
Európska mládežnícka politika – výsledky 
vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu 
SR do EÚ

Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda  v Trnave v spolupráci s Ústavom 
politických vied SAV, Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV, Slovenskou pedagogic-
kou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV organizovala 
v dňoch 29. – 30. septembra 2014 vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom 
Európska mládežnícka politika – výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do 
EÚ. Konferenciu, ktorá sa pod záštitou dekana FSV UCM PhDr. Petra Horvátha, PhD., konala 
v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach, koncepčne pripravil prodekan pre vedecko-vý-
skumnú činnosť prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.

Účastníkov privítal v mene dekana FSV UCM doc. PhDr. Milan Čáky, CSc., z Katedry poli-
tológie a európskych štúdií FSV UCM. Nasledovala prezentácia odborných výsledkov projektov 
VEGA a KEGA. 

K tomuto panelu prispeli svojimi prezentáciami aj študenti doktorandského štúdia FSV UCM 
v Trnave, ktorí predostreli výsledky projektov PhD. podporených Fondom UCM pre mladých 
vedeckých pracovníkov za rok 2014 a zároveň informovali o pripravovaných cieľoch, s ktorými 
sa budú uchádzať o finančné príspevky zo spomínaného fondu na nasledujúci rok. 

Na záver prvého dňa odznela diskusia redaktorov a členov redakčných rád vedeckých ča-
sopisov – Slovak Journal of Political Sciences (PhDr. Viera Žúborová, PhD.), Studia Politica 

Slovaca (PhDr. Peter Dinuš, PhD.), Slovak Journal for Public Policy and Public Administration 
(PhDr. Ján Machyniak), PEDAGOGIKA.SK (PhDr. Silvia Dončevová, PhD.) a Mládež a spoloč-

nosť (PhDr. Marianna Pétiová, PhD.) – s autormi a čitateľmi.
V utorok 30. septembra 2014 uviedol zasadnutie riaditeľ Ústavu politických vied SAV PhDr. 

Miroslav Pekník, CSc. Program bol venovaný predovšetkým medzinárodnému projektu MY-
PLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement). S príspevkom Mládež a jej 
záujem o politiku – typológia politickej participácie vystúpil v rámci spomínaného projektu Dr. 
Marti Taru z Estónska. Svoju pozornosť zameral na všeobecný rámec aktivít mladých ľudí, ich 
participáciu na spoločenskom a politickom systéme, ako aj motiváciu na vstup do mládežníc-
kych organizácií, dobrovoľných komunít či kultúrnych organizácií s cieľom ovplyvniť politic-
ké rozhodnutia, činnosť organizácií alebo inštitúcií. Informoval o výsledkoch výskumu v tejto 
oblasti a zároveň porovnal výsledky z výskumov niekoľkých európskych krajín (Slovensko, 
Nemecko, Fínsko, Estónsko, Veľká Británia) z rokov 2003 a 2012, pričom poukázal na relatívne 
silnú koreláciu  medzi aktivizmom mladých ľudí a ich vzdelaním, resp. vzdelaním ich rodičov.

Závery a zistenia z výskumu zameraného na mladých ľudí na Slovensku predniesol pod ná-
zvom Mládež: história a pamäť PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., z FSV UCM v Trnave. Pros-
tredníctvom kvalitatívnych a kvantitatívnych sociologických a etnografických metód výskumu 
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zmapoval vybrané problémové okruhy týkajúce sa mládeže: vedomosti a interpretácia nedávnej 
minulosti (20. a 21. stor.), názory na aktuálne otázky v oblasti politiky, vnímanie populizmu, 
extrémizmu, menšinových problémov, vzťah mladých ľudí k demokracii, ale aj ich občiansku 
a politickú aktivitu. Kľúčovými boli aj zistenia vo vzťahu k Európskej únii.

PhDr. Silvia Dončevová, PhD., analyzovala tému rodovej problematiky so zameraním na 
aktuálny stav vnímania sociálnych vzťahov z hľadiska rodovej rovnosti, vzťahov medzi po-
hlaviami, ale aj sexualitu. Rozlíšením pojmov rod a pohlavie poukázala na rodové stereotypy 
a nerovnosti v spoločnosti, prejavujúce sa v bežnej komunikácii, ale aj prostredníctvom médií, 
a zároveň zdôraznila dôležitosť citlivého prístupu k rodovej politike a legislatíve. Výsledky vý-
skumu reflektovali okrem vnímania a tolerancie inakosti vo vzťahoch mužov a žien i toleranciu 
vo vzťahu k iným komunitám (LGBT) a zároveň potrebu eliminácie rodových stereotypov, ktoré 
si v procese socializácie osvojujeme ako súčasť našej identity.

Úvodný referát Európska integrácia z pohľadu mladej generácie SR 2004 – 2014 prof. Mgr. 
Ladislava Macháčka, CSc. dostali účastníci ex post. Pre všetkých záujemcov je k dispozícii na 
webovej stránke MYPLACE. Zo záverov výskumu vyplýva, že zavŕšenie národno-štátnej eman-
cipácie Slovenska ako samostatnej a nezávislej národnej entity sa paradoxne spája a podmieňuje 
s jeho integráciou v Európskej únii ako spoločenstve rovnocenných štátnych subjektov. Zname-
ná to, že mladá generácia pochopila vstup SR do EÚ ako „inštrument“ získania európskej a ná-
rodnej štátnej identity a prosperity, že až ako členovia EÚ budú definitívne uznaní ako Európa-
nia. Mladí ľudia sa až po desiatich rokoch prepracúvajú k akceptácii novej negociačnej filozofii 
– viac sledovať národné záujmy, aj keď môžu viesť ku konfliktom s inými národmi.   

V rámci projektu MYPLACE boli predstavené aj nové projekty výskumu Európskej komisie 
na roky 2015 – 2014, konkrétne MyWeb (PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.), Youth at Work (PhDr. 
Viera Žúborová, PhD.) a Good Citizen (PhDr. Karol Šebík), na realizácii a príprave ktorých v sú-
časnosti participuje skupina výskumníkov FSV UCM v Trnave pod vedením prof. L. Macháčka.

Spoločná konferencia Ústavu politických vied SAV a FSV Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave, ktorá je súčasťou ich  obnovenej dlhodobej dohody o spolupráci,  naznačila užitočnosť 
vzájomnej konfrontácie názorov a výmeny vedeckých informácií. Zúčastnilo sa na nej 53 zá-
stupcov slovenských univerzít a vedeckých ústavov, či vedeckých spoločností pri SAV. Zásluhou 
vedeckých spoločností sa pripravuje zborník materiálov z konferencie. Predovšetkým sa však tu 
uceleným spôsobom prezentovali výsledky výskumu MYPLACE pre expertov z oblasti mládež-
níckej politiky, ktorí participujú na tomto medzinárodnom projekte od jeho začiatku  v roku 2012.
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