťaťa mali výrazný vplyv na nárast voľného času
detí a mladých ľudí (Hoffbauer, 2004, s. 25n).
O významnom mieste voľného času v súčasnosti
svedčí i to, že rozličné služby a ponuky prežívania voľného času (priemysel voľného času) zaujali
popredné miesto na trhu. Němec upozorňuje, že
„svet voľného času a predovšetkým spôsoby jeho
využívania, realizované činnosti, motívy pre jeho
využívanie atď., sa každým rokom menia v závislosti od ekonomického rastu spoločnosti, premien
sociálnej štruktúry obyvateľstva a pod. V niekoľkých
posledných rokoch môžeme byť svedkami socioekonomického fenoménu, ktorý je charakteristický
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svojou bipolárnosťou vo vzťahu k užívateľom. Na
jednej strane je oblasť voľného času novým, dynamicky sa rozvíjajúcim trhom. Každý deň vznikajú
nové zábavné a športové centrá budované súkromnými investormi v objemoch miliárd korún. Na druhej
strane sme svedkami odmietania takéhoto konzumu
predovšetkým špecifickými subkultúrami mládeže,
ktoré proti tomu revoltujú.“ (Němec in Kratochvílová,
ed., 2008, s. 76).
Definovať voľný čas nie je jednoduché. Pedagogický slovník ho definuje ako „čas, s ktorým môže
človek zaobchádzať podľa svojho uváženia
a na základe svojich záujmov. Voľný čas je doba, ktorá zostane z 24 hodín bežného dňa po odčítaní času
venovaného práci, starostlivosti o rodinu a domácnosť, starostlivosti o vlastné fyzické potreby (vrátane
spánku).“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 274).
Výstižnejšiu definíciu voľného času s dôrazom na voľný čas detí a mládeže nachádzame
u Pávkovej: „Pojem voľný čas bežne zahŕňa odpočinok, rekreáciu, zábavu, záujmové činnosti, záujmové
vzdelávanie, dobrovoľnú spoločensky prospešnú
činnosť ako aj časové straty spojené s týmito
činnosťami. Z hľadiska detí a mládeže do voľného
času nepatrí vyučovanie a činnosti s ním súvisiace,
sebaobslužné činnosti, základná starostlivosť o zovňajšok a osobné veci, povinnosti spojené s chodom
rodiny, domácnosti, výchovného zariadenia, ďalšie

nariadené vzdelávanie a časové straty. Súčasťou
voľného času nie sú ani činnosti zabezpečujúce
biologickú existenciu človeka (jedlo, spánok, hygiena, zdravotná starostlivosť). Ale aj z týchto činností
si ľudia niekedy vytvoria svoj koníček, čo môžeme
vidieť napríklad vo vzťahu k príprave (i konzumácii)
jedla.“ (Pávková, 2002, s. 13).
Vzhľadom na čoraz nejasnejšie hranice medzi
tým, čo možno považovať za voľný čas a čo za
povinnosť, ako napríklad pri spomínanom jedle alebo skutočnosti, že pre niekoho je aj práca koníčkom
(a preto jej možno venuje viac času, než je zvykom
alebo skutočne potrebné), rozhodli sme sa voľný
čas pre potreby nášho výskumu vymedziť širšie.
V našom výskume sme pracovali s definíciou voľného času ako času, ktorý zostáva po
splnení všetkých povinností, ktoré súvisia so
školou, prípravou do školy, prácou a prípravou
do práce.
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Množstvo vol’ného času, ktorým mladí l’udia disponujú

ko už bolo spomenuté, množstvo
a štruktúra voľného času sa s pokračujúcou
industrializáciou a nástupom modernity
menili. Jeho značný nárast zaznamenávame po
druhej svetovej vojne, v 50-tych a 60-tych rokoch
20. storočia, teda iba približne pred 50 – 60 rokmi
(Keller, Tvrdý, 2008, s.45). Zaujímalo nás preto,
akým množstvom voľného času počas bežného
pracovného dňa mladí ľudia v súčasnosti disponujú.
Zistili sme, že mladí ľudia majú počas pracovného dňa v priemere 4 hodiny voľného času. Jeho
množstvo sa však v závislosti od sociálnej aktivity
líši. Najviac voľného času majú nezamestnaní mladí
ľudia a žiaci základných a stredných škôl. Najmenej
voľného času majú mladí ľudia, ktorí pracujú,
študujú na vysokej škole a ženy na materskej
dovolenke. Rozvrstvenie priemernej hodnoty
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Tabuľka 1 : Priemerná hodnota množstva
voľného času v závislosti od sociálnej aktivity
Sociálna aktivita
Na materskej dovolenke
Študent / študentka VŠ
Pracujúci / pracujúca
Žiak / žiačka SŠ - bez maturity
Žiak / žiačka SŠ - s maturitou
Žiak / žiačka ZŠ
Nezamestnaný / nezamestnaná

Priemer
v hodinách
3,47
4,04
4,13
4,32
4,51
5,42
7,20

množstva voľného času jednotlivých skupín je znázornené v tabuľke 1.
Priemerná hodnota množstva voľného času
predstavujúca 7,2 hodín je u nezamestnaných alarmujúca. V podstate sa blíži hodnote, ktorá charakterizuje zákonom stanovený pracovný čas - 8 hodín.
Z hľadiska potreby rozvíjania alebo udržania si
pracovných návykov v čase bez práce je dôležité,
aby nezamestnaný mladý človek nevyplnil svoj čas
pasívnymi aktivitami, ale venoval sa niečomu, čo
v sebe zahŕňa rôznorodé fyzické, psychické
a intelektuálne činnosti. Okrem ďalšieho vzdelávania
a rozvoja pracovných zručností, pestovania
vlastných záujmov a koníčkov považujeme za
zaujímavú a v súčasnosti málo využívanú alternatívu
možnosť venovať sa dobrovoľníckym aktivitám
v miestnej komunite.
Vyplnenie voľného času mladých nezamestnaných aktivizovaním sa v mimovládnych organizáciách
chápeme ako vhodný spôsob udržiavania a rozvíjania
pracovných návykov. Je to zároveň priestor pre ich
ďalší osobnostný rast a budovanie najmä sociálnych
zručností, ako aj možnosť rozširovania sociálnych
sietí, ktoré môžu sekundárne prispieť k rýchlejšiemu
nájdeniu si vhodného zamestnania.
Voľný čas mladých ľudí, ktorí navštevujú
základnú školu (v našej výskumnej vzorke boli
zahrnutí mladí ľudia od 13 rokov, teda posledné dva
ročníky ZŠ) predstavuje počas pracovného dňa

v priemere 5,4 hodín. U študentov strednej školy
vidíme zníženie priemernej hodnoty množstva voľného času takmer o jednu hodinu. To si vysvetľujeme
nárastom študijných povinností ako aj zvýšenými
nárokmi na podieľanie sa na spoločnom chode
domácnosti s narastajúcim vekom. Ďalší z faktorov,
ktorý môže vplývať na zníženie množstva voľného
času stredoškolákov oproti žiakom základných škôl,
môže byť aj skutočnosť, že kým základné školy sú
zväčša v mieste bydliska, značná časť stredoškolákov musí denne do školy dochádzať, čo im ukrajuje
z ich voľného času. Na túto skutočnosť upozornili
i samotní respondenti.
Zamestnaní mladí ľudia a študenti vysokých
škôl majú relatívne rovnaké množstvo voľného času.
Predpokladáme, že na zníženie množstva voľného
času vysokoškolákov oproti stredoškolským študentom má vplyv nerovnomerné rozloženie školského
rozvrhu, vyššie nároky na samoštúdium ako aj
skutočnosť, že vysokoškoláci zvyknú popri štúdiu
pracovať.
Ženy na materskej dovolenke majú najmenej
voľného času. Nerovnováha v čase venovanom
starostlivosti o dieťa a jeho výchove medzi ženou
Tabuľka 2: Priemerná hodnota množstva
voľného času v závislosti od rodinného stavu
Rodinný stav
Ženatý / vydatá
Rozvedený / -á
Slobodný / -á
Vdovec / vdova

Priemer v hodinách
3,49
3,75
4,65
8,00

a mužom, ako aj každodenné zabezpečovanie
chodu domácnosti môže mať za následok, že ženy
na materskej dovolenke majú veľmi málo voľného
času. Navyše, kým zamestnanie má relatívne jasne
ohraničenú dobu práce, dieťa si v prvých rokoch
života vyžaduje neustálu starostlivosť.
Významným sa ukázal aj vplyv rodinného stavu na množstvo voľného času (tabuľka 2). Slobodní
mladí ľudia majú v priemere o hodinu viac voľného
času ako mladí ľudia žijúci v manželstve a rozvedení.
Počet mladých ľudí, ktorí hodnotia množstvo
svojho voľného času ako dostatočné (47 %) alebo
ako nedostatočné (43 %), je približne rovnaký. Iba
4,1 % mladých ľudí cíti pretlak voľného času a nevie,
ako s ním naložiť (dopočet do 100 % predstavuje
odpoveď neviem posúdiť). Z nich je viac mužov ako
žien. O 9,5 % viac žien vyjadrilo potrebu mať viac
voľného času.
Stredoškoláci a žiaci základnej školy obvykle
odpovedajú, že nevedia, čo robiť s voľným časom
(resp. ho majú dostatok), kým pracujúci a vysokoškolskí študenti sa častejšie sťažujú na nedostatok voľného času. Napriek tomu, že sa neukázala
štatistická významnosť, je zaujímavé aj porovnanie
rodinného stavu. Kým slobodní približne v 40 %-ách
odpovedali, že majú málo voľného času a potrebovali by ho viac, túto možnosť zvolilo až 65 % tých,
ktorí žijú v manželstve. To možno pripísať zvýšeným
nárokom na starostlivosť o deti podobne ako
v prípade žien na materskej dovolenke. V každom
prípade je možné konštatovať, že množstvo aj
štruktúra voľného času sa mení do istej miery aj
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v závislosti od rodinného stavu, pričom je možné
predpokladať, že hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje
tieto rozdiely, je prítomnosť detí v rodine. 1

Organizácie, ktoré poskytujú možnosti
prežívania voľného času, by sa vo svojej ponuke
a aktivitách mali zamerať na žiakov základnej
školy a študentov strednej školy, pretože títo
majú relatívne veľa voľného času a často si ho
nevedia vyplniť aktivitami, čo môže viesť k zbytočnej pasivite alebo v krajnom prípade k rôznym
sociálno-patologickým javom. Na druhej strane
mladí ľudia, ktorí už majú vlastnú rodinu, pociťujú
veľký nedostatok voľného času. Keďže, ako sa
ukázalo, voľný čas pre nich znamená najmä
oddych s priateľmi a rodinou, organizácie by mali
klásť väčší dôraz na ponuku voľnočasových aktivít
pre celú rodinu. Veľký, nevyužitý potenciál vidíme
v mladých ľuďoch, ktorí sú nezamestnaní. Zvýšená
snaha organizácií zapojiť ich do dobrovoľníckych
aktivít by bola prospešná pre obidve strany.

