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Abstract 
The main aim of the paper is to detect current youth challenges in the context of modern Europe, based on 

the new European Union Strategy for Youth, which will be a source document fot the years 2019 to 2027. 

An integral part of the Strategy are the European goals and challenges of the current generation of young 

people, determined by youth across Europe, as a result of the sixth cycle of the European Youth Dialogue, 

entitled 'Youth in Europe: What is next? In view of eleven European goals and challenges for young 

Europeans, we initiated a pilot survey in the form of a questionnaire with students at University of St. Cyril 

and Methodius in Trnava. The aim of the pilot survey was to obtain relevant data, information from the 

student's perspective, capturing the attitudes and opinions on the individual areas that the European 

objectives accurately define. On the basis of the research results, students know most about the European 

Parliament and the Council of the European Union. They know the least about the Court of Justice of the 

European Union and the European Council. In general, however, they are skeptical of the European Union 

and its institutions, although, as the survey has shown, students rarely seek information about its activities. 

Gender equality is one of the other cross-sectoral areas incorporated in the European Youth Goals and 

Challenges. Students (61.9%) realize that in the conditions of the Slovak Republic discriminatory 

tendencies prevail over the issue of equal employment opportunities for men and women, which most often 

result from stereotyped beliefs. One of the most critical areas that European youth has defined is the mental 

health of young people, which is currently stigmatized. Increasing risk of mental disorders is also 

recognized by the students involved in our survey (79.9%). Social networks, pressures from society, 

increased demands of employers or discriminatory manifestations are the most cited causes by students.  
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Úvod  

Európska únia a jej inštitúcie si v súčasnosti uplatňujú pozíciu významného a strategického 

prispievateľa v oblasti mládežníckeho sektora. Vďaka jej politikám sa v rámci európskeho 

priestoru dosiahol viditeľný pokrok, ktorý bol výsledkom úspešných projektov, v súčinnosti s 

mnohými ekonomickými, politickými a edukačnými nástrojmi. Sprievodné javy a dôsledky 

globalizácie, technologický progres a neschopnosť adaptovať sa v zrýchlenom digitálnom svete, 

sociálne či demografické fenomény, stále prevládajúce rôzne formy diskriminácie a mnohé iné, 

predstavujú však kontinuálne rastúce nežiadúce účinky ohrozujúce nie len mladých ľudí, ale aj 

samotnú spoločnosť a demokraciu. Navyše, jej fungovanie už aj tak narúšajú fenomény, ako 

napríklad eurospekticizmus, šírenie falošných správ, nedostatočná mediálna gramotnosť či 

populizmus. Primárnym cieľom všetkých budúcich krokov novej Stratégie v oblasti mládeže je 

zabezpečiť, aby boli mladí ľudia aktívnymi agentmi vo vytváraní politík, ktoré sa ich 

bezprostredne týkajú.  

                                                 
1 Mgr Natália Mulinová, Katedra politických vied, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

Bučianska 4/A, 917 01 Trnava, Slovenská republika , E-mail: natalia.mulinova@gmail.com 

 



 SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV IV. 

 

 277 

 Tieto výzvy znamenajú možnosť bližšej spolupráce s európskymi inštitúciami, členskými štátmi, 

mládežníckymi organizáciami a s mládežou samotnou, v zmysle modernizácie a vzájomného 

učenia sa. Konkrétne prostredníctvom zdieľania najúčinnejších metód, ktorých cieľom je 

vytváranie lepších podmienok pre mladých ľudí. Participácia mladých ľudí v oblasti vytvárania 

mládežníckej agendy sa pretavila vo forme Európskych cieľov pre mládež, ktoré operujú pod 

spoločnou Stratégiou EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027. Európske ciele zároveň predstavujú 

medzisektorové oblasti reprezentujúce názory a výzvy mladých ľudí z celej Európy. V prvej časti 

nášho príspevku predstavíme kľúčové atribúty novovzniknutej Stratégie EÚ mládeže vrátane 

európskych cieľov a výziev pre oblasť mládeže. V druhej časti príspevku sa budeme zaoberať 

determinovaniu najesenciálnejších atribútov Stratégie EÚ pre mládež so zreteľom na Európske 

ciele v oblasti mládeže, ktoré budú predstavovať zdrojový materiál v realizácií prieskumu.  

