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ABSTRAKT
Pri obhajobe Národnej správy o situácii
mládee na Slovensku v Štrasburgu (11.10.2005)
sme pravdivo uviedli, e u nás mladí ¾udia strácajú
záujem o politiku, prejavujú nedôveru inštitúciám
právneho štátu, majú tendenciu podporova
autokratické formy riadenia ivota v spoloènosti.
Nám sa to zdá u celkom normálne, ale
európske inštitúcie úpenlivo volajú: zastavme
vznikajúcu hrozbu „obèianskeho deficitu mládee“.
Biela kniha o mládei (2001), ktorá prezentuje
ucelenú predstavu Európskej únie o mládei
a mládeníckej politike, pripomína, e demokratické
politické systémy závisia od pripravenosti svojich
obèanov aktívne participova na obèianskom
a politickom ivote a demokratické vládnutie
(governance) vyaduje aj ochotu mladých obèanov
Európy venova sa verejným otázkam.
Týmto aktuálnym otázkam sa venujú dva
empirické sociologické výskumy stredoškolskej
a vysokoškolskej mládee na Slovensku v roku 2005
a v roku 2007. Ich poslaním bolo preskúma
obèiansky potenciál študujúcej mládee a formy jej
participácie na obèianskom a politickom ivote
spoloènosti. Výsledky potvrdzujú, e dochádza
k súbenému rastu záujmu o politiku, ale aj
k politickej a hodnotovej polarizácii študujúcej
mládee. Klesá poèet stúpencov autokratických
foriem riadenia spoloènosti, udruje sa dôvera
v európske politické inštitúcie. Netradièné formy
politickej a obèianskej participácie si získavajú na
popularite, ale aj obèianske zdruovanie mládee
a dokonca volebná úèas medzi študujúcou
mládeou má relatívne vyššiu úroveò. Celkové
oèakávania ivotnej situácie do budúcnosti
v porovnaní s rodièmi sú optimistické.
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Situačný kontext
Čo sa dialo v našej spoločnosti v rokoch 2005 až 2007?
Pre èitate¾a, ktorý bude ma príleitos oboznámi sa
s týmito výsledkami z výskumu s väèším èasovým
odstupom treba pripomenú, e parlamentný rok 2006
oddelil dve obdobia vládnutia na Slovensku:
a/ vládnutie koalície politických strán SDKÚ, KDH
a SMK v pravicovo−liberálnej a konzervatívnej vláde
pod vedením premiéra M.Dzurindu
b/ zaèiatok vládnutia koalície politických strán Smer,
HZDS a SNS, v ktorej dominantné postavenie má
politická strana SMER so sociálno−demokratickou
orientáciou a vedie ju premiér R. Fico.

Na jeseň v roku 2005,
keï sme realizovali prvý výskum stredoškolákov
a vysokoškolákov, vrcholili komplikácie udriavania
vládnej väèšiny v parlamente. Konflikty vo vládnej koalícii
medzi SDKÚ a KDH sa vyostrili a nato¾ko, e došlo
k predèasným parlamentným vo¾bám v roku 2006.
Pravicovo−liberálne reformy neprinášali bezprostredné
výsledky v sociálnej oblasti a mnohé sociálne skupiny
(invalidi) a stavovské zdruenia (zdravotníci) permanentne
protestovali na verejnosti voèi vládnym reformám.

Na jeseň roku 2007
bola pri vláde nová koalícia (Smer, HZDS, SNS) u
celý rok. Jej opatrenia u od prvých jej krokov (aj keï
nesystémových) zmieròovali sociálne dopady reforiem,
s príchodom da¾ších investorov sa zmenšovala
nezamestnanos, prièom postupujúca európska integrácia
(zrušenie kontrol na hranièných prechodoch) otvárala
nové monosti pre mladých ¾udí získava nové študijné
a pracovné príleitosti. Napokon aj konkurencia medzi
mládeou o miesta na vysokých školách sa zniovala,