1 Počet detí respondentov sme vo výskume nezisťovali.
Ide len o hypotézu, ktorú by bolo ešte potrebné overiť.

Vol’nočasové aktivity mládeže
ožností, čo robiť vo voľnom čase, je
nespočetne veľa. Zaujímalo nás preto,
ako mladí ľudia vnímajú svoj voľný čas
a najmä, akými aktivitami a v akom rozsahu ho
napĺňajú.
Pre mladých ľudí voľný čas znamená
predovšetkým možnosť venovať sa svojim záľubám
a záujmom (46,1 %). To sa potvrdilo aj pri frekvencii
vykonávania rôznych aktivít vo voľnom čase, kedy až
60,9 % respondentov uviedlo, že sa vo svojom voľnom čase venujú záujmom a koníčkom každý deň
alebo raz za týždeň. Záujmy a koníčky si s voľným
časom spájajú najmä žiaci základnej školy.
Jedna tretina respondentov uviedla, že voľný
čas pre nich znamená oddych s priateľmi a rodinou.
Význam času prežitého s priateľmi narastá u študentov stredných škôl. Tento údaj nie je prekvapujúci,
potvrdzuje dôležitosť rovesníckych skupín v procese
dospievania a osamostatňovania sa od rodiny.
Voľný čas ako čas prežitý s rodinou je doménou mladých ľudí, ktorí už vlastnú rodinu majú. Až
53 % vydatých a ženatých mladých ľudí uviedlo
oddych s priateľmi a rodinou ako najčastejší spôsob
prežívania voľného času. Z tohto zistenia môžu vyplývať dve základné úlohy. Prvou je potreba existencie
organizácií na prežívanie voľného času detí a mládeže
ako bezpečného priestoru, kde môžu rodičia nechať
svoje deti, čím získajú čas na vlastné voľnočasové
aktivity. Druhou je posilnenie špecifickej ponuky voľno-
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časových aktivít pre celú rodinu. Na Slovensku fungujú
materské centrá s rôznorodou ponukou aktivít najmä
pre matky s deťmi na materskej dovolenke. Myslíme
si, že priestor pre celorodinné voľnočasové aktivity
by mali vo väčšej miere vytvárať aj organizácie, ktoré
sa vo voľnom čase venujú žiakom základnej, resp.
strednej školy.
Pre 13,4 % mladých ľudí je voľný čas predovšetkým časom ničnerobenia. Toto relatívne malé číslo je
povzbudzujúce. Je však dôležité sledovať ho z dlhodobého hľadiska. Jedným z predpokladov možného
nárastu je stratenosť v možnostiach voľného času alebo
rezignácia na akúkoľvek dlhodobejšiu či zmysluplnejšiu
aktivitu s prehlbujúcou sa individualizáciou spoločnosti
a jej zameranie na konzumný spôsob života.
Len veľmi malý počet respondentov považuje
za hlavnú funkciu voľného času priestor pre ďalšie
vzdelávanie (2,3 %) a možnosť pomáhať svojmu okoliu
(0,6 %). Potrebu ďalšieho vzdelávania ako spôsobu
prežívania voľného času vyslovili vysokoškolskí študenti, čo pravdepodobne súvisí s ich vyšším vzdelaním,
ďalej nezamestnaní a ženy na materskej dovolenke, čo
zase spájame s ich sociálnym zaradením a potrebou
zvyšovať si kvalifikáciu v snahe získať prácu, resp.
udržať krok s neustále sa meniacimi potrebami trhu
práce a pracovného života.
Analýze dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí sa
budeme detailnejšie venovať v časti Názory mladých
ľudí na činnosť mimovládnych organizácií.
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Mladí ľudia najviac svojho voľného času venujú
oddychu doma, kedy napr. sledujú televíziu, počúvajú
hudbu alebo hrajú počítačové hry. Až 54,4 % respondentov uviedlo, že takejto forme oddychu sa venujú
viac ako hodinu denne. Druhou najčastejšou dennou
aktivitou mladých ľudí je stretávanie sa s kamarátmi
vonku na dvore, v krčme alebo na diskotéke. Tejto
činnosti sa viac ako jednu hodinu denne venuje 45 %
respondentov.
Graf 1: Čo predovšetkým pre vás znamená
voľný čas?
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Komunikácii s kamarátmi cez chat, telefón
a sms správy venujú mladí ľudia približne rovnaký priestor ako čítaniu a vyhľadávaniu informácií.
Najmenej času venujú mladí ľudia „chodeniu po
obchodoch“.
Viac ako polovica respondentov sleduje
televíziu, počúva hudbu alebo sa hrá na počítači
viac ako hodinu denne. Ako však vidíme z grafu,
stretávanie sa s kamarátmi a budovanie sociálnych
vzťahov tvorí tiež významnú časť voľnočasových
aktivít mladých ľudí. Zaujímavý je údaj o udržiavaní
kontaktu s kamarátmi cez rozličné médiá ako telefón
alebo internet. Virtuálnemu kontaktu s kamarátmi sa
viac ako 3 hodiny denne venuje 10 % mladých ľudí
a 41 % od jednej do troch hodín. Svedčí to o tom, že
médiá sa v informačnej spoločnosti stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života.
Za podobný nový trend môžeme považovať
prežívanie voľného času v nákupných centrách ako
odraz orientácie na konzumný spôsob života. Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že až 65,3 % mladých
ľudí venuje chodeniu po obchodoch a nakupovaniu
menej ako hodinu svojho času denne. Pričom títo
mladí ľudia pravdepodobne chodia do obchodu
s cieľom niečo kúpiť. Avšak na druhej strane 12 %
mladých ľudí zvykne v obchodoch prežiť jednu
hodinu svojho voľného času a ďalších 10,6 % viac
ako hodinu. Myslíme si, že v tomto prípade ide o tzv.
window shopping, čo je anglický výraz pre bezcieľne
prechádzanie sa obchodmi. Takéto prežívanie voľného času považujeme za pasívne. Preto je dôležité

sledovať, ako sa tento spôsob prežívania voľného
času bude z dlhodobého hľadiska vyvíjať.
Výsledky nášho výskumu potvrdzujú
v poslednom čase silnejúce hlasy o tom, že deti
a mladí ľudia čítajú čoraz menej. Až 73,6 % respondentov uviedlo, že čítajú denne najviac jednu hodinu. Tento údaj je prekvapujúci, pretože sme sem
zahrnuli nielen čítanie klasického tlačeného textu, ale
aj čoraz populárnejších textov na internete. Môže to
poukazovať na skutočnosť, že mladí ľudia využívajú
internet pravdepodobne skôr na zábavu a na komunikáciu s kamarátmi (e-mail, chat) než na získavanie
informácií.

Graf 2: Koľko hodín denne sa venujete nasledovným činnostiam?
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Aktívne prežívanie vol’ného času a participácia mládeže
ýznamnou funkciou voľného času je oddych
a regenerácia. Voľný čas je však aj priestor
pre osobnostný rast a zapájanie sa do života
miestnej komunity. Zaujímalo nás preto, nakoľko sa mladí
ľudia venujú vo svojom voľnom čase takým činnostiam,
ktoré si od nich vyžadujú vlastný vklad v zmysle ďalšej
práce na sebe alebo v prospech druhých.

V

Mladým ľuďom sme predložili sadu rôznych
činností a požiadali ich, aby odpovedali, ako často
sa im venujú. Odpoveď často znamená, že sa mladý
človek danej aktivite venuje aspoň raz za dva týždne.
Odpoveď zriedka zahŕňa aktivity, ktoré mladí ľudia
vykonávajú raz do mesiaca alebo menej ako raz
za mesiac.

Tabuľka 3: Ako často vykonávate nasledovné aktivity? (v %)
Aktivity
Venujem sa svojim záujmom a koníčkom
Rozširujem si vzdelanie
Chodím na krúžky, stretnutia
Zapájam sa do aktivít v obci
Organizujem stretnutia, aktivity pre druhých
Navštevujem kultúrne podujatia
Pracujem ako dobrovoľník / dobrovoľníčka
Chodím na stretnutia žiackej / študentskej rady, obecnej rady mladých
Mladí ľudia sa vo svojom voľnom čase najviac
venujú svojim záujmom a koníčkom ako napríklad
športu, chodeniu do prírody, modelárstvu, zberateľstvu
a podobne. Záujmovým aktivitám sa aspoň raz za dva
týždne venujú tri štvrtiny respondentov.
Aj keď rozširovaniu vzdelania patrí vo využívaní voľného času mladými ľuďmi druhé miesto, oproti
venovaniu sa záujmom a koníčkom sme zaznamenali pokles ich aktivity o štvrtinu. Pod pojmom ďalšie
vzdelávanie sme rozumeli napríklad návštevu základnej umeleckej školy, počítačového alebo jazykového
krúžku. Ďalšiemu vzdelávaniu sa relatívne často venuje

Často
74,8
51,2
36,6
20,3
14,4
13,4
12,1
6,6

Zriedka
18,4
30,7
34,8
48,1
40,4
67,2
28,6
41,8

Neviem
6,9
18,2
28,6
31,6
45,2
19,4
59,3
51,6

polovica respondentov. Je zaujímavé, že kým približne
40 % zamestnaných mladých ľudí si rozširuje svoje
vzdelanie, u nezamestnaných je to len jedna tretina.
Z pohľadu mladých ľudí sa ako najviac učiace sa regióny ukazujú nitriansky a prešovský kraj. Mladí ľudia
v týchto krajoch sa v priemere o 10-15 % častejšie vyjadrili, že si vo svojom voľnom čase dopĺňajú vzdelanie.
Návštevu krúžkov a stretnutí, ktoré organizujú
napríklad centrá voľného času, občianske združenia,
cirkvi alebo kluby mladých v obci, potvrdila len o niečo
viac ako tretina mladých ľudí. Tento pomerne nízky
počet je pravdepodobne spôsobený tým, že uvedenú

formu prežívania voľného času volia skôr žiaci základných škôl a stredoškoláci. Taktiež môže ísť o vplyv individualizmu a akejsi obavy zo zasahovania do voľného
času mládeže formálnymi inštitúciami.
Hoci je logické, že kultúrne podujatia sa
neorganizujú každý deň a sú skôr dostupnejšie
v mestách, odpoveď, že sa ich v priemere raz za
dva týždne zúčastňuje iba 13,4 % respondentov, je
prekvapujúca. Aspoň raz do mesiaca sa kultúrnych
podujatí zúčastňuje 37,3 % mladých ľudí, čo ešte stále považujeme za nízke, avšak oveľa optimistickejšie
číslo. Úvaha nad týmito údajmi nás privádza
k otázke, či ponuka a dostupnosť kultúrnych podujatí
je na celom Slovensku dostatočná. V prípade, že áno,

nakoľko ich ponuka reflektuje preferencie a záujmy
mladých ľudí.
Kultúrne podujatia navštevujú najviac študenti
vysokých škôl, čo môže byť odrazom spolupôsobenia rôznych faktorov. Vyššie vzdelanie môže mať za
následok fakt, že študenti VŠ považujú kultúru za hodnotu oveľa viac ako ostatní, a preto cielenejšie vyhľadávajú kultúrne podujatia. Taktiež univerzity a vysoké školy
sa spravidla nachádzajú vo väčších mestách, v ktorých
je infraštruktúra kultúrnych inštitúcií a podujatí bohatšia,
a teda je si z čoho vyberať. Najmenej sa na kultúrnych
podujatiach zúčastňujú nezamestnaní mladí ľudia.
Z pohľadu krajov v kultúrnych aktivitách jednoznačne vyčnieva bratislavský kraj (30,1 %), za ním