 Z metodologického hľadiska príspevok zahŕňa teoretickú, ako aj empirickú časť. Z teoretickej 

perspektívy bude príspevok vychádzať prevažne z primárnych zdrojov, ktoré sú špecifické svojou 

aktuálnosťou, ktorú si nami zvolená oblasť vyžaduje. V príspevku čerpáme zo Stratégie EÚ pre 

oblasť mládeže na roky 2019-2027, z Európskych cieľov a výziev v oblasti mládeže, z dokumentu 

Biela kniha o budúcnosti Európy a pod. Empirická časť príspevku bude realizovaná 

prostredníctvom dotazníkového prieskumu so študentmi z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave. Cieľom pilotného prieskumu je získanie informácií o postojoch študentov na jednotlivé 

výzvy v oblasti mládeže, ktoré sú definované európskou mládežou a ktoré by mali predstavovať 

spoločnú víziu pre súčasnú, ale aj budúcu generáciu Európanov.  

 

 

Perspektívy novej európskej stratégie  

 Mladí ľudia predstavujú v súčasnosti zatiaľ najvzdelanejšiu generáciu, najmä ak berieme v úvahu 

technologickú adaptabilitu a promptné využívanie sociálnych sietí. Tento globálny fenomén 

prináša mnoho významných výhod, dôraz je však potrebné klásť aj na negatívne, sprievodné javy, 

ktoré existencia sociálnych sietí prináša. K najvážnejším výzvam, ktoré častokrát sociálne siete 

zapríčiňujú, patria poruchy duševného zdravia. Medzi tie patrí zvýšený a nekontrolovateľný stres, 

či rôzne formy depresií a úzkosti (Európska komisia, 2018). Psychické poruchy mladých ľudí 

zostávajú aj napriek tomu naďalej predmetom spoločenskej stigmatizácie. Okrem duševnej 

nestability dnešnej generácie mladých ľudí zvyšujú riziká zraniteľnosti aj mnohé iné nežiadúce 

faktory, ako sú sociálne vylúčenie marginalizovaných skupín či zvyšujúca sa chudoba a 

regionálna disproporcionalita (Eurostat, 2016). 

Celková kvalita života mladých ľudí z marginalizovaných skupín a ich vôľa aktívne sa zapájať do 

celospoločenských procesov sa môže kontinuálne znižovať najmä ak trpia nedostatočnou 

reprezentáciou v rozhodovacích procesoch. Podreprezentované skupiny sociálne vylúčených 

mladých ľudí, ako aj celková, nedostatočná participácia mládeže na rozhodovacích procesoch, 

účasť na mobilitách a dobrovoľníckych aktivitách a pod. podnietili vznik nového strategického 

dokumentu, operujúceho medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi.  

 Kvalita života mladých ľudí je merateľná na základe mnohých socio-ekonomických 

identifikátorov a na seba nadväzujúcich procesov. Tieto procesy zahŕňajú veľké množstvo 

multidimenzionálnych oblastí ako sú vzdelávanie, občianska participácia, schopnosť reagovať na 

technologický progres, inkluzívna socializácia, boj proti nezamestnanosti a mnohé iné (Pollock et 

al., 2018). Takéto meranie kvality života mladých ľudí je nevyhnutné, keďže sa od neho odvíja 

vitalita celého spoločenstva štátu alebo dokonca integračného zoskupenia, akým je Európska únia. 

Najmä diverzita politík jednotlivých štátov v rámci EÚ predstavuje istý druh prekážky v zmysle 

synchronizácie a vytvárania lepších podmienok pre mladých ľudí. Inštitúcie EÚ, členské štáty, 

ako aj iné organizácie či samotná mládež sa však tieto prekážky pokúšajú prekonávať a vytvárajú 
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čoraz kvalitnejšie podmienky pre mladých ľudí. Dôkazom je aj nová Stratégia EÚ v oblasti 

mládeže 2019-2027.  

Na základe oznámenia Európskej komisie (2017) sa prostredníctvom rôznych politických, 

informačných či ekonomických nástrojov bude zabezpečovať ešte vyššia účasť mladých ľudí na 

vzdelávacích a sociálnych aktivitách ako aj podporovanie ich angažovanosti v občianskej a 

demokratickej spoločnosti. Budovanie demokratickej spoločnosti, spájanie mládeže v rámci celej 

Európy a transparentné, zrozumiteľné vytváranie politík zo strany EÚ má opodstatnenie kvôli 

rastúcej miere demokratického deficitu mladých ľudí v inštitúcie Európskej únie a voči jej 

celkovému fungovaniu (Orros, Pokornyi, 2019). Takýto demokratický deficit má s najvyššou 

pravdepodobnosťou priamu spojitosť s nízkou účasťou mládeže na voľbách do Európskeho 

parlamentu, ale aj so silnejúcim populizmom. Tento negatívny trend potvrdili aj výsledky 

Európskeho dialógu s mládežou, ktorý sa uskutočňoval v rokoch 2017-2018.  