nako¾ko celkový poèet mladých ¾udí klesal a tak, e
niektoré „neatraktívne“ fakulty a študijné odbory museli
obmedzova poèty uèite¾ov.
Skutoènos, e v roku 2006 sa odohrali predèasné
parlamentné vo¾by sú dôleitým faktorom, ak
porovnávame výsledky politickej a obèianskej participácie
študujúcej mládee alebo sa snaíme objasni niekedy a
prekvapujúce rozdiely v ich názoroch a postojoch na
rozmanité aktuálne otázky fungovania politického systému
na Slovensku v novom európskom priestore.
Na rozdiel od výskumu stredoškolákov (september
a október 2007) sa zber pre výskum vysokoškolákov
uskutoèòoval neskoršie (november a december 2007).
To má vdy ve¾ký význam pri zisovaní tak citlivých
skutoèností ako sú politické názory a postoje. V tomto
období sme u zaznamenali na európskej úrovni úspešné
výsledky rokovania EK o tzv. európskej zmluve v Lisabone
a na národnej úrovni vrcholila kríza novej vládnej koalicie
kauzou okolo Slovenského pozemkového fondu.
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Politická a občianska socializácia
A.1. študujúcej mládeže
1. Záujem o politiku
Záujem o politiku patrí ku klasickým indikátorom
politickej a obèianskej participácie a zdá sa, e relatívne
presne odzrkad¾uje aj situáciu a tendencie úrovne
politickej a obèianskej socializácie medzi mladými ¾udmi
a ich pripravenosti úèastni sa na rozlièných konkrétných
formách demokratického vládnutia v krajine.
Pod¾a medzinárodného výskumu EUYOUPART (4),
konkrétne výsledky získané na výskumnom súbore 8 tisíc
mladých ¾udí vo veku od 18 do 26 rokov vo vybraných
krajinách Európy ešte v roku 2004 potvrdili, e o politiku
sa zaujímajú najviac v Nemecku − 51 %. Taliansko je na
druhom mieste s 43 % tesne nasledované Rakúskom
s 42 %. Francúzsko a Fínsko sa radia ved¾a seba s 36 %
a 35 % v uvedenom poradí. V Spojenom krá¾ovstve Velkej
Británie a Írska (30 %), Estónsku (29 %) a na Slovensku
(28 %) sa mladí ¾udia zaujímajú o politiku najmenej.
Výskum ukazuje, e väèšina mladých ¾udí
v Európskej únii sa o politiku nezaujíma ( 63 %
nezainteresovaných z celku).
Tú istú otázku sme poloili stredoškolákom
a vysokoškolákom na Slovensku (pozri Graf 1 a Graf 2).
V prvom (25 %) i v druhom prípade (38 %) sa
záujem o politiku udriava na rovnakej úrovni aj v oboch
sledovaných rokoch, pravda vysokoškoláci majú o politiku
podstatne vyšší záujem.
Z analýzy údajov vyplýva, e významnejšia èas
stredoškolákov v roku 2007 sa oproti roku 2005 presunula
do kategórie „vôbec sa nezaujíma o politiku“ (25 %). Táto
èas sa pôvodne v roku 2005 mierne zaujímala o politiku.
K tomu istému poklesu záujmu o politiku došlo aj medzi

vysokoškolákmi predovšetkým tak, e èas tých, èo sa
o politiku málo zaujímala, posilnila tých èo „vôbec sa
nezaujíma o politiku“ (18,4 %).
Ale platí to aj opaène. V roku 2007 došlo oproti roku
2005 k nárastu študentov −stredoškolákov (1,6 % a 3,2 %)
i vysokoškolákov (6,9 % a 7,8 %) v kategórii „ve¾mi sa
zaujímam o politiku“. Aj tu platí, e vysokoškoláci
predstavujú skupinu s vyšším zastúpením hlbšieho
záujmu o politiku ako stredoškoláci