Graf 3: Ako často vykonávate nasledovné aktivity?
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nasledujú prešovský (16,5 %) a košický kraj (15,8 %).
Ostatné kraje nepresiahli v návštevnosti kultúrnych
podujatí mladými ľuďmi hranicu 10 %. Bratislavský kraj
je najmenší zo všetkých krajov. Bratislava ako hlavné
mesto, ktoré má bohatú ponuku kultúrnych podujatí, je
ľahko dostupné. Množstvo rozličných ponúk
na kultúrne vyžitie zjavne stimuluje účasť mládeže
na kultúrnych aktivitách. Je tu i väčší predpoklad, že
mladí ľudia si nájdu podujatie, ktoré im vyhovuje
a zodpovedá ich záujmom.
Miera participácie mladých ľudí na spoločenskom
a politickom živote spoločnosti sa ukázala ako veľmi
nízka. Znepokojujúce je sledovať lineárne klesajúcu participáciu mladých ľudí na živote miestnej
komunity v závislosti od miery zapojenia sa a zodpovednosti, ktorá sa od mladých ľudí očakáva. Kým
20,4 % mladých ľudí sa zúčastňuje na aktivitách, ktoré
organizuje niekto v ich obci (meste, dedine), len 14,4 %
mladých ľudí organizuje stretnutia, aktivity a podujatia
pre druhých; 12,1 % pracuje ako dobrovoľník a 6,6 %
chodí na stretnutia žiackej školskej rady, študentského
parlamentu alebo obecnej rady mládeže (tabuľka 3).
Zarážajúce je zistenie, že v priemere polovica mladých
ľudí pri možnostiach zisťujúcich participáciu mládeže na
živote miestnej komunity volila odpoveď neviem. Môže to
znamenať, že o možnostiach participácie nevedia resp.
u nich nie sú, alebo nemajú o participáciu na spoločenskom a politickom živote záujem. Pokúsme sa však
detailnejšie analyzovať jednotlivé možnosti participácie
mladých ľudí na živote miestnej komunity.
Zúčastňovanie sa mladých ľudí na aktivitách
v obci štatisticky významne súvisí s veľkosťou bydliska.

Najvyššiu mieru zapájania sa do aktivít v obci sme
zaznamenali v sídlach s počtom obyvateľov do 2000.
Kým v tomto prípade až 42 respondentov uviedlo, že
sa aktivít v obci zúčastňuje často, a teda aspoň raz za
dva týždne, v iných sídlach je miera zapojenia nižšia
ako 25 respondentov. Miera participácie klesá lineárne
s nárastom počtu obyvateľov v mieste bydliska respondentov. Toto zistenie nás privádza k úvahe o premenách komunity a sociálnych vzťahov v súvislostiach
dedina – mesto – veľkomesto. Kým v sídlach s menším
počtom obyvateľov majú ľudia k sebe bližšie, v mestách, kde je hustota osídlenia oveľa väčšia, sa strácajú
za múrmi panelákov. Na túto skutočnosť upozorňuje
Němec: „Panelové sídliská sú jednou z príčin, prečo
deti ale často aj rodičia dávajú prednosť pasívnej hre
a zábave na počítači a pred televíziou, ktoré im neposkytujú skutočný obraz sveta, ale iba technicky ozvučený a umelecky štylizovaný odraz skutočnosti. Výškové
budovy sa premieňajú na fyzické a najmä psychické
bariéry, ktoré bránia prirodzenému kontaktu s vrstovníkmi. Dieťa tak vyrastá v sociálnej izolácii.“ (Němec, in
Kratochvílová ed., 2008, s. 75).
Organizovanie podujatí, stretnutí a aktivít pre
druhých v obci, a zapájanie sa do dobrovoľníckych
aktivít chápeme ako dve strany tej istej mince.
V obidvoch prípadoch ide o čas a energiu mladých
ľudí v prospech niekoho iného alebo v prospech
dobrej veci. Môžeme sem započítať napr. vedenie
rovesníckej skupiny, výchovnú prácu s deťmi
a mládežou, pomoc v sociálnej oblasti a na sociálnych projektoch, ochranu ľudských práv,
starostlivosť o kultúrne pamiatky či aktivity na pod-

poru životného prostredia, ale aj organizovanie
besied, koncertov, výstav a mnoho iných verejnoprospešných aktivít.
Nad významom komunitného života a vzájomnou závislosťou pri zachovaní osobnej slobody
v globalizovanej spoločnosti sa zamýšľa Bauman: „Ak
má existovať komunita vo svete jednotlivcov, môže to
byť jedine (a musí to byť) komunita utkaná zo spoločného života a vzájomnej starostlivosti, komunita, ktorá
má záujem a nesie zodpovednosť za rovnaké právo
byť človekom a rovnaké schopnosti konať v súlade
s týmto právom.“ (Bauman, 2006, s. 114) Na pnutie
medzi komunitou a individualizmom poukazuje Kalous:
„Ľudská túžba po spoločenstve – potreba prináležitosti,
potreba identifikácie založená na telesných vzťahoch,
potreba významu založená na určitom zmysle života –
je stará ako ľudstvo samo. Bolo však ťažké napĺňať ju
v modernej spoločnosti, v ktorej dominuje technika,
neosobnosť a sekulárny životný štýl. Dnešný život
reflektuje zmätenie hodnôt, kde je súčasný človek napínaný túžbou po spoločenstve na jednej strane
a neodolateľnou slobodou konzumného materializmu
na strane druhej.“ (Kalous, 2006, s. 135)
Účasť mladých ľudí v žiackej školskej rade,
študentskom parlamente, obecnej alebo mestskej rade
mládeže a pod. funguje na zastupiteľskom princípe,
a teda je pochopiteľné, že nepôjde o vysoké číslo –
túto formu vlastnej angažovanosti uviedlo iba 6,6 %
mladých ľudí. Toto číslo považujeme za alarmujúce.
Myslíme si, že to súvisí s celkovou kultúrou zapájania
sa občanov do vecí verejných na Slovensku, ale aj
s priestorom, ktorý sa mladým ľuďom poskytuje.

Vzhľadom na vekové a skúsenostné špecifiká
je niekedy ťažké zapájať mladých ľudí do
rozhodovania a zdieľať s nimi z toho vyplývajúce
povinnosti a zodpovednosť. Na druhej strane
treba podčiarknuť, že tí, ktorí v školách alebo obci
rozhodujú, nie sú vždy otvorení názorom mladých
ľudí a nevedia, ako s nimi komunikovať. Rovnako
samotní mladí ľudia majú problém formulovať
svoje požiadavky zmysluplne a nepoznajú svoje
právomoci a mechanizmy rozhodovania. Častým
faktorom znechutenia, rezignácie a apatie sú
zlé skúsenosti mladých ľudí z deklarovanej
spolupráce, ktorá však v praxi nefunguje
a nemá reálny obsah, alebo nerieši ich skutočné
problémy. Preto si myslíme, že okrem vytvárania
pozitívneho prostredia, ktoré umožňuje každému,
a teda aj mladým ľuďom, vyjadriť svoj slobodný
názor, je potrebné posilňovať zručnosti potrebné
pre úspešnú spoluprácu, či už mladých ľudí
alebo dôležitých dospelých (rodičov, učiteľov,
pracovníkov s mládežou, predstaviteľov verejnej
správy a pod.).
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tom, čo robiť vo voľnom čase, sa tri štvrtiny
mladých (75,1 %) ľudí rozhodujú samostatne, na základe vlastného úsudku, alebo sa
zvyknú poradiť s niekým iným (napr. rodičia, partner,
partnerka, priatelia). Jedna štvrtina respondentov
(23,7 %) uviedla, že na využívanie svojho voľného času majú minimálny vplyv, pretože sa musia
prispôsobiť svojmu okoliu, robiť to, čo povedia iní,
resp. o ich využívaní voľného času rozhodujú iní.
Na základe uvedených výsledkov môžeme
konštatovať, že mladí ľudia sú relatívne autonómni
v rozhodovaní o tom, čo budú robiť vo svojom
voľnom čase. Miera nezávislosti klesá, keď si mladí
ľudia založia rodinu. Až 57,9 % tých, ktorí uviedli, že

O

Tabuľka 4: Do akej miery ovplyvňujú vaše
rozhodovanie o tom, čo budete robiť
vo voľnom čase, vaši rodičia a priatelia?
Subjekty
Priatelia
Rodičia
Niekto iný
Učitelia

Miera vplyvu
2,78
2,55
2,36
1,66

v oblasti využívania voľného času sa musia prispôsobiť svojmu okoliu, boli ženy na materskej. To
môže byť spôsobené zvýšenými nárokmi na starostlivosť o dieťa a rodinu, ale aj nedostatočnými
možnosťami pre ich sebarealizáciu. V súčasnosti sa
matkám na materskej dovolenke venujú materské
centrá, ale vzhľadom na pomerne novú iniciatívu je
ich rozšírenosť na Slovensku stále nedostačujúca.
Je potrebné dodať, že súčasná spoločnosť ešte
stále nie je priateľská k matkám s deťmi. Medzi
základné bariéry ich účasti na spoločenskom živote
patria napríklad chýbajúce prístupy pre kočík alebo
nefajčiarske priestory.

Na rozhodovanie mladých ľudí o tom, ako
budú prežívať voľný čas, majú najväčší vplyv priatelia (priemer 2,78 z 1-5, pričom 5 najväčší), rodičia
(2,55) alebo niekto iný (2,36). Predpokladáme, že
pod výrazom niekto iný boli najčastejšie myslení partnerky a partneri. Učitelia majú na spôsob
využívania voľného času mladých ľudí malý resp.
minimálny vplyv (1,66). Vzhľadom na skutočnosť, že
žiadna z priemerných hodnôt neprekročila strednú
hodnotu, môžeme sa domnievať, že mladí ľudia sú
vo svojom rozhodovaní o tom, čo budú vo voľnom
čase robiť, relatívne autonómni.
Jednou z úloh výchovy vo voľnom čase je
viesť deti a mladých ľudí k tomu, aby si svoj voľný
čas plánovali v snahe predísť jeho pasívnemu prežívaniu. Samozrejme, voľný čas je aj časom oddychu
a spontánnych aktivít, avšak istá miera štruktúrovanosti prináša efektívnejšie prežívanie voľného času
aktívnym spôsobom.
Zaujímalo nás preto, do akej miery si mladí
ľudia svoj voľný čas plánujú. Zistili sme, že skoro
tri štvrtiny mladých ľudí (71,5 %) si svoj čas plánuje
úplne alebo čiastočne. Skoro štvrtina mladých ľudí
(22,7 %) si svoj voľný čas neplánuje vôbec. Vplyv
plánovania vo voľnom čase ako faktoru, ktorý prispieva k jeho lepšiemu naplneniu, potvrdzuje i skutočnosť, že mladí ľudia, ktorí majú veľa voľného času
a nevedia, ako s ním naložiť, si ho najmenej často
plánujú. Taktiež sa ukázalo, že nezamestnaní, ktorí
majú najviac voľného času, si ho plánujú najmenej.
Na druhej strane, iba tretina mladých ľudí
(35 %) si myslí, že svoj voľný čas by vedeli využívať

efektívnejšie, ale nevedia si ho naplánovať. Viac ako
polovica respondentov (58,5 %) s týmto výrokom
nesúhlasí a 6,5 % sa nevedelo vyjadriť. Skutočnosť,
že väčšina mladých ľudí si svoj voľný čas plánuje a menšina si myslí, že lepšie plánovanie by im
pomohlo prežívať ho efektívnejšie, vedie k záveru, že mladí ľudia majú záujem prežívať svoj čas
efektívne. Príčiny pasívneho prežívania voľného času
preto pravdepodobne majú iné príčiny – napríklad
dostupnosť rozličných možností voľnočasových
aktivít.
Keďže na rozhodovanie mladých ľudí o tom,
čo budú vo svojom voľnom čase robiť, majú najväčší
vplyv osoby, ktoré sú im emocionálne najbližšie
(rodičia, priatelia, partnerka, partner), organizácie
poskytujúce možnosti aktívneho prežívania voľného
času by sa mali pri informovaní o svojich aktivitách
zamerať nielen na mladých ľudí, ale väčší dôraz by
mali klásť i na rodičov. Taktiež by sa mali uistiť, že
členovia organizácie alebo účastníci ich aktivít svoju
skúsenosť podávajú ďalej medzi svojimi kamarátmi.
Aby tak mohli urobiť, musia vedieť, že organizácia
je otvorená novým členom a účastníkom, tiež musia
vedieť opísať a vysvetliť, čo v organizácii robia a kam
majú nasmerovať prípadných záujemcov o členstvo
v organizácii alebo o zúčastňovanie sa na aktivitách
organizácie.
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oblasti voľného času mládeže pôsobí
oblasti
množstvo organizácií. Sú to školské zariadenia ako napríklad školský klub, stredisko
záujmovej činnosti, krúžky ponúkané školou alebo
centrá voľného času. Ďalej rozličné detské a mládežnícke mimovládne organizácie, nízkoprahové
kluby, ale aj materské či komunitné centrá. Cirkvi
ponúkajú možnosti aktívne prežívať voľný čas
v pastoračných centrách alebo zborových domoch.
Niektoré obce zriadili obecný klub mladých. Bohatú
ponuku dotvárajú športoviská, športové kluby
a kultúrne inštitúcie ako kiná, divadlá, kultúrne
domy, galérie, múzeá a knižnice. Ďalšie vzdelávanie
podporujú vzdelávacie inštitúcie poskytujúce rôzne
kurzy a školenia. Z nich sú najznámejšie jazykové
a počítačové kurzy. Sprostredkovaniu informácií
o spôsoboch a mož nostiach čo robiť vo voľnom
čase napomáhajú informačné centrá, zvlášť informačné centrá mladých.
Zaujímalo nás, nakoľko sú tieto zariadenia
mladým ľuďom dostupné, do akej miery mladí o nich
vedia a využívajú ich.
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Na základe odpovedí mladých ľudí môžeme
usudzovať, že sieť zariadení a možností pre aktívne
prežívanie voľného času je relatívne dobrá. Až 90 %
mladých ľudí uviedlo, že v ich bezprostrednom okolí
sa nachádzajú športoviská, ihriská a parky. O niečo
menej (84 %) sú dostupné možnosti získavania

informácií, a to najmä knižnice a informačné centrá.
Možnosť prežívať voľný čas v škole v podobe školských klubov a rozličných krúžkov uviedli tri štvrtiny
(77 %) respondentov. Aktivity kultúrneho vyžitia
sú dostupné takmer 70 % mladých ľudí. Ďalšie
vzdelávanie a základné umelecké školy reflektuje
vo svojom bezprostrednom okolí 65 % mladých
ľudí. Centrá voľného času pôsobia v blízkosti 56 %
respondentov.
Možnosti ďalšieho vzdelávania a nadobúdania umeleckého vzdelania sú neodmysliteľnou
ponukou pre voľný čas mládeže, preto nie je prekvapujúce, že ich vo svojom blízkom okolí uvádzajú
dve tretiny respondentov. O niečo nižšiu početnosť
sme zaznamenali pri centrách voľného času. Tento
pokles si vysvetľujeme ich menším zastúpením.
Podľa informácií, ktoré na svojej internetovej stránke
uvádza Ústav informácií a prognóz školstva, ich
v súčasnosti na Slovensku pôsobí 153.
V prípade mimovládnych organizácií, otvorených klubov, nízkoprahových klubov, pastoračných
centier alebo zborových domov môžeme hovoriť
o nových spôsoboch prežívania voľného času.
Nových preto, že ich vznik a rozvoj bol možný
až po zmene politického režimu v roku 1989 a sú
vyjadrením občianskej angažovanosti sa
v prospech detí a mládeže. Všetky tieto zariadenia
sú teda mladšie ako 20 rokov. Hoci mnohé z nich
fungujú pätnásť a viac rokov, počas ktorých sa ich

Graf 4: Sú vo vašom blízkom okolí nasledovné možnosti využívania voľného času?
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činnosť značne profesionalizovala, zdá sa, že mladí
ľudia o nich stále veľmi nevedia.
Až dve tretiny respondentov uviedli, že pastoračné centrum alebo zborový dom v ich okolí nie
je alebo o ňom nevedia. Túto odpoveď volili viac ako
tri štvrtiny mladých ľudí aj v prípade mimovládnych
organizácií, otvorených klubov a nízkoprahových
zariadení. Otvorené kluby a nízkoprahové zariadenia
sú snáď najnovšou formou práce s deťmi a mládežou a na Slovensku ich podľa neoficiálnych úda-

jov pôsobí najviac 25 až 30. Preto je pochopiteľné,
že nie sú známe. V prípade mimovládnych organizácií je tento údaj viac než prekvapivý. Domnievame
sa, že to nie je spôsobené tým, že by mimovládne
organizácie v oblasti voľného času nepôsobili.
Dokonca sme presvedčení, že sú jedným z kľúčových poskytovateľov možností prežívania voľného
času mládeže a podporovateľov participácie mládeže na spoločenskom a občianskom živote. Môže
to byť spôsobené aj tým, že kým predchádzajúce
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ského a banskobystrického kraja cítia nedostatok
možností. Paradoxne prešovský kraj je z hľadiska
aktívneho prežívania voľného času mladými ľuďmi
najaktívnejší.
Hoci na základe odpovedí respondentov
o dostupnosti rozličných možností prežívania voľného času môžeme usudzovať, že v okolí, kde mladí
ľudia žijú, je ich dostatok, pre porovnanie uvádzame,
do akej miery tieto možnosti využívajú.

inštitúcie by sme mohli nazvať kamennými, a teda
mladí ľudia ich môžu vo svojom okolí ľahko identifikovať, občianske združenia, predovšetkým ich nižšie
zložky, sú v obciach často reprezentované iba ich
členmi. Títo sa stretávajú u seba doma, v klubovni
alebo v škole.
Mladí ľudia z bratislavského a trenčianskeho
kraja sa vyjadrili, že je u nich najviac možností pre
aktivity vo voľnom čase. Naopak mladí z prešov-

Graf 5: Ak sú vo vašom blízkom okolí nasledovné možnosti využívania voľného času, do akej
miery ich využívate?
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Na základe údajov uvedených v grafe 5
a prepočtu priemernej hodnoty využívania jednotlivých
zariadení môžeme konštatovať, že mladí ľudia najviac
využívajú možnosti športových aktivít, kultúrneho vyžitia
a získavania informácií v knižniciach alebo informačných centrách. Menej využívané sú školské kluby
a inštitúcie ďalšieho vzdelávania. Takmer vôbec
nevyužívajú základné umelecké školy, nízkoprahové
zariadenia a otvorené kluby, centrá voľného času, služby mimovládnych organizácií a aktivity pastoračných
centier a zborových domov.
Pri porovnaní dostupnosti a využiteľnosti jednotlivých možností prežívania voľného času vidíme, že tieto
sú využívané približne iba z polovice. Najväčší posun
v dostupnosti a miere využívania jednotlivých zariadení
sme zaznamenali pri centrách voľného času a základných umeleckých školách. Vysvetľujeme si to vekovým
zložením našej výskumnej vzorky. Tieto zariadenia
využívajú najmä žiaci základných škôl a sčasti študenti
stredných škôl.
V snahe zistiť, čo vplýva na to, že mladí ľudia
využívajú, resp. nevyužívajú ponúkané možnosti prežívania voľného času, sme ich požiadali, aby ich s prihliadnutím na celkovú dostupnosť ohodnotili. Respondenti
posudzovali rozličné parametre známkami ako v škole,
pričom 1 znamenala najlepšie a 5 najhoršie. Mladí ľudia
ohodnotili jednotlivé skúmané ukazovatele približne
rovnako. V odpovediach sa ako najlepšie hodnotená
ukázala dostupnosť možností prežívania voľného času
(priemerná známka 2,6) a najhoršia možnosť ovplyvniť
to, aké konkrétne aktivity je možné v rámci týchto možností realizovať (priemerná známka 3,09).