 V zmysle znižovania demokratického deficitu bude v rámci Európskej komisie pôsobiť 

Koordinátor EÚ pre mládež, ktorý bude zároveň predstavovať dôležitý komunikačný a 

informačný kanál medzi Európskou komisiou a mládežou (Európske mládežnícke Fórum, 2018). 

Jeho cieľom bude zabezpečovať, aby jednotlivé rozhodnutia Európskej komisie boli pre mládež 

viditeľnejšie a zrozumiteľnejšie. Stratégia kladie veľký význam práci s mládežou, a to najmä v 

kontexte inklúzie mladých ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

prostredníctvom európskych a vnútroštátnych mládežníckych organizácií, ale aj zavádzaním 

inovatívnych a flexibilných edukačných metód (Stratégia EÚ v oblasti mládeže, 2018).  

Poslaním Európskej únie je vytvárať priestor a platformy, ktoré mladým ľuďom umožnia 

rozhodovať o ich cieľoch a prioritách, ktoré sú pre nich fundamentálne. Takouto platformou je 

Európsky dialóg s mládežou. Pozitívnym výsledkom šiesteho cyklu Európskeho dialógu s 

mládežou bolo vytvorenie Európskych cieľov v oblasti mládeže, ktoré boli determinované 

mládežníckymi predstaviteľmi naprieč Európou. Európske ciele v oblasti mládeže sú 

inkorporované v rámci Stratégie EÚ a predstavujú medzisektorové oblasti a výzvy (Európska 

rada, 2018). Tieto výzvy sú hlavným odkazom mladých ľudí nielen inštitúciám Európskej únie, 

ale aj jednotlivým členským štátom.  

 Európske ciele v oblasti mládeže sú východiskovým materiálom v dotazníkovom prieskume, 

ktorý sme realizovali na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Podstata tohto dokumentu sa 

odvíja od 11 cieľov, tie obsahujú konkrétne výzvy, ktorým súčasná generácia mladých ľudí čelí a 

ktorým s najväčšou pravdepodobnosťou bude čeliť aj v budúcnosti. Mnohí mladí ľudia sú stále 

skeptickí voči projektu Európskej únie a na základe tejto predikcie je nutné budovať a upevňovať 

presvedčenie a dôveru v jej existenciu. Jedným z najdôležitejších európskych cieľov a výziev je 

preto budovanie vzájomnej dôvery a spájanie mladých ľudí s EÚ, vytváranie inkluzívnych 

spoločností či rovnakých pracovných príležitostí pre všetky rodové skupiny a odstrániť tak stále 

pretrvávajúce diskriminačné tendencie sociálne slabších a marginalizovaných skupín.  

Medzi ďalšie nie menej dôležité výzvy patrí odstraňovanie nerovnosti v rámci vyspelých a menej 

vyspelých regiónov naprieč Európou, ktoré trpia nedostatočnými prostriedkami a nízkou kvalitou 

infraštruktúry. K ďalším cieľom patrí zvyšovanie kvality vzdelávania so zreteľom na formálne aj 

neformálne vzdelávanie, poskytovanie individuálnych foriem vzdelávania, ako aj dosiahnutie 

lepšieho mentálneho zdravia mladých ľudí. Mládež vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa spoločne 

pokúsili  zastaviť stigmatizáciu tohto závažného a rozširujúceho sa globálneho fenoménu (Youth 

Goals, 2019).  
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Výsledky a diskusia 
Prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý sme realizovali na Univerzite sv. Cyrila a 

Metoda v Trnave, sme získali užitočné informácie o mládežníckej problematike zo študentskej 

perspektívy. Pilotný, kvantitatívny prieskum mal celouniverzitný charakter a do jeho realizácie 

boli zapojení všetci študenti. Pri vytváraní jednotlivých otázok v dotazníku sme vychádzali z 

Európskych cieľov pre oblasť mládeže, v ktorom je situovaných 11 cieľov a výziev pre túto 

oblasť. Jednotlivé otázky sme v dotazníkovom prieskume vytvorili na základe týchto 11 

medzisektorových cieľov a výziev. Reprezentatívnu vzorku sme si vypočítali za základe 

matematického vzorca, ktorý uvádzame nižšie, pričom základný súbor predstavoval hodnotu 5459 

študentov.  