Graf 1/ Záujem o politiku u stredoškolákov
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Graf 2/ Záujem o politiku u vysokoškolákov
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Politická a občianska socializácia
A.2. študujúcej mládeže
2. Polarizácia politickej orientácie
Pri skúmaní politickej aktivity vysokoškolákov sme
tie zisovali ich politickú orientáciu. Relatívne zauívaný
systém jej zisovania je pomocou škály orientácie na¾avo,
stred a napravo. V politológii je mono definova aj iné
typy politickej orientácie (liberálny, konzervatívny), ale pre
úèely skúmania mladých ¾udí v procese politickej
socializácie je tento typ skúmania politickej orientácie
najadekvátnejšií vzh¾adom na ich znalosti o fungovaní
politického systému ako aj na mediálne èasté
oznaèovanie politických strán ako „¾avica“ a „pravica“,
na strany „ stredové“ èi „od stredu na ¾avo“ alebo
opaène. Mono predosla, e u aj mladí ¾udia vo veku
16−18 rokov zaèínajú rozumie skutoènému obsahu
¾avicovej (sociálna, solidárna) alebo pravicovej
(individuálna sloboda a zodpovednos, výkonnos
a odbornos) politiky.
Politickú socializáciu súèasnej generácie mládee
vystihuje skutoènos, e stredovú pozíciu medzi ¾avicou
a pravicou zastávali mladí respondenti v roku 2004
od 15 do 25 rokov (50 %) najèastejšie. Pre mnohých
z nich je príznaèné, e v tejto neutrálnej pozícii zostanú
celoivotne. Aj ich rodièia sa snaili drat „zlatého“
stredu: 40 % matiek a 30 % otcov zastávalo v roku 2004
stredovú pozíciu. Predsa však nišia úroveò stredovej
pozície u matiek, ale najmä otcov naznaèuje, e
skúsenosti s fungovaním politického systému
a realizáciou programov politických strán vedú dospelých
obèanov k výraznejšej politickej orientácii jedným alebo
druhým smerom pod¾a ich konkrétnej ivotnej sociálnej
situácie.

V roku 2004 sme identifikovali medzi mladými ¾uïmi
na oboch póloch pozoruhodne rovnako ve¾ké zoskupenia
¾avièiarov a pravièiarov (15 %). Z nich bolo pod¾a vlastnej
identifikácie iba nepatrné zoskupenie (1 % − 2 %) tzv.
„ostrých“ alebo ve¾mi vyhranených, èi u smerom do¾ava
èi doprava.
U v tom èase sme si kládli otázku, èi sa súèasní
mladí chlapci budú v budúcnosti orientova na ¾avo−pravej
škále politickej orientácie ako ich otcovia a dievèatá ako
ich matky. Alebo nám stredová − „pragmatická“ alebo
skôr „nevyhranená“ orientácia mládee zostáva do
budúcnosti ako nový generaèný jav − mláde zlatého
stredu?
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Politická a občianska socializácia
A.2. študujúcej mládeže
Moja politická orientácia
V roku 2006 sa uskutoènili predèasné parlamentné
vo¾by, v ktorých sa u neviedol plebiscit na tému
„demokracia alebo totalita“ alebo na tému „izolácia alebo
európska integrácia“, ale po prvý krát sa mohli obèania
rozhodova o konkretnejšej predstave demokracie.
Obèania sa rozhodli, e by boli radšej, aby liberálnu
demokraciu po rokoch 2002−2006 vystriedala demokracia
sociálnejšia, aby sa po potrebnej finanènej
a hospodárskej reforme uskutoènili aj nejaké zmeny
v sociálnej politike.
Z výsledkov výskumu študujúcej mládee, rovnako
vysokoškolákov aj stredoškolákov, mono konštatova, e
relatívne ve¾ká a v rokoch 2005 a 2007 aj stabilná skupina
mladých ¾udí sa odmieta na tejto škále zaradi, nako¾ko sa
o politiku nezaujíma (35 % stredoškoláci a 22 %
vysokoškoláci ).
Celkové rozloenie politickej orientácie študentov je
klasické s dominantnou „stredovou pozíciou“, ktorá sa
v roku 2007 oproti roku 2005 oslabila: u vysokoškolákov
z 38 % na 34 %, u stredoškolákov z 43 % na 36 %.
V roku 2007 sme zaznamenali
a/ v prípade stredoškolákov rovnomernú polarizáciu
smerom „ve¾mi na¾avo“ (z 1,3 % na 2,9 %) a na¾avo
(z 7,4 % na 10,1 %) ako aj „ve¾mi napravo“ (z 2,1 %
na 3,8 %) a napravo (z 10,5 % na 12,1 %). Celkovo sa na
¾avej strane ocitlo v roku 2007 pribline 13 % a na pravej
strane 16 % stredoškolákov
b/ v prípade vysokoškolákov jednoznaènejšie
posilòovanie pravicovej orientácie nielen na úkor stredovej
pozície, ale aj na úkor pôvodne ¾avicovo orientovaných

vysokoškolákov. Skutoènos, e u vysokoškolákov je
v roku 2007 iba 14 % na ¾avej strane, ale a 30 %
na pravej strane u nemono interpretova ako relatívne
rovnomerné rozloenie.