Skutočnosť, že mladí ľudia za najhoršiu
považujú možnosť ovplyvniť aktivity v organizáciách
voľného času, môže byť spôsobená ich predchádzajúcou skúsenosťou alebo naopak, podľa nás
pravdepodobnejším variantom, a síce, že mladým
ľuďom chýba skúsenosť s „inštitucionalizovanou
podobou“ prežívania voľného času. Subjektom,
ktoré poskytujú mladým ľuďom možnosti pre aktívne
prežívanie voľného času, preto odporúčame zvážiť,
ako predostierajú svoje aktivity a celkovú činnosť
verejnosti, predovšetkým voči ich cieľovej skupine –
mladým ľuďom.
Tabuľka 5: Priemerná známka hodnotenia
jednotlivých parametrov celkových možností
využívania voľného času.
Dostupnosť
Kvalita
Časová dostupnosť
Finančná dostupnosť
Možnosť ovplyvniť ich aktivity

2,60
2,80
2,80
2,90
3,09

Aj keď o niečo viac ako polovica (55,2 %) mladých ľudí sa vyjadrila, že ich okolie (sídlisko, mesto,
obec) im poskytuje veľa dobrých možností na prežívanie voľného času, až 40,5 % si myslí, že vo svojom
okolí majú nedostatok možností. 4,3 % respondentov
nevedelo zaujať stanovisko. Iba 21,1 % respondentov tvrdí, že hlavný dôvod, prečo sa ich predstava
o ideálnom prežívaní voľného času líši od skutočnosti, spôsobuje nedostatok možností v ich okolí.
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Predstavy o ideálnom prežívaní vol’ného času
k tivity, ktoré najviac vystihujú predstavu
mladých ľudí o ideálnom prežívaní voľného času, sú skôr pasívne, s dôrazom na
relaxačnú a regeneračnú funkciu. Za najideálnejší
spôsob prežívania voľného času označili mladí ľudia
možnosť odpočívať doma ako napríklad: sledovať
televíziu, počúvať hudbu, hrať sa na počítači a byť
s kamarátmi a známymi vonku.
vonku.
O niečo menej preferovali aktivity (pokles
približne o 20-30 %), ktoré si vyžadovali ich väčšiu
angažovanosť. Sú nimi možnosť venovať sa
svojim záľubám, športovať a podniknúť niečo
s priateľmi (napríklad výlety do prírody, za
umením, kolektívne športy). Možnosť ďalej sa
vzdelávať ako ideálny spôsob prežívania voľného
času medzi mladými ľuďmi rezonuje, avšak
zďaleka nepatrí medzi preferované činnosti.
Realizovanie sa v občianskom združení, centre
voľného času, mládežníckom klube a zapojenie sa
do dobrovoľníckych aktivít si s ideálnym prežívaním voľného času spája zanedbateľný počet
mladých ľudí.
Až 78,2 % mladých ľudí sa vyjadrilo, že svoj
voľný čas majú naplnený aktivitami podľa svojich
predstáv, respektíve v podstate robia vo voľnom
čase to, čo by chceli, hoci radi by robili aj iné aktivity. Iba 17,8 % respondentov sa vyjadrilo, že to,
čo robia vo voľnom čase, sa odlišuje od ich
ideálnej predstavy, alebo by vo svojom voľnom
čase robili niečo úplne iné ako doteraz. 4 % mla-
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dých ľudí nevedelo posúdiť, nakoľko sa ich ideálna
predstava prežívania voľného času odlišuje od
reality.
Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že ženy
sú s aktivitami vo svojom voľnom čase spokojnejšie ako muži. Opäť sa ukázalo, že nezamestnaní mladí ľudia a mladé ženy na materskej
dovolenke sú tí, ktorých predstava o ideálne
prežitom voľnom čase sa najmenej zhoduje
s realitou. Pomerne vysoké percento odpovedí
neviem u nezamestnaných mladých ľudí poukazuje
na ich celkovú apatiu.
Predstava o ideálne prežitom voľnom čase
sa najlepšie stretáva s reálne prežitým voľným
časom u tých, pre ktorých voľný čas znamená
možnosť venovať sa svojim záľubám a koníčkom.
Najmenej pre tých, pre ktorých voľný čas znamená
ničnerobenie. Zároveň tí, ktorí majú dostatok voľného času, najčastejšie uvádzajú, že sa ich ideálna
predstava zhoduje s realitou. V menšej miere to
tvrdia tí, ktorí majú času príliš veľa. Toto zistenie
poukazuje na skutočnosť, že je tu potenciál pre
organizácie pôsobiace v oblasti voľného času detí
a mládeže zachytiť ďalších mladých ľudí so svojou
ponukou aktivít a aktivizovať ich. Tí, ktorí majú veľa
voľného času, ho evidentne neprežívajú tak, ako
by si predstavovali. A tak treba hľadať efektívne
spôsoby a možnosti, ako im ponúknuť aktivity, ktoré dokážu uspokojiť ich predstavy a zároveň vyplniť
veľké množstvo voľného času, ktorým disponujú.

Ako celkom pochopiteľná sa ukázala štatisticky významná súvislosť aj s tým, kto rozhoduje
o tom, čo budú mladí ľudia robiť vo svojom voľnom
čase. Tí, ktorí sa rozhodujú sami alebo sa radia
s okolím, prežívajú voľný čas podľa svojich predstáv častejšie ako tí, ktorí sa svojmu okoliu prispôsobujú. Pritom nezáleží na tom, či o ich čase
rozhodujú rodičia, priatelia alebo niekto iný. Keď sa
mladí ľudia nemôžu rozhodnúť sami, prežívajú čas
inak, ako by si predstavovali.
Medzi hlavné dôvody, ktoré bránia mladým
ľuďom v tom, aby prežívali voľný čas podľa svojich
ideálnych predstáv, môžeme zaradiť nedostatok
času, nedostatok možností v ich bezprostrednom okolí a nedostatok financií. Vzhľadom na
to, že mladí ľudia za ideálne prežívanie voľného
času považujú skôr pasívne aktivity, je pochopiteľné, že za najmenšiu prekážku označili nedostatok
informácií.
Na nedostatok voľného času poukazujú
najviac zamestnaní mladí ľudia, vysokoškolskí
študenti a ženy na materskej dovolenke. Nedostatok možností na prežívanie voľného času pociťujú
najviac vysokoškoláci a študenti strednej školy bez
maturity. Naopak zamestnaní a ženy na materskej
dovolenke pociťujú dostatok možností pre aktivity
vo voľnom čase, ale nemajú na ne dostatok času.
Nezamestnaným a ženám na materskej dovolenke
chýbajú priatelia, ktorí by s nimi zdieľali ich predstavy o prežívaní voľného času, čo potvrdzuje ich
izolovanosť. Dvojnásobne väčší počet nezamestnaných oproti ostatným respondentom vidí

22
nedostatok finančných prostriedkov a vlastnú
lenivosť ako bariéru ich sebarealizácie vo voľnom
čase. Väčšiu náchylnosť k lenivosti prejavili študenti
stredných škôl bez maturity.

Graf 6: Aký je hlavný dôvod toho, že sa Vaše
predstavy o ideálne prežitom voľnom čase
líšia od skutočnosti?
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Za ďalšiu prekážku aktívneho prežívania
voľného času môžeme považovať dodatočné povinnosti mladých ľudí vo svojej rodine, ako aj aktivity
súvisiace so štúdiom a zamestnaním. S výrokom
veľa svojho času musím venovať povinnostiam
a práci súhlasilo až 67,9 % respondentov a nesúhlasilo 29,5 % respondentov. Čím väčšia bola sociálna
aktivita respondentov, tým viac súhlasili s týmto
výrokom. Výnimkou boli pochopiteľne nezamestnaní.
Najmenej s týmto výrokom súhlasili žiaci základnej
školy, potom študenti strednej školy a vysokoškoláci. Povinnosti a ďalšia práca ukrajujú z voľného času
najviac tým, ktorí uviedli, že ho majú málo a potrebovali
va by ho viac.
Hoci s výrokom mám dostatok peňazí na to,
aby
ab som mohol využívať svoj voľný čas, ako chcem
až 61,8 % respondentov nesúhlasilo, iba 13 %
mladých ľudí uviedlo, že nedostatok financií je
hlavný dôvod toho, že sa ich predstavy o ideálne
prežitom voľnom čase líšia od skutočnosti. Myslíme si, že odpovede pri výroku viac vypovedali
o osobnom postoji k vlastnej finančnej situácii,
ktorá
vo veľkej miere závisí od referenčného rámca
kt
respondenta,
a teda poukázali na to, že mladí ľudia
res
cítia
cít nedostatok financií pre svoje aktivity. Na druhej
strane
pri voľbe z možností sa ukázalo, že finančná
str
otázka nie je pre mladých ľudí najdôležitejšou bariérou v prežívaní voľného času podľa ich predstáv.
Môžeme teda konštatovať, že financie ovplyvňujú
to, čo budú mladí ľudia vo svojom voľnom čase
robiť, nie sú však kľúčovým faktorom.
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Mladí l’udia a informácie o vol’nom ˇcčase
rámci nášho výskumu nás zaujímal aj
spôsob, akým mladí ľudia získavajú informácie o možnostiach prežívania voľného času. Spôsoby, ktorými mladí ľudia získavajú
informácie o tom, čo robiť vo voľnom čase, môžeme
rozdeliť do troch kategórií. Sú nimi osoby, nosiče
a miesta.
Primárnym zdrojom informácií o možnostiach
prežívania voľného času sú pre mladých ľudí ich priatelia a spolužiaci. Viac ako 40 % opýtaných získava
touto formou informácie pravidelne. Pri zlúčení možností pravidelne a pomerne často je to až 70 %. Touto
formou získavajú informácie najmä mladí ľudia, ktorí
sú slobodní, a žiaci základných a stredných škôl.
Ukazuje sa, že aj v dnešnej dobe, ktorá je
charakteristická pretlakom informácií prostredníctvom
rôznych médií, komunikácia tvárou v tvár je stále pre
mladých ľudí mimoriadne dôležitá. Ďalším dôležitým
komunikačným kanálom sú rodičia. Z celkového
počtu možností rodičia predstavujú v poradí štvrtý
najdôležitejší zdroj informácií, ktorý pravidelne alebo
pomerne často využíva takmer 45 % opýtaných. Rodičov ako dôležitý zdroj informácií uvádzali najmä mladí
ľudia vo veku od 13 do 17 rokov, so stúpajúcim vekom
boli rodičia ako nositelia informácií o voľnom čase pre
mladých ľudí stále menej dôležití.
Internet je najdôležitejším informačným zdrojom v kategórii nosiče a druhým z celkového počtu
možností. Viac ako 36 % respondentov získava z tohto
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zdroja informácie pravidelne. Pri zlúčení možností
pravidelne a pomerne často je to 63,6 %. Internet ako
zdroj informácií je dôležitý najmä pre študentov – na
základnej škole, strednej škole alebo vysokej škole.
Oproti priemeru výrazne menej (približne o 15 %)
pravidelne alebo pomerne často využívajú internet
pracujúci, nezamestnaní alebo ženy na materskej
dovolenke.
V rámci nášho výskumu nás zaujímal aj
spôsob, akým mladí ľudia získavajú informácie o možnostiach prežívania voľného času. Spôsoby, ktorými
mladí ľudia získavajú informácie o tom, čo robiť vo
voľnom čase, môžeme rozdeliť do troch kategórií. Sú
nimi osoby, nosiče a miesta.
Primárnym zdrojom informácií o možnostiach
prežívania voľného času sú pre mladých ľudí ich priatelia a spolužiaci. Viac ako 40 % opýtaných získava
touto formou informácie pravidelne. Pri zlúčení možností pravidelne a pomerne často je to až 70 %. Touto
formou získavajú informácie najmä mladí ľudia, ktorí
sú slobodní, a žiaci základných a stredných škôl.
Ukazuje sa, že aj v dnešnej dobe, ktorá je
charakteristická pretlakom informácií prostredníctvom rôznych médií, komunikácia tvárou v tvár je
stále pre mladých ľudí mimoriadne dôležitá. Ďalším
dôležitým komunikačným kanálom sú rodičia. Z celkového počtu možností rodičia predstavujú v poradí
štvrtý najdôležitejší zdroj informácií, ktorý pravidelne
alebo pomerne často využíva takmer 45 %