Výpočet, ktorý sme získali prostredníctvom vzorca nám preliminoval výberový súbor 360 

študentov, ten zároveň predstavoval našu reprezentatívnu vzorku. Dotazníkový prieskum sme 

realizovali v online aj v offline prostredí pomocou elektronickej a papierovej formy dotazovania. 

Návratnosť dotazníkov mala pozitívnu tendenciu. Celkovo sme získali 349 odpovedí od študentov 

z Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V nasledujúcich častiach nášho príspevku predstavíme výsledky 

z dotazníkového prieskumu.  

 

Obrázok 1: Vzorec na výpočet výberového súboru v dotazníku 

    
Zdroj: fmk.sk/vzorka/ 

 

Jedným z kľúčových cieľov pomenovaných európskou mládežou je budovanie väčšej dôvery, 

informovanosti, transparentnosti a spolupatričnosti medzi inštitúciami EÚ a mládežou, v zmysle 

znižovania demokratického deficitu. V tomto kontexte bolo našim cieľom zistiť, ktoré európske 

inštitúcie študenti poznajú, či týmto inštitúciám dôverujú a taktiež či ich fungovanie vnímajú ako 

transparentné. Mladí ľudia z Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa vyjadrili, že najviac poznajú 

Európsky parlament, Európsku centrálnu banku a Radu Európskej únie. Naopak študenti najmenej 

vnímajú existenciu Súdneho dvora EÚ, Európskej rady a Dvora audítorov.  

Nadväzujúc na fenomén demokratického deficitu sme sa študentov prostredníctvom dotazníku 

spýtali, do akej miery dôverujú spomenutým európskym inštitúciám a do akej miery sú pre nich 

transparentné. 19, 5% respondentov nedôveruje inštitúciám EÚ ani nevníma existenciu a 

fungovanie európskych inštititúcií za transparentnú. Avšak väčšina študentských respondentov 

(39,8%) inštitúciám dôveruje a podobne pre 38, 1% študentov je ich činnosť transparentná.  
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Obrázok 2: Miera znalostí študentov o existencii inštitúcií EÚ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Obrázok 3: Miera dôvery v inštitúcie EÚ                  

 
Zdroj: vlastné spracovanie    
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 Obrázok 4: Transparentnosť inštitúcií EÚ  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 

 Snaha o intenzívnejšie vytváranie dôvery medzi európskou mládežou a EÚ by však mala byť 

vzájomná. V kontexte získavania informácií o činnosti európskych inštitúcií z vlastnej iniciatívy 

sme zistili, že kým 19,5% študentov nedôveruje a 39,8% nevie, či inštitúciám dôveruje, len 3,4% 

respondentov si informácie hľadá každý deň, 7,6% študentov raz do týždňa a 31,4% len párkrát 

do roka. Väčšina mladých ľudí (42,4%) sa vyjadrila, že správy o činnosti Európskej únie 

nehľadajú vôbec.  

  

Obrázok 5: Intenzita vyhľadávania informácií o činnosti EÚ 

 
Zdroj: vlastné spracovanie                 
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Ďalšou medzisektorovou oblasťou európskych cieľov a výziev v mládežníckom sektore je 

problematika rodovej rovnosti, v rámci ktorej je možné aj v súčasnosti sledovať diskriminačné 

predispozície. Stereotyp vo forme rodovej diskriminácie negatívne ovplyvňuje mnoho mladých 

ľudí, najmä mladé ženy (Youth Goals, 2019). Slovenská republika skončila v roku 2016 na šiestej 

najhoršej pozícií v zmysle existujúcich príjmových rozdielov, kedy ženy zarábali o 19 % menej 

ako muži (TASR, 2016). Ženská zamestnanosť má na európskej úrovni pomalú no stúpajúcu 

tendenciu. Od roku 2002 kedy bola na úrovni 58,2% stúpla o 9,2%, pričom v podmienkach 

Slovenskej republiky ženská zamestnanosť stúpla z roku 2002 o 8,3% a v súčasnosti je na úrovni 

65,5% (Eurostat, 2018).  