Dominanciu získava u študentov vysokých škôl
pravicová orientácia V oboch prípadoch má táto
orientácia aj špecificky vyššie zastúpenie radikálnejších
stúpencov, ako je to v prípade ¾avicovej orientácie.

Graf 3/ Moja politická orientácia −vysokoškoláci
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Graf 4/ Moja politická orientácia − stredoškoláci
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Politická a občianska socializácia
A.3. študujúcej mládeže
A.3. Dôvera v politické inštitúcie
Vo všetkých krajinách Európskej únie, kde sa
uskutoènil výskum v roku 2004, mladí ¾udia hovorili, e sú
to mimovládne organizácie ako Greenpeace alebo
Amnesty International, ktorým dôverujú najviac. Taktie
európske inštitúcie (napr. Európsky parlament a Európska
komisia) sa tešili väèšej dôvere ako národné inštitúcie
v príslušných krajinách. Najmenej dôvery mali politici
a politické strany na národnej úrovni, národný parlament
získal o nieèo viac dôvery vo všetkých krajinách,
s výnimkou Slovenska.
V tomto období bola nedôvera mladých ¾udí
k národným politickým inštitúciám na Slovensku ve¾mi
vysoká. Zaèínala sa nedôverou k politikom (69 %)
a pokraèovala nedôverou k politickým stranám (62 %).
Vláda SR vedená koalíciou SDKÚ, KDH a SMK (56,7 %)
a Národná rada SR (55 %) obstáli predsa len o nieèo
lepšie, nako¾ko niektorí respondenti sa ešte nevedeli
rozhodnú ako ich majú hodnoti.
Hoci sme konštatovali, e dôvera v politické strany
bola všeobecne ve¾mi nízka, väèšina opýtaných mala
blízko k nejakej strane, najmä v Taliansku (71 %) a Fínsku
(68 %). Mladí Briti mali najmenej blízko k nejakej politickej
strane (23 %).
V mnohých európskych krajinách existoval celkom
idealistický poh¾ad na politiku. Politika sa spájala so
spôsobom, ako rieši medzinárodné problémy (68 %)
a sociálne problémy v krajine (67 %). V Nemecku
a Rakúsku (42 %) mladí ¾udia verili, e politici sú tu na to,
aby budovali lepší svet.
To sme nemohli vtedy poveda o Slovensku. Treba
prizna, e politika sa pre mladých ¾udí na Slovensku
spájala predovšetkým s takými tvrdeniami, ako sú
„korupcia“ (70,4 %) a „prázdne s¾uby“ (53,5 %). Tieto

„cynické“ poh¾ady sú však všeobecne menej trvalé ako
optimistické poh¾ady spomenuté vyššie. Politika sa
všeobecne vníma ako nieèo pozitívne. To, èo niekedy
vedie k rozèarovaniu je jej realizácia v meste, kraji, v celej
krajine alebo na úrovni Európskej únie.
Študujúca mláde na Slovensku v rokoch 2005
a 2007 mala vo výskume tie monos prejavi dôveru
v politické inštitúcie na mnohých úrovniach − politickým
stranám a politikom, vláde SR a Národnej rade SR,
Európskej komisii a Európskemu parlamentu, ako aj
Greenpeace a Amnesty International.
V zásade sa spomínaná úroveò dôvery potvrdila.
V roku 2007 pod¾a vysokoškolákov najnišiu dôveru
mali politici (9,2 %), politické strany (11,5 %), vláda SR
(18,9 %) a Národná rada SR (19,5 %). Nedôvera
prevauje vo všetkých prípadoch (39 % − 55 %).
Iná je situácia v prejavenej dôvere k európským
inštitúciám (38 %), ktorá významne prevauje nad
nedôverou (15 %−21 %).