opýtaných. Rodičov ako dôležitý zdroj informácií
uvádzali najmä mladí ľudia vo veku od 13 do
17 rokov, so stúpajúcim vekom boli rodičia ako
nositelia informácií o voľnom čase pre mladých ľudí
stále menej dôležití.
Internet je najdôležitejším informačným
zdrojom v kategórii nosiče a druhým z celkového
počtu možností. Viac ako 36 % percent responden-

tov získava z tohto zdroja informácie pravidelne. Pri
zlúčení možností pravidelne a pomerne často je to
63,6 %. Internet ako zdroj informácií je dôležitý najmä
pre študentov – na základnej škole, strednej škole
alebo vysokej škole. Oproti priemeru výrazne menej
(približne o 15 %) pravidelne alebo pomerne často
využívajú internet pracujúci, nezamestnaní alebo ženy
na materskej dovolenke.

Graf 7: Od koho a ako často získavate informácie o možnostiach čo robiť vo voľnom čase?
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Mladí l’udia a mimovládne organizácie
imo ládn sektor je od rok
imovládny
roku 1989 neoddeli
neoddeliteľnou súčasťou občianskej spoločnosti na
Slovensku. Pohľad do histórie ukazuje, že
nejde o fenomén až tak nový. Rozmach v oblasti dobrovoľníctva, spolkovej činnosti, charity či filantropie, ktoré
dnes nazývame občianskou spoločnosťou, môžeme
u nás pozorovať už v prvej polovici 20-teho storočia.
Obdobie diskontinuity demokratickej spoločnosti počas
dvoch totalitných zriadení – nacistického a komunistického – zapríčinili, že po roku 1989 bol tretí sektor ako
„pacient, ktorý sa po pobyte vo väznici a mozgovej
porážke znovu učí chodiť a rozprávať“. (Ondrušek, 1998,
s. 11). Bol to začiatok obnovy tretieho sektora, ktorý sa
ukázal ako mimoriadne životaschopný a dôležitý pre
rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku.
Zákon 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov bol
jedným z prvých dôležitých zákonov, ktoré boli po roku
1989 prijaté, a dodnes je spoločne s Ústavou Slovenskej republiky základom pre právo každého občana Slovenskej republiky na slobodu združovania. Tento zákon
umožnil legalizáciu združení občanov, ktorí sa nemohli
verejne stretávať a vykonávať svoje aktivity počas komunistického režimu, a zároveň podnietil vznik nových
mimovládnych organizácií, ktoré sa vo svojej pôsobnosti venujú takmer každej oblasti záujmu človeka. Tretí
sektor na Slovensku je dnes mimoriadne rôznorodý –
jednotlivé organizácie sa líšia zameraním svojej činnosti,
oblasťou svojho pôsobenia, ale aj mierou profesionality
svojej činnosti a organizačnej štruktúry. Občianske
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združenia a neziskové organizácie dnes pôsobia
v oblasti sociálnych služieb, environmentálnej oblasti,
v oblasti vzdelávania, práce s deťmi a mládežou,
komunitného rozvoja a mnohých ďalších. Pri svojom
fungovaní podporujú prostredníctvom dobrovoľníctva,
filantropie, sociálnej práce či občianskeho aktivizmu
rozvoj občianskej spoločnosti. Ich počet je každým rokom vyšší a aj napriek tomu, že je veľmi ťažké povedať,
koľko mimovládnych organizácií dnes na Slovensku
pôsobí, s určitosťou hovoríme o tisícoch subjektov.
Súčasťou tretieho sektora sú aj občianske
združenia a neziskové organizácie pôsobiace v oblasti
práce s deťmi a mládežou. Väčšina z nich vykonávala
svoju činnosť ilegálne už pred rokom 1989. Až po
zmene režimu využili možnosť založiť si občianske
združenie a pokračovať vo svojej práci s deťmi a mládežou. Počas 90-tych rokov vznikli na Slovensku stovky
mimovládnych organizácií, ktoré vytvárajú priestor
pre sebarealizáciu a rozvoj mladých ľudí. Ponúkajú
množstvo voľnočasových aktivít, ktoré podporujú rozvoj
neformálneho vzdelávania, aktívneho občianstva
a dobrovoľníctva. Vo svojom zameraní sú veľmi rôznorodé. Spektrum ich aktivít je široké (duchovné, kultúrne,
enviromentálne, politické, vzdelávacie, študentské,
sociálne atď.) a každý mladý človek má možnosť si
vybrať podľa svojich záujmov. To, čo ich spája, je chuť
pracovať s mladými ľuďmi a učiť sa od nich. Základom
ich fungovania je participácia mladých ľudí na vytváraní
programu a aktivít, ktoré sa v združeniach realizujú.

Názory mladých l’udí na činnost’ MVO

rámci nášho výskumu sme zisťovali možnosti
aktívneho prežívania voľného času mladých ľudí.
Pýtali sa na subjektívne vnímanie dostupnosti
rozličných aktivít vo voľnom čase. Zaujímavé bolo zistenie o neznalosti existencie niektorých zariadení. Približne
polovica mladých ľudí vo veku od 13 do 27 rokov nevie,
či v ich okolí vyvíjajú aktivity mimovládne organizácie
(46,9 %), nízkoprahové zariadenia a otvorené
kluby (47,2 %), pastoračné centrá alebo zborové
domy (39,3 %).
Nevedomosť mladých ľudí o existencii MVO
v ich okolí je zarážajúca vzhľadom na ich veľkú rozšírenosť. S ohľadom na veľkosť sídla sa ukazuje, že
oproti priemeru je výrazne nižšia neznalosť pôsobenia
MVO u respondentov z malých obcí (do 2000 obyvateľov) – 32,7 %, a naopak najvyššia u respondentov
z veľkých miest (od 50 000 do 100 000 obyvateľov)
– 55,8 %. Ukazuje sa, že mladí ľudia z veľkých miest,
kde mimovládne organizácie určite vo veľkom počte
pôsobia, majú väčší problém zorientovať sa v možnostiach, ktoré im ponúka miestna komunita a sú
s ňou identifikovaní v menšej miere. Na druhej strane
MVO pôsobiace v malých sídlach sú viditeľnejšie
a viac späté so životom obce. Ponúkajú a realizujú aktivity aj mimo kruhu svojich členov (otvorené podujatia
v obci). Naopak v mestách sú MVO menej adresné
z dôvodu menšieho prepojenia na miestnu komunitu.
Relatívne nízka viditeľnosť činnosti MVO sa
ukazuje aj v celkovej populácii v SR. Výskum, ktorý
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realizoval Inštitút pre verejné otázky (IVO) v roku
2003 a ktorý sa zameriaval na postoje verejnosti
voči mimovládnym organizáciám ukázal, že viditeľné
sú predovšetkým MVO, „ktoré si dokázali vydobyť
robustnú mediálnu prítomnosť a zameriavajú sa na
tradičnú dobročinnosť, najmä v oblasti zdravia či
pomoci deťom. Organizácie Nadácia Markíza, Liga
proti rakovine či Slovenský červený kríž svojou viditeľnosťou výrazne prevyšujú ostatné MVO.“ (Bútorová
In Majchrák, Strečanský, Bútora eds., 2004, s. 153).
Zatiaľ čo jednu alebo viacero MVO vymenovalo 64 %
respondentov, až 36 % nevedelo uviesť ani jednu.
Ešte nižšia sa ukazuje spontánna znalosť lokálnych
MVO (ktorá sa potvrdila aj v našom výskume). Ani
jednu lokálne pôsobiacu MVO nevedelo uviesť
až 59 % percent opýtaných. Podľa autorov výskumu
„môže ísť o dôsledok ich redšej siete, užšieho zamerania, ale aj slabšej medializácie v porovnaní s organizáciami s celoslovenským dosahom.“ (Bútorová In
Majchrák, Strečanský, Bútora eds., 2004, s. 153).
Nezáujem o činnosť mimovládnych organizácií
zo strany mladých ľudí sa ukázal aj v ďalšom zisťovaní. Pýtali sme sa, nakoľko respondenti využívajú možnosti prežívania voľného času, ktoré sa nachádzajú
v ich okolí. To, či ich využívajú alebo nevyužívajú, mali
vyznačiť na päťstupňovej škále, kde 1 znamenala
vôbec nevyužívam a 5 znamenala využívam najviac,
ako sa dá. Zo všetkých respondentov, ktorí uviedli, že
sa v ich okolí nachádzajú mimovládne organizácie, až
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53,2 % uviedlo, že túto možnosť nevyužívajú vôbec
a iba 2,7 % uviedlo, že ju využívajú najviac, ako sa dá.
Mieru zapojenia mladých ľudí do činnosti
mimovládnych organizácií sme zisťovali otázkami
zameranými na členstvo v jednotlivých typoch organizácií (respondenti, ktorí označili možnosť som člen/ka
a aktívne sa zúčastňujem na činnosti a som člen/ka
a občas sa zúčastňujem na činnosti). V tejto otázke
nás zaujímali predovšetkým detské a mládežnícke
organizácie, iné mimovládne organizácie a náboženské, resp. cirkevné organizácie. Svoje členstvo v detských a mládežníckych organizáciách deklarovalo len

5 % mladých ľudí, členstvo v iných MVO deklarovalo
4,9 % mladých ľudí. Viac respondentov uviedlo, že je
členom náboženskej, resp. cirkevnej organizácie –
11,1 %. Čo je zaujímavé, vzhľadom na počet mladých
ľudí, ktorí deklarujú členstvo v týchto združeniach,
do aktivít, ktoré realizujú, sa zapája podstatne viac
mladých ľudí (respondenti, ktorí si vybrali možnosť nie
som člen/ka, ale zúčastňujem sa na ich akciách). Na
akciách detských a mládežníckych MVO sa zúčastňuje 12,8 % opýtaných, v prípade iných MVO je to 12 %
a v prípade náboženských/cirkevných organizácií je
to tiež takmer 12 % respondentov (graf 10) 2.

Graf 10: Zapájate sa do aktivít týchto organizácií?
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Vysoká miera organizovanosti mladých ľudí
sa ukázala v prípade športových organizácií. Svoje
členstvo v tomto type organizácií deklaruje až takmer
26% respondentov, pričom ďalších 16% mladých ľudí
vo veku od 13 do 27 rokov uviedlo, že sa zapája do
ich aktivít. Podobné výsledky
sa ukázali aj v prípade
hudobných, tanečných
a speváckych skupín
– takmer 26 % respondentov uviedlo, že sú
ich členmi, ďalších
17 % sa zapája do ich

činnosti. Porovnateľné výsledky, čo sa týka deklarovania členstva v MVO, môžeme vidieť aj v prípade celej
populácie. Vo výskume IVO z roku 2003 svoje členstvo v MVO deklarovalo 34 % respondentov (Bútorová In Majchrák, Strečanský, Bútora eds., 2004, s. 153
- 155) – na rozdiel od nášho výskumu boli do tohto
súboru zaradené aj bytové družstvá, športové
kluby a oddiely, organizácie združujúce rodičov a mnohé ďalšie.
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Hlavné dôvody, prečo mladí l’udia nie sú členmi detských a mládežníckych organizácií

espondentov, ktorí v našom výskume deklarovali, že nie sú členom detskej a mládežníckej
MVO, sme sa pýtali na dôvody, prečo nevyužívajú možnosti, ktoré im tieto organizácie ponúkajú.
Z jednotlivých možností mohli označiť tri dôvody, ktoré
považujú za najzávažnejšie (graf 11). Výsledky výskumu ukazujú, že prežívanie voľného času v mimovládnych organizáciách nie je pre mladých ľudí zaujímavé
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a uprednostňujú iné formy prežívania voľného času.
Až 77,5 % respondentov označilo ako jeden z troch
najvážnejších dôvodov pre nevyužívanie možnosti
prežívania voľného času v týchto organizáciách odpoveď radšej prežívajú čas iným spôsobom. Ako závažný
dôvod sa ukazuje aj nízka informovanosť o aktivitách
a činnosti týchto MVO a o ich pôsobení. Až 46 % opýtaných o nich nič nevie. Takmer 40 % mladých ľudí ako

Graf 11: Prečo nevyužívate možnosti prežívania voľného času v detských a mládežníckych
mimovládnych organizáciách?
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jeden z troch najvážnejších dôvodov, prečo nevyužívajú
možnosti, ktoré ponúkajú MVO, označilo, že v ich okolí
nepôsobia, respektíve nevedia, že by pôsobili.
Medzi ďalšie vážne dôvody, prečo mladí ľudia
nenavštevujú mimovládne organizácie, môžeme zaradiť ich nedostupnosť v čase, kedy majú mladí ľudia
voľno (nie sú prístupné v dobe, keď mám čas - 31,5 %
a ich aktivity sa prekrývajú s mojimi – 10 %)
a nespokojnosť s ich kvalitou (27,9 %). Relatívne
nízku vážnosť pripisovali mladí ľudia ich finančnej
nedostupnosti (11,3 %) a nestotožneniu sa s filozofiou
organizácie (6,2 %).
Ako významný faktor pre členstvo v detských
a mládežníckych organizáciách sa ukázal vplyv
ďalších osôb pri rozhodovaní sa mladých ľudí.
Až 29,4 % respondentov uviedlo, že nevyužívajú ich
služby, pretože to nerobia ani ich priatelia, viac ako

13 % opýtaných uviedlo, že im to zakázali rodičia.
Ďalšie dôvody, prečo sa mladí ľudia nezapájajú
do činnosti mimovládnych organizácií, sme zisťovali
v otázkach, ktoré sa týkali najmä aspektov ich práce,
fungovania a princípov, ktoré sú základom pre ich
činnosť.
V jednej z otázok sme žiadali respondentov,
aby vyjadrili mieru súhlasu alebo nesúhlasu so sériou
výrokov, ktoré sa týkali činnosti detských a mládežníckych organizácií a ich organizovanosti ako takej.
Pri každom výroku mali mladí ľudia označiť súhlas/
nesúhlas s výrokom na 5 stupňovej škále od úplného
nesúhlasu po úplný súhlas. Pri interpretácii výsledkov
sme zlučovali možnosti úplne súhlasím, skôr súhlasím
ako súhlas s výrokom a možnosti skôr nesúhlasím,
vôbec nesúhlasím ako nesúhlas s výrokom. Dopočet do 100% predstavuje možnosť neviem (tabuľka 7).

Tabuľka 7: Vyjadrite mieru súhlasu s nasledujúcimi výrokmi (v %)
Výroky
Je veľmi dobré, ak sa mladí ľudia organizujú. Je to efektívne
strávený voľný čas.
V dnešnej dobe je pre mladého človeka „in“
byť v mimovládnej organizácii.

Úplne
Skôr
Skôr
Vôbec
Neviem
súhlasím súhlasím nesúhlasím nesúhlasím
2,9

48,5

14,1

4,3

12,2

7,2

22,3

35,5

17,6

17,4

Mládežnícke organizácie robia zaujímavé veci.

10,7

35,6

22,1

7,9

23,7

Ak je to potrebné, viem sa zasadiť za dobrú vec.

32,5

51,8

7,2

2,3

6,2

Najradšej robím veci po svojom. Nechcem, aby ma niekto
organizoval.

43,0

34,5

15,4

2,4

4,7

Je nemožné ovplyvniť aktivity MVO.

7,0

22,4

32,9

9,8

27,9

Mládežnícka organizácia je dobré miesto, kde môžem zažiť
veľa zábavy.

16,8

42,5

13,2

7,6

20,0

V mládežníckej organizácii sa môžem naučiť veľa zaujímavých vecí. 14,1

45,4

12,7

7,6

20,2
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Z odpovedí respondentov vyplýva, že na
jednej strane majú prevažne pozitívne postoje
k pôsobeniu a činnosti detských a mládežníckych
organizácií, zatiaľ čo na strane druhej majú prevažne negatívny postoj k organizovanosti (ich osobnej
zaangažovanosti) v nich. Pri niektorých výrokoch sa
potvrdila aj neznalosť mladých ľudí o činnosti MVO,
kedy veľké percento z nich nevedelo vyjadriť mieru
súhlasu/nesúhlasu s výrokom a odpovedali neviem.
Mladí ľudia považujú mládežnícke organizácie za miesto, kde môžu
„zažiť veľa zábavy“ (59,3 %) a „naučiť
sa veľa zaujímavých vecí“
(59,5 %). Zároveň si myslia, že
„mládežnícke organizácie robia
zaujímavé veci“ (46,3 %). Napriek
tomuto prevažne pozitívnemu
postoju k detským a mládežníckym organizáciám len niečo
viac ako štvrtina respondentov
„považuje členstvo v nich
v dnešnej dobe za „in“ (29,5 %).
Pri všetkých výrokoch sa ale zároveň potvrdila nízka úroveň znalosti
mladých ľudí o detských a mládežníckych organizáciách. Na uvedené výroky
nevedela vyjadriť názor (označili možnosť
neviem) pätina respondentov.
Rozporuplný postoj vyjadrili mladí ľudia
k organizovanosti. V prvom výroku vyjadrujú veľkú
mieru súhlasu s názorom, že je dobré, ak sa mladí
ľudia organizujú, pretože je to efektívne prežitý voľný

čas (69,4 %). Zároveň jednoznačne súhlasia
s výrokom najradšej robím veci po svojom, nechcem
aby ma niekto organizoval (77,5 %), čím si do veľkej
miery protirečia. Negatívny postoj k organizovanosti
sa ukázal aj v sociologickom prieskume, ktorý realizovala RMS v spolupráci s Agentúrou sociálnych
analýz (ASA) v roku 1999. (Bodnárová, 2000, s. 13)
V rámci tohto prieskumu až 42,4 % respondentov
uviedlo ako dôvod, prečo nie sú členom nejakej detskej a mládežníckej organizácie to, že nepotrebujú
byť organizovaní.
Ako ukázali výsledky nášho výskumu, detské
a mládežnícke mimovládne organizácie, ani mimovládne organizácie vo všeobecnosti, dnes pre
mladých ľudí nepredstavujú priestor, kde prioritne
prežívajú svoj voľný čas. Napriek tomu, že mnohí
z respondentov vyjadrili celkovo pozitívny postoj
k ich činnosti a aktivitám, veľké percento z nich činnosť mimovládnych organizácií neregistruje
a rovnako nevie zaujať postoj ani k aktivitám, ktoré
realizujú. Vo svojom voľnom čase uprednostňujú
individuálne aktivity alebo neorganizované aktivity
so svojou rodinou a priateľmi. Čo sa týka subjektov,
ktoré ponúkajú možnosti organizovaných voľnočasových aktivít, vyššie percento mladých ľudí (približne
štvrtina z nich) je členom iba športových organizácií
alebo hudobných, tanečných a speváckych skupín.
Ako pozitívnu môžeme označiť schopnosť
MVO osloviť aj mladých ľudí, ktorí nie sú ich členmi. Napriek malému percentu mladých ľudí, ktorí
deklarujú členstvo v MVO, je pozitívne, že do svojich
aktivít sú tieto organizácie schopné zapojiť takmer

trojnásobný počet mladých ľudí. Toto poukazuje
na atraktivitu programu a aktivít, ktoré poskytujú.
Hlavným dôvodom, prečo mladí ľudia členstvo
v detských a mládežníckych organizáciách odmietajú, môže byť predovšetkým ich negatívny postoj
k organizovanosti a nízka informovanosť o ich činnosti. Dôvodom nezáujmu o členstvo v detských
a mládežníckych MVO môže byť aj negatívne vnímanie organizovanosti, ktoré pretrváva z čias komunizmu, aj keď to nemôžeme v rámci tohto výskumu
verifikovať.
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Zhrnutie
ada mládeže Slovenska zrealizovala reprezentatívny sociologický výskum. Cieľom
výskumu bolo zistiť, ako mladí ľudia
prežívajú voľný čas a aké sú možnosti zvyšovania ich participácie na spoločenskom a občian
občian-skom živote. Vo výskume sme pracovali s definíciou
voľného času ako času, ktorý zostáva po splnení
všetkých povinností, ktoré súvisia so školou, prípravou do školy, prácou a prípravou do práce.
Zber empirických údajov prebehol v októbri
a novembri 2007. Výskumnú vzorku tvorilo 834 mladých ľudí z celého Slovenska vo veku 13 až 27 rokov.
Výskum sme realizovali prostredníctvom dotazníkového
zisťovania. Zberom dát bola poverená Agentúra
sociálnych analýz ASA, s.r.o.

R

Hlavné zistenia
Mladí ľudia majú počas pracovného dňa
v priemere 4 hodiny voľného času. Najviac svojho
voľného času venujú oddychu doma, kedy napr.
sledujú televíziu, počúvajú hudbu alebo hrajú počítačové hry. Až 54,4 % respondentov uviedlo, že takejto
forme oddychu sa venujú viac ako hodinu denne.
Druhou najčastejšou dennou aktivitou mladých ľudí
je stretávanie sa s kamarátmi vonku na dvore,
v krčme alebo na diskotéke. Tejto činnosti sa venuje
viac ako jednu hodinu denne 45 % respondentov.
Komunikácii s kamarátmi cez chat, telefón a sms
správy venujú mladí ľudia približne rovnaký priestor

ako čítaniu a vyhľadávaniu informácií. Najmenej času
venujú mladí ľudia „chodeniu po obchodoch“.
Nezamestnaní mladí ľudia, ktorí majú
v priemere 7,2 hodín voľného času denne, predstavujú silne rizikovú skupinu. Z hľadiska potreby
rozvíjania alebo udržiavania pracovných návykov
v čase bez práce je dôležité, aby nezamestnaný mladý
človek nevyplnil svoj čas pasívnymi aktivitami. Je preto
nevyhnutné venovať im zvýšenú pozornosť. Vyplnenie
voľného času mladých nezamestnaných aktivizovaním
sa v mimovládnych organizáciách a dobrovoľníckych
aktivitách chápeme ako vhodný spôsob ich osobného
rastu, udržiavania a rozvíjania ich pracovných návykov.
Mladí ľudia sú relatívne autonómni v rozhodovaní o tom, čo budú robiť vo svojom voľnom
čase. Miera nezávislosti klesá, keď si mladí ľudia
založia rodinu. Až 78,3 % mladých ľudí sa vyjadrilo, že
svoj voľný čas majú naplnený aktivitami podľa svojich
predstáv, respektíve v podstate robia vo voľnom čase
to, čo by chceli, hoci radi by robili aj iné aktivity. Iba
17,8 % respondentov sa vyjadrilo, že to, čo robia vo
voľnom čase, sa odlišuje od ich ideálnej predstavy
a 4,1 % mladých ľudí sa nevedelo vyjadriť. Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že ženy sú s aktivitami vo svojom
voľnom čase spokojnejšie ako muži.
Sieť zariadení a možností pre aktívne prežívanie voľného času je relatívne dobrá. Až 90 %
mladých ľudí uviedlo, že v ich bezprostrednom okolí sa
nachádzajú športoviská, ihriská a parky. O niečo menej
(84 %) sú dostupné možnosti získavania informácií, a
to najmä knižnice a informačné centrá. Možnosť prežívať voľný čas v škole v podobe školských klubov

a rozličných krúžkov uviedli tri štvrtiny (77,4 %) respondentov. Aktivity kultúrneho vyžitia sú dostupné takmer
70 % mladých ľudí. Možnosť ďalšieho vzdelávania
a základné umelecké školy reflektuje vo svojom bezprostrednom okolí 65 % mladých ľudí. Centrá voľného
času pôsobia v blízkosti 56 % respondentov.
Miera participácie mladých ľudí na spoločenskom a politickom živote spoločnosti sa ukázala ako
veľmi nízka. Znepokojujúce je sledovať lineárne klesajúcu participáciu mladých ľudí na živote miestnej
komunity v závislosti od miery zapojenia sa a zodpovednosti, ktorá sa od mladých ľudí očakáva. Kým
20,3 % mladých ľudí sa zúčastňuje na aktivitách, ktoré
organizuje niekto v ich obci (meste, dedine), len 14,4 %
mladých ľudí organizuje stretnutia, aktivity a podujatia
pre druhých, 12,1 % pracuje ako dobrovoľník a 6,6 %
chodí na stretnutia žiackej školskej rady, študentského
parlamentu alebo obecnej rady mládeže. Zarážajúce
je zistenie, že v priemere polovica mladých ľudí pri
možnostiach zisťujúcich participáciu mládeže na
živote miestnej komunity volila odpoveď neviem.
Môže to znamenať, že o možnostiach participácie
nevedia, resp. u nich nie sú, alebo o participáciu
nemajú záujem.
Primárnym zdrojom informácií o možnostiach prežívania voľného času sú pre mladých ľudí
ich priatelia a spolužiaci. Viac ako 40 % opýtaných
získava touto formou informácie pravidelne. Internet je
druhým najdôležitejším informačným zdrojom. Viac
ako 36% respondentov získava z tohto zdroja informácie
pravidelne. Dôležitým miestom, kde sa mladí ľudia
majú možnosť dozvedieť o aktivitách pre

svoj voľný čas, je škola. Z hľadiska celej vzorky získava v škole informácie pravidelne alebo pomerne často
viac ako 45 % opýtaných.
Približne polovica mladých ľudí vo veku od
13 do 27 rokov nevie, či v ich okolí vyvíjajú aktivity
mimovládne organizácie (46,9 %), nízkoprahové
zariadenia a otvorené kluby (47,2 %) a pastoračné centrá alebo zborové domy (39,3 %). S ohľadom na veľkosť
sídla sa ukazuje, že oproti priemeru je výrazne nižšia
neznalosť pôsobenia MVO u respondentov z malých
obcí 32,7 %, a naopak najvyššia u respondentov
z veľkých miest 55,8 %.
Svoje členstvo v detských a mládežníckych
organizáciách deklarovalo len 5 % mladých ľudí, členstvo v iných MVO deklarovalo 4,9 % mladých ľudí. Viac
respondentov uviedlo, že je členom náboženskej, resp.
cirkevnej organizácie – 11,1 %. Vzhľadom na počet
mladých ľudí, ktorí deklarujú členstvo v týchto
organizáciách, do aktivít, ktoré realizujú, sa zapája
podstatne viac mladých ľudí. Na akciách detských
a mládežníckych MVO sa zúčastňuje 12,8 % opýtaných,
v prípade iných MVO je to 12 %, a v prípade náboženských/cirkevných organizácií je to tiež takmer 12 % respondentov. Vysoká miera organizovanosti mladých
ľudí sa ukázala v prípade športových organizácií.
Svoje členstvo v nich deklaruje až takmer 26 % respondentov.
Z odpovedí respondentov vyplýva, že na jednej strane majú prevažne pozitívne postoje k pôsobeniu a činnosti detských a mládežníckych organizácií,
zatiaľ čo na strane druhej majú prevažne negatívny
postoj k organizovanosti vo všeobecnosti.
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Odporúčania
Pre organizácie vol’ného času detí a mládeže

Pre d’alší výskum

 Viac využívať potenciál nezamestnaných mladých ľudí
a snažiť sa ich aktivizovať a zapojiť do svojich aktivít.
 Lepšie informovať o svojej činnosti a aktivitách deti,
mládež, ich rodičov a celú spoločnosť.
 Naučiť mladých ľudí pomenovať, čo na aktivitách
v organizácii robia a čo sa naučili.
 Uistiť sa, že členovia organizácie a účastníci jej aktivít
vedia, že organizácia je otvorená ďalším mladým
ľuďom a že tam môžu priviesť svojich kamarátov
a rovesníkov.
 Väčšiu pozornosť venovať príprave celorodinných
programov a podujatí.
 Pri budovaní organizačnej identity dbať na to, aby
mladí ľudia vedeli, že sú členmi alebo účastníkmi aktivít
občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie.
 Pri informovaní o svojich aktivitách nezabúdať na
zdôraznenie rozmeru otvorenosti. Organizácia ako
priestor pre sebarealizáciu mladých ľudí, nie
organizátor ich voľného času.
 Hľadať a v praxi uplatňovať také formy práce s mládežou, ktoré zachytia aj tých mladých ľudí, ktorí majú
záujem o aktivity organizácií, ale nechcú byť organizovaní (napr. nízkoprahové alebo otvorené kluby).
 Posilňovať zručnosti potrebné pre úspešnú participáciu
a spoluprácu u mladých ľudí a dôležitých dospelých.
 Viesť mladých ľudí k plánovaniu si svojho voľného času
ako predpokladu jeho aktívneho využívania.

 Doplniť existujúce kvantitatívne údaje
o kvalitatívne dáta, ktoré umožnia hlbšie
a detailnejšie pochopenie súvislostí, ktoré
ovplyvňujú prežívanie voľného času mladými ľuďmi.
 Identifikovať vhodné formy a nástroje pre
efektívnejšie informovanie mladých ľudí
o možnostiach prežívania voľného času.
 Detailne zmapovať činnosť detských a mládežníckych organizácií v oblasti neformálneho vzdelávania, participácie a dobrovoľníctva.

Literatúra
Bauman, Z. Komunita – hľadanie bezpečia vo svete bez istôt. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2006.
Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999.
Hoffbauer, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004.
Kalous, J., Veselý, A., ed. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006.
Keller, J., Tvrdý, L. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Slon, 2008.
Kratochvílová, E. Pedagogika voľného času. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2004.
Majchrák, J., Strečanský, B., Bútora, M, ed. Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004.
Němec, J. Volný čas dětí a mládeže – zábava nebo výchova. In Kratochvílová, E., ed. Pedagogika voľného času – teória a prax.
Trnava Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2008.
Ondrušek, D. et al. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava: Centrum prevencie a riešenia konfliktov, 1998.
Pávková, J. et al. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 2002.
Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003.
Sociologický prieskum: Ako využívajú voľný čas deti a mládež. Bratislava: Rada mládeže Slovenska, 2000.
Ústav informácií a prognóz školstva: www.uips.sk.

Recenzent: Peter Fudaly (bez akychkolvek dlznov)
azykova korektura: Zuzana Klačková

38

Čo si myslia mladí.
Ich voľný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti
Autori: Peter Lenčo, Ondrej Gallo
Konzultant: Elena Kriglerová - Gallová
Recenzent: Peter Fudaly
Jazyková korektúra: Zuzana Klačková
Grafická úprava: Index M
Tlač: OTA, a.s.
Prvé vydanie 2009
Vydala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava
s finančnou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky
- Odboru detí a mládeže.
ISBN 978-80-8072-078-0
Distribúcia a objednávky publikácie:
iuventa@iuventa.sk