Na základe štatistických údajov Eurostatu (2018) je mužská zamestnanosť na Slovensku vyššia o 

13,7% v porovnaní so ženskou zamestnanosťou. Zamestnanosť mužov je na Slovensku štatisticky 

vyššia o 0,2% v porovnaní s európskym priemerom. V rámci nášho prieskumu sme sa mladých 

ľudí pýtali, či je im táto problematika známa a do akej miery je podľa ich názoru potrebné o 

rodovej nerovnosti verejne diskutovať. Respondentom sme taktiež dali priestor vyjadriť sa, či je 

uvedená téma aktuálna v podmienkach Slovenskej republiky aj v spojitosti s tematikou rovnakých 

pracovných príležitostí pre mužov a ženy.  

Väčšina mladých ľudí (93,2%) počula o probléme týkajúcom sa rodovej diskriminácie, pričom 

80,5% si uvedomuje, že je potrebné o nej verejne diskutovať. Všeobecná, priemerná 

zamestnanosť mladých ľudí vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov bola v roku 2018 na úrovni 

35,4%, pričom zamestnanosť z hľadiska európskeho priemeru je o 7,9% vyššia v porovnaní so 

Slovenskou republikou, kde bola zamestnanosť mladých ľudí v roku 2018 na úrovni 27,5% 

(Eurostat, 2018).  

 

Obrázok 6: Všeobecná znalosť témy rodovej diskriminácie   

 
Zdroj: vlastné spracovanie                 
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Obrázok 6: Miera potreby verejnej diskusie o rodovej diskriminácii 

   
Zdroj: vlastné spracovanie                 
 

 Spoločensky významnejšiu výpovednú hodnotu majú odpovede na otázky, či si mladí ľudia 

myslia, že je oblasť rodovej diskriminácie aktuálna aj na Slovensku a či majú podľa ich názoru 

ženy rovnaké pracovné príležitosti ako muži. Podľa 62,7% odpovedí od študentov z Univerzity 

sv. Cyrila a Metoda v Trnave je téma rodovej diskriminácie aktuálna aj v rámci Slovenskej 

republiky, kým až 61,9% mladých ľudí sa podľa výsledkov z nášho prieskumu vyjadrilo, že trend 

neekvivalentných pracovných príležitostí medzi ženami a mužmi ešte stále v slovenskej 

spoločnosti pretrváva. Podľa respondentov je najväčším problémom nerovné platové ohodnotenie 

a odmeňovanie v neprospech žien. Študenti si túto problematiku asociovali aj v kontexte 

obsadzovania vedúcich funkcií v krajine 

 

Obrázok 8: Aktuálnosť témy                       

  
Zdroj: vlastné spracovanie      
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Obrázok 9: Rovnaké pracovné príležitosti M/Ž 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Žena nie je podľa ich názoru braná tak seriózne ako jej mužskí kolegovia. Študenti pripisovali 

tento fenomén vo veľkej miere historickému stereotypu a k dôvodom rodovej nerovnosti zaradili 

okrem platových diskrepancií aj a priori strach zamestnávateľov, že potenciálna zamestnankyňa 

odíde na materskú dovolenku. Pozitívnu diskrimináciu však respondenti vnímajú skepticky, 

nakoľko tento umelý mechanizmus síce kvantitatívne navyšuje počet žien v pracovnom prostredí 

avšak na úkor kvality ostatných uchádzačov. Navyše sa podľa ich názoru tejto téme slovenská 

spoločnosť nevenuje s dostatočným zreteľom v porovnaní so zahraničím. Znížená pozornosť na 

celospoločenskej úrovni je na základe ich odpovedí dôvodom slabých alebo neexistujúcich 

mechanizmov odstraňujúcich rodovú diskrimináciu. Duševné zdravie mladých ľudí sa v 

posledných rokoch zhoršuje a jedným z najkritickejších faktorov, ktoré tento stav spôsobujú, je 

využívanie sociálnych sieti (OECD, 2019). V intencii na tento nepriaznivý vývoj duševného 

zdravia mladých ľudí je jedným z hlavných európskych cieľov (Youth Goals 2019) v oblasti 

mládeže zabezpečovanie lepšej duševnej pohody vrátane ukončenia stigmatizácie tejto 

problematiky. Študenti z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave potvrdili (79,7%) zhoršujúci sa 

trend duševného zdravia mladých ľudí v posledných rokoch.  