Graf 5/ Dôvera a nedôvera k politickým inštitúciám u vysokoškolákov v roku 2007
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Graf 6/ Dôvera vláde SR u stredoškolákov
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Politická a občianska socializácia
A.4. študujúcej mládeže
A.4. Ako chápu svoju budúcnosť
V roku 2004 medzinárodný sociologický výskum
potvrdil, e mladí ¾udia v Európe chápu svoju budúcnos
odlišne. Estónska mláde (nad 18 rokov) bola oh¾adne
svojej budúcnosti najoptimistickejšia: viac ako 80 %
mladých ¾udí oèakávalo ove¾a lepšie alebo aspoò lepšie
podmienky pre svoj ivot v budúcnosti ako generácia ich
rodièov. Fínsko, Spojené krá¾ovstvo Ve¾kej Británie a Írska,
ale aj Slovensko mali tie celkom optimistickú mláde.
Mladí Francúzi i Taliani mali optimistickí poh¾ad na
svoju prácu a platové perspektívy, ale obávali sa
masívneho zníenia sociálných istôt. Nemci a Rakúšania
vyjadrovali najpesimistickejší postoj k budúcnosti. Ich
mláde všeobecne oèakávala, e bude èeli horšej
situácii, akej èelia teraz ich rodièia. Mysleli si, e odvtedy
ako sa EÚ postupne rozširuje, budú iba stráca.
Identickú otázku na skúmanie oèakávaní
v budúcnosti sme pouili aj vo výskumoch študentov na
Slovensku.
. V roku 2007 sú oèakávania stredoškolákov (Graf 8)
ešte optimistickejšie (56,6 %) ako boli v roku 2005
(45,2 %). Tento vzostup optimizmu sa uskutoènil nielen
na úkor pesimistov, ale oslabila sa aj skupinka „neviem“
(22 % na 18 %).
Inak to je u vysokoškolákov. Celkové oèakávania
vysokoškolských študentov oh¾adne ich budúcnosti boli
optimistickejšie v roku 2005 (60 %) ako sú v roku 2007
(55 %). Ba dokonca sa viac študentov domnieva, e ich
budúcnos bude horšia (18 %) v roku 2007 ako bola
v roku 2005 (10 %).
Pravda tento výkyv nemôe prekry celkovo
optimistickú pozíciu vysokoškolákov k ich budúcnosti
v porovnaní s rodièmi.

Graf 7/ Moja budúcnos v porovnaní s rodièmi o 10 rokov u vysokoškolákov
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Graf 8/ Moja budúcnos v porovnaní s rodièmi o 10 rokov u stredoškolákov
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Politická a občianska socializácia
A.5. študujúcej mládeže
A.5. Hodnotová orientácia
V demokratickej spoloènosti sú dôleité niektoré
„hodnoty“, ktoré by mali zdiela obèania v záujme jej
sociálnej súdrnosti a riešenia sporov a problémov
rozvoja bez sebaznièujúceho politického zápasu, ktorý by
mohol vies k ve¾kým ekonomickým stratám, k nièeniu
kultúrnych hodnôt alebo dokonca k prelievaniu krvi
nevinných obèanov.
V našom výskume študentov sme pokladali
za k¾úèové také hodnoty ako rovnos, spravodlivos,
solidarita, tolerancia, pod.

Pri interpretácii získaných výsledkov môeme
postupova pod¾a prirodzene sa utvárajúcej hierarchii
štruktúry hodnotovej orientácie študujúcej mládee
na vysokých školách.
Najvýznamnejšia zhoda na úrovni 78 % sa
dosiahla v prípade orientácie vysokoškolákov
na väèší dôraz pri výchove detí k disciplíne
a poslušnosti v rodine a v škole. V zásade priznávajú
uitoènos takejto výchovy aj stredoškoláci (75,6 % v roku
2007).
Je zrejmé, e „disciplína“ a „poslušnos“ rezonuje
nielen medzi rodièmi a uèite¾mi, ale aj medzi študentmi
v škole a demi v rodine. Medializované príklady násilia
mladých ¾udí medzi sebou (šikanovanie), voèi rodièom
a dokonca uèite¾om signalizujú zvýšenú citlivos k tejto
problematike a pripravenos na verejný diskurz všetkých
zainteresovaných.

1.

Prekvapujúca je vysoká zhoda študentov
vysokých škôl (75 %) v prípade hodnotenia
kvality fungovania právneho štátu v našej pluralitnej
demokracii. Ale aj stredoškoláci konštatujú, e „nerovnos
pred zákonom“ (rok 2005 dokonca 72,2 %) je vnímaná
v zásade rovnako kriticky (rok 2007 u iba 69,4 %).
Sociálna diferenciácia je u všadeprítomná v ivote
demokratickej spoloènosti budovanej na princípe
meritokracie a trhového hospodárstva. Problém
demokracie alebo aj trvalej udrate¾nosti demokratickej
spoloènosti nie je chudoba a bohatstvo, ale obèianska
rovnos chudobných a bohatých obèanov pred zákonom.
Problematika eliminácie zo spoloèenského ivota tých,
ktorí prišli k „bohatstvu“ kratšou cestou, posudzovanie ich

2.

Graf 9/ Preferencie hodnôt medzi vysokoškolákmi v roku 2007
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Politická a občianska socializácia
A.5. študujúcej mládeže
priestupkov a preèinov proti verejnému poriadku
rovnakým metrom sa stáva tou oblasou, prostredníctvom
ktorej sa študujúca mláde prepracúva k chápaniu
demokracie a zodpovednému obèianskemu správaniu.
Pre Slovenskú republiku po jej vzniku, ale ešte
aj skôr po roku 1989 bola ve¾mi príznaèná
malá citlivos k takým postmoderným hodnotám ako je
rovnos príleitostí ien vo všetkých sférach
spoloèenského ivota.
Súèasná mladá generácia študujúcej mládee
naznaèuje, e sa utvára akýsi nový otvorenejší postoj aj
k týmto otázkam. Pribline 55 % vysokoškolákov súhlasí
s tým, e by malo by viac ien v politike. Rovnako
stredoškoláci preferujú túto myšlienku (viac ako 50 %).
Silných odporcov ien v politike nie je ve¾a, skôr je tu
väèšia skupina s neujasneným postojom k tejto otázke.

3.

Napokon je tu ešta jedna oblas regulácie
spoloèenského ivota, v ktorej dosahuje
študujúca mláde výraznú zhodu. Je to podpora
uplatnenia trestu smrti za niektoré obzvláš
zavrhnutiahodné trestné èiny.
Vysokoškoláci prehlasujú, e takúto úpravu trestu by
podporilo 56 %. Stúpenci „trestu smrti“ medzi
stredoškolákmi dosahujú ešte vyšší podiel, t.j. 59,6 %
v roku 2007. Pre dokreslenie iba uvedieme, e v roku
2005 to bolo iba 53,6 % v prípade stredoškolákov
a 50,7 % v prípade vysokoškolákov. Zmena sa udiala na
úkor nerozhodnutých stredoškolákov (z 21,3 % na 11,5 %
v roku 2007). V tomto prípade však nedošlo k polarizácii,
ale skôr k jednoznaènej radikalizácii stúpencov trestu
smrti aj medzi vysokoškolákmi, nako¾ko sa posilnila
skupinka jednoznaène podporujúcich tento koneèný trest
(z 20,4 % v roku 2005 na 23,9 % v roku 2007).

4.

Relatívne s ve¾kým odstupom sa nachádza
zhoda vysokoškolákov oh¾adne príèin
nezamestnanosti. Iba 30,6 % sa domnieva, e ide
predovšetkým o osobné a nie tzv.štruktúrne faktory
(40 %). V roku 2005 to bolo však iba 20,8 %
respondentov. V tomto období sa prevaná väèšina
vysokoškolákov (42 %) ešte nevedela rozhodnú, kde je
správne vysvetlenie tohto fenoménu. Osobnú vinu za
nezamestnanos pripisujú aj stredoškoláci u ove¾a viac
(30,2 %) ako pred dvomi rokmi (21,7 %) osobám, ktoré sa
nachádzajú v tejto sociálnej situácii.
„Nezamestnanos“ sa rastom nových pracovných
príleitostí èasto mení medializáciou na
„nezamestnate¾nos“ niektorých špecifických skupín, èo
v znaènej miere mení postoje k tomuto fenoménu.
Presadzuje sa presvedèenie o „osobnej vine“
za nezamestnanos.

5.

Európska integrácia prináša našej krajine
mnohé výhody, ale aj nepríjemnosti.
Všeobecne sa predpokladá, e mladá generácia je
s európskou integráciou uzrozumená a dokonca ju
podporuje, nako¾ko sa jej otvárajú nové študijné
i pracovné príleitosti.
Je tu však aj otázka nebezpeèenstva ohrozenia
národnej identity ako fenoménu kultúrnej svojbytnosti
Slovákov. Pribline 27 % vysokoškolákov odpovedalo
pozitívne na otázku èi Európska únia znaèí pre nás faktor
straty národnej kultúry a tradícií. V roku 2005 ich bolo iba
21,6 %.

6.

Ani nie tak procesy európskej integrácie, ale
globalizaèné procesy sa v nových krajinách
EÚ ako je Slovensko spájali s fenoménom imigrantov
a azylantov ako zdrojom nekalej konkurencie na trhu
práce alebo rastu kriminality.

7.

Graf 10/ Je tu priliš ve¾a imigrantov pod¾a stredoškolákov v rokoch 2005 a 2007
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Politická a občianska socializácia
A.5. študujúcej mládeže
Zdá sa však, e sa postoj k ¾udom, ktorí prichádzajú
na Slovensko z rozlièných dôvodov, ale aj za prácou,
mení. Nemono ho charakterizova ako trend nejakej
všeobecnej akceptácie alebo odmietania. „Je tu príliš ve¾a
imigrantov“ prehlásilo 21,6 % vysokoškolákov v roku 2007
(20,9 % v roku 2005). Stredové, nerozhodné postoje
oh¾adne imigrácie sa menia, ale odlišne u stredoškolákov
a vysokoškolákov. V roku 2005 sa priklonilo k postoju
„ani,ani“ 24,7 %, ale v roku 2007 u 36,9 %
vysokoškolákov. Iná je situácia u stredoškolákov, kde sa
práve stredové pozície oslabujú. Ak v roku 2005 a
28,9 % odpovedalo „ani,ani“, tak v roku 2007 ich bolo iba
25,3 %. To umonilo, aby sa prehåbila polarizácia
stredoškolákov v tejto tak citlivej otázke spájajúcej sa
s rešpektovaním ¾udských práv. Viac stredoškolákov
akceptuje imigráciu (17,8 % v roku 2005) 22,6 % v roku
2007, ale aj viac ju odmieta (20 % v roku 2005) na 25,5 %
v roku 2007.
Sklony obèanov Slovenska k utiekaniu sa
k silnej osobnosti, k „silnému muovi“ alebo
k autorite po roku 1989 sú relatívne známe a hodne
popularizované v celej Európe.
Majú svoje historické korene v dlhoroènej tradícii
„hnedej“ a „èervenej“ diktatúry. Je tu však aj nezrelá
„parlamentná demokracia“ po roku 1989 s najrozliènejšími
politickými stranami, ktoré niekedy vznikajú a zanikajú
poèas jedného parlamentného obdobia. To spôsobuje
neistotu obèanov o kompetentnosti parlamentu rýchle
a kvalitne rozhodova, zaruèi demokratický rozvoj
spoloènosti.
Výskum vysokoškolákov umôòuje konštatova,
e 18,3 % z nich vyjadrili s týmto tvrdením svoj súhlas
v roku 2007 a 20,3 % v roku 2005. Príznaèný je teda
mierny odklon od silnej politickej osobnosti, ktorá by
riešila zloité problémy Slovenska rázne
a kompetentne.

8.