Najfrekventovanejším faktorom ovplyvňujúcim duševnú nestabilitu sú na základe ich tvrdení 

sociálne siete, ale taktiež spoločenský tlak, zvýšené nároky zamestnávateľov, ale aj forma 

rodičovskej výchovy a individualizmus. V dôsledku zhoršenej kvality duševného zdravia mladých 

ľudí sa v európskom priestore iniciujú rôzne školiace programy poskytujúce potrebné informácie 

jednotlivcom, akým spôsobom podať prvú pomoc osobám, ktoré prežívajú rôzne formy 

duševných porúch (Braddick et al., 2009).  

Problémom však zostáva pretrvávajúca stigmatizácia duševných porúch zdravia, z čoho vyplýva 

aj prevažne odmietavý postoj mladých ľudí k vyhľadaniu odbornej pomoci. 48,3% študentov sa 

prostredníctvom dotazníku vyjadrilo, že by sa s problémom duševnej poruchy vysporiadali sami, 

35,6% študentov by v takomto prípade vyhľadalo odbornú pomoc a 70,3% z nich je 

presvedčených, že sú v súčasnosti dostatočne pripravení podať niekomu vo svojom okolí prvú 

pomoc v prípade, ak by čelil duševnej poruche. K najčastejším psychickým poruchám patria 

zhoršujúce sa pocity úzkosti, insomnia či rôzne druhy depresie (OECD, 2019). K hrozbám 

vyplývajúcim zo sociálnych sietí patria aj diskriminačné prejavy, ktoré sa podľa odpovedí 
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študentov na sociálnych sieťach vyskytujú častejšie ako v spoločnosti (v škole, medzi priateľmi a 

pod.). 

Kým 48,3% študentov sa vyjadrilo, že sa s nenávistnými alebo diskriminačnými prejavmi 

stretávajú na sociálnych sieťach každý deň alebo párkrát do týždňa (31,4%), v spoločnosti sa s 

takýmito prejavmi stretávajú najčastejšie párkrát do roka (27,1%), na mesačnej báze (22,9%) 

alebo vôbec (20,3%). Sociálna inkluzivita a inkorporovanie sociálne znevýhodnených skupín do 

spoločnosti patrí taktiež k hlavným termínom budovania zdravej Európy (White Paper ont he 

Future of Europe, 2017). 25,4% respondentov uviedlo, že už niekedy zažili pocit vylúčenia zo 

spoločnosti, a to napríklad kvôli sexuálnej orientácií, sociálnemu alebo rodinnému statusu, inému 

názoru na spoločnosť či kvôli všeobecnej inakosti. Európske ciele v oblasti mládeže zahŕňajú 

potrebu zabezpečovania rovnakého prístupu mladým ľuďom k mládežníckym organizáciám, 

ktoré v súčasnosti zastupujú milióny mladých ľudí avšak trpia veľkou mierou podfinancovania 

(Youth Goals, 2019).  

Dobrovoľnícke aktivity, študentské a mládežnícke mobility, stáže a pod. navyše poskytujú 

mladým ľuďom platformu, prostredníctvom ktorej môžu získať veľké množstvo mäkkých 

zručností a vedomostí. Prevažná väčšina študentov (50%) zapojených do nášho dotazníkového 

prieskumu však túto možnosť zatiaľ nevyužila najmä v súvislosti s nedostatkom finančného 

zabezpečenia, kvôli zdravotným problémom alebo obavám zo zvládnutia takejto skúsenosti, 

prípadne z dôvodu nedostatku zaujímavých ponúk alebo príležitostí. 46,6% študentom 

zúčastneným na aktivite dobrovoľníckeho charakteru sa zlepšili mäkké zručnosti 

(komunikatívnosť, tímová práca, jazykové zručnosti, organizačné schopnosti, profesionálne 

vystupovanie, kreatívne myslenie a pod.) a zvýšil sa osobnostný alebo profesionálny rast.  

 

Obrázok 10: Miera účasti na mládežníckej výmene alebo dobrovoľníckej činnosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie                 

 

 V spojitosti s témou mládežníckych aktivít a mládežníckych organizácií sme sa študentov pýtali, 

či majú podľa ich názoru prehľad o existencií a fungovaní mládežníckych organizácií na 

Slovensku. V prevažnej miere (72%) sa študenti vyjadrili, že prehľad o existencií a fungovaní 

mládežníckych organizácií pôsobiacich na územi Slovenskej republiky nemajú. 88% študentov v 

súčasnosti nepôsobí v žiadnej mládežníckej organizácií. V rámci štruktúry mládežníckych 

organizácii by mali byť zastúpení aj predstavitelia z marginalizovaných skupín. 4,2% študentov 

sa vyjadrilo, že členov z marginalizovaných skupín vo svojej mládežníckej organizácií majú, 



 SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV IV. 

 

 286 

avšak 62,7% respondentov nevie, čo termín marginalizované skupiny znamená a 28% sa 

vyjadrilo, že takýchto mladých ľudí vo svojej organizácií nemá. Konzumný spôsob života 

aktuálnej generácie ľudí ohrozuje budúcnosť ľudí, ako aj budúcnosť celej planéty. Z týchto 

dôvodov patrí vytváranie udržateľnej, zelenej Európy k primárnym cieľom európskej 

mládežníckej stratégie (Youth Goals, 2018). Mladí ľudia by mali v tejto oblasti predstavovať 

aktívnych agentov v zmysle zvyšovania ekologickej zodpovednosti, ktorá môže byť dosiahnutá 

len v prípade dostatočného a sústavného vzdelávania sa. 40,7 % študentov si však myslí, že nie 

sú v problematike environmentálnych hrozieb dostatočne edukovaní. 80,5% z nich si uvedomuje, 

že každý jednotlivec môže prispieť k zmenám v environmentálnom a udržateľnom rozvoji, v 

porovnaní s 13,6% študentov, ktorí zastávajú názor, že ako jednotlivci zmeny v environmetálnom 

rozvoji neovplyvnia. Najčastejšie študenti z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave diskutujú 

medzi kamarátmi, v školskom prostredí a najmenej v domácnosti.  

 

Obrázok 11: Najfrekventovanejší priestor pre diskusie o environmentálnych problémoch 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Záver 

 V kontexte novej európskej Stratégie pre oblasť mládeže na roky 2019-2027 a so zreteľom na 

Európske ciele v oblasti mládeže sme na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, iniciovali 

dotazníkový prieskum s cieľom získania prehľadných informácií o postojoch a názoroch 

študentov na súčasné výzvy v mládežníckom sektore. Jednotlivé otázky v dotazníku sa odvolávajú 

na kľúčové medzisektorové oblasti Európskych cieľov, ktorými sú demokratický deficit, rodová 

diskriminácia, duševné zdravie mladých ľudí, prístup k mládežníckym organizáciám a trvalo 

udržateľná zelená Európa.  

Znižovanie demokratického deficitu a zbližovanie mladých Európanov s Európskou úniou a jej 

inštitúciami predstavuje veľkú výzvu pre všetkých stakeholderov celoeurópskeho charakteru. 

Európsky parlament, Európska centrálna banka a Rada EÚ sú inštitúcie, ktoré študenti zapojení v 

našom prieskume poznajú s najvyššou mierou. Dôvera a transparentnosť vo vyššie spomenuté 

inštitúcie je u študentov priemerná, nezávisí však len od iniciatívy EÚ, ale aj od mladých ľudí 

samotných. Študenti si podľa našich zistení dohľadavajú informácie o EÚ, jej činnostiach a 

fungovaní veľmi zriedkavo (42,4% si informácie nevyhľadáva vôbec). Takýto trend môže 

obmedzovať proces vytvárania vzájomnej dôvery medzi mladými Európanmi a inštitúciami EÚ.  
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 Mladí ľudia vyzývajú spoločnosti k zabezpečeniu rovnakých možností a príležitostí bez rodovej 

diskriminácie. Slovenská republika patrí k šiestim najhoršie umiestneným krajinám v zmysle 

rovnakých pracovných príležitosti mužov a žien. Študenti si tento fenomén uvedomujú a vnímajú 

potrebu zvýšenia verejného povedomia o tejto problematike. Nižšie platy a ohodnotenie žien, 

strach zamestnávateľov z materskej dovolenky, ale aj umelé navyšovanie počtu žien v zamestnaní 

sú podľa študentov najkritickejšie faktory ovplyvňujúce neekvivalentné pracovné podmienky 

mužov a žien na Slovensku.  

Ďalšou výzvou dnešnej generácie mládeže je systematické zhoršovanie duševného zdravia, ktoré 

je intenzívne zapríčiňované využívaním sociálnych sieti. Budúcou výzvou pre celú globálnu 

spoločnosť bude zabezpečiť zastavenie stigmatizácie porúch duševného zdravia, ako aj príprava 

spoločnosti na podávanie prvej pomoci ľuďom, ktorí sa nachádzajú v duševnej nestabilite. 

Povedomie je potrebné sústavne zvyšovať aj v oblasti mládežníckych organizácií, 

dobrovoľníckych aktivít, stáži či mládežníckych mobilít a projektov. Veľké množstvo mladých 

študentov nevyužilo možnosť mládežníckej výmeny, dobrovoľníckej aktivity či stáže najmä kvôli 

nedostatočným finančným prostriedkom. 

Z tohto hľadiska sú mladí ľudia pripravení o možnosť získania alebo vylepšenia ich mäkkých 

zručnosti, ktoré budú v budúcnosti patriť k dôležitým aspektom osobnostného profilu každého 

jednotlivca. Začlenenie mladých ľudí z marginalizovaných skupín do rozhodovacích procesov, 

ako aj do aktivít mládežníckeho sektora patrí taktiež k dôležitým cieľom modernej Európy. V 

súčasnosti je však mládež nedostatočne informovaná o problematike inkorporácie 

marginalizovaných skupín v zmysle vytvárania inkluzívnej spoločnosti, čo predikuje potrebu 

zvýšenej pozornosti v rámci procesu vzdelávania.  

 

 

Použitá literatúra  

BRADDICK, F. et al. 2009. Child and Adolescent Mental Health in Europe: Infrasctructures, 

Policy and Programmes . Luxembourg : European Communities. 2009. 209 s. [online]. [cit. 

18-10-2019]. Dostupné na internete: 

<https://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/camhee_infrastructures

.pdf > .  

EURÓPSKA KOMISIA. 2017. Biela kniha o budúcnosti EÚ. . [online]. [cit. 20.10-2019]. 

Dostupné na internete: <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-pdf > . 

EURÓPSKA KOMISIA. 2017. Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU 

Youth Strategy. [online]. [cit. 16-10-2019]. Dostupné na internete: < https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0269>.  

EURÓPSKY DIALÓG S MLÁDEŽOU. 2017. Téma VI. cyklu Štrukturovaného dialógu. 2017. 

[online]. [cit. 13-11-2019]. Dostupné na internete: <https://eudialogsmladezou.sk/tema-6-

cyklu-sd/>. 

EUROSTAT. 2019. Employment Statistics. 2019. [online]. [cit. 08-11-2019]. Dostupné na 

internete: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Employment_statistics>. 

EUROPEAN YOUTH FORUM. 2019. The Structured Dialogue. [online]. [cit. 17-10-2019]. 

Dostupné na internete: <https://www.youthforum.org/StructuredDialogue>. 

 

 



 SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV IV. 

 

 288 

OECD. 2019. CHildren and Young People’s Mental Health in the Digital Age. Shaping the future. 

[online]. [cit. 16-11-2019]. Dostupné na internete: <http://www.oecd.org/health/health-

systems/Children-and-Young-People-Mental-Health-in-the-Digital-Age.pdf>.  

ORROS, D. - POKORYI, Z. 2019. Structured Dialogue: Engaging the Under-Represented Youth 

in Decision Making. 2019. [online]. [cit. 22-10-2019]. Dostupné na internete: < 

https://constdelib.com/wp-content/uploads/2019/07/WP1-2019-CA17135.pdf>.  

OFFICIAL JOURNAL OF THE EU. 2018. Resolution of the Council of the European Union and 

the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council on 

a framework for European cooperation in the youth field: The European Union Youth 

Strategy 2019-2027. [online]. [cit. 19-10-2019]. Dostupné na internete: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL>. 

POLLOCK, G. - OZAN, J. - GOSWAMI, H. - REES, G. - STASULANE, A. 2018. Measuring 

Youth Well-being. Vol 19. Basel : Springer International Publishing AG. 2018. ISBN 978-3-

319-76062-9, s. 178.  

TASR. 2018. Ženy v Únii v roku 2016 zarobili o 16 percent menej ako muži. online]. [cit. 23-10-

2019]. Dostupné na internete: <https://euractiv.sk/section/rodova-rovnost/news/zeny-v-unii-

v-roku-2016-zarobili-o-16-percent-menej-ako-muzi> 

YOUTH GOALS. 2019. European Youth Goals. [online]. [cit. 21-10-2019]. Dostupné na 

internete: <http://www.youthgoals.eu>.  

 

https://euractiv.sk/section/rodova-rovnost/news/zeny-v-unii-v-roku-2016-zarobili-o-16-percent-menej-ako-muzi
https://euractiv.sk/section/rodova-rovnost/news/zeny-v-unii-v-roku-2016-zarobili-o-16-percent-menej-ako-muzi