To platí aj pre stredoškolákov. Ak pred dvoma rokmi
bolo stúpencom silného mua 31,1 %, tak v roku 2007 to
bolo u iba 26,3 % stredoškolákov.
Posilnili sa odporcovia silného vodcu
u vysokoškolákov z 40,6 % v roku 2005 na 49,3 %
v roku 2007. To isté sa udialo medzi stredoškolákmi
v roku 2007, keï sa presúvala váha hlasov priamo na
nesúhlas s takýmto tvrdením (35,7 %). V rámci tohto
postoja dokonca najväèší nárast sa dá identifikova
v rozhodne odmietavom postoji „úplne nesúhlasím“
(zo 6,9 % na 10,3 %).
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Formy občianskej a politickej
B.1. participácie študujúcej mládeže
B.1. Volebné správanie
Obèianska a politická participácia, ktorá sa
prejavuje v rozlièných formách (dialóg, verejné diskusie,
petície, zhromadenia, demonštrácie, zdruovanie, vo¾by
do zastupite¾stiev rozliènej úrovne a pod.) odlišnou silou
legitimizuje politické strany a vlády, ktoré utvárajú, aby
oprávnene rozhodovali v mene obèanov.
Mladí ¾udia aj po získaní volebného práva
(18 rokov) sa nezúèastòujú na tomto procese v takom
poète, ako by sa oèakávalo. Klasickým problémom nielen
na Slovensku je volebná úèas prvovolièov, ale aj mladých
¾udí po dosiahnutí volebného práva všeobecne.
Vo¾by do zastupite¾stiev rozliènej úrovne sú jednou
z najvýznamnejších moností ako sa uplatòuje vô¾a
obèana pri legitimizovaní svojich zástupcov k výkonu
zákonodarnej alebo exekutívnej èinnosti. V našej otázke
sme neiadali, aby sa respondent vyjadroval k jednotlivým
druhom volieb (vo¾ba prezidenta, do európskeho
a národného parlamentu, do krajského a mestského
zastupite¾stva).
Na rozdiel od stredoškolákov mali študenti vysokých
škôl reálnu šancu zúèastni sa niektorého volebného
aktu.
V súbore roku 2005 sa mohli teda niektorí
vysokoškoláci zúèastni parlamentných volieb v roku
2002. V súbore roku 2007 sa predèasných parlamentných
volieb mohli zúèastni aj študenti druhého roèníka ako
prvovolièi v roku 2006.
Ak budeme porovnáva rok 2005 „vdy“(57 %) a rok
2007 „vdy a èasto“(61 %) máme tu pribline rovnaké
skupiny študentov, ktorí sa zúèastnili nejakého volebného
procesu. Obdobne zhodné údaje sme získali o ich
priate¾och, ktorí sa pod¾a vyjadrenia našich respondentov
zúèastnili volieb v roku 2005 na úrovni 40 % a v roku 2007
na úrovni 45 %.

Aj rodièia, pod¾a odpovedí študentov, patria
k zodpovedným obèanom v roku 2007, kedy ich úèas
dosahovala viac ako 70 % (v roku 2005 obdobne 65 %).
Aj keï stredoškoláci sa zvyèajne nezúèastòujú
parlamentných volieb, nako¾ko mnohí nemajú ešte
18 rokov, je dôleité ako sa formujú ich predvolebné
témy, ktoré by ich oslovili ako volièov. Okrem klasických
tém ako sú pracovné a študijné príleitosti, je pod¾a nich
dôleitá systémová podpora pre bývanie mladých rodín
a dokonca podpora podnikate¾ských aktivít mládee.
Klasické detské a mládenícke témy o vyuívaní
vo¾ného èasu ustupujú v prvej línii do úzadia. Inak je
tomu, ak respondent mal monos uvies aj druhú
predvolebnú tému, ktorú pokladá za dôleitú. Mimoriadne
si polepšili tzv. komunálne témy a medzi nimi ivotné
prostredie, prevencia násilia a práca s marginalizovanými
skupinami mládee.

Graf 11/ Úèas vysokoškolákov na volebnom procese 2007
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Graf 12/ Úèas vysokoškolákov na volebnom procese 2005
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B.2. participácie študujúcej mládeže
B.2. Občianske združovanie
Volebné správanie mladých obèanov sa dáva do
súvislosti aj s celkovým záujmom mladých ¾udí o prácu
v tradièných obèianskych alebo politických zdrueniach
mládee najrozliènejších orientácií v ostatných rokoch.
Oèakáva sa, e participácia na èinnosti rozlièných hnutí
a zdruení mládee má svoj výsledok v pozitívnejšej
orientácii vo verejnom ivote a ujasnení si moností
obèanov ovplyvòova spoloèenské procesy vo¾bou
politických strán a osobností.
Výsledky výskumu potvrdili tradièné poznatky o tom,
e mladí ¾udia, aj vysokoškoláci, uprednostòujú najmä
športové a kultúrne zdruenia. Pozoruhodnou zmenou
prešli aj mládenícke zdruenia. Ako vdy je medzi ich
èlenmi isté aktívne jadro èlenov − organizátorov a jeho
pasívnejšie okolie èlenov − úèastníkov. Získali si nielen
nových aktívnych (5,6 %) a pasívnych èlenov (4,7 %), ale
aj nových priaznivcov. Okolo kadej organizácie „krúia“
aj mladí ¾udia, ktorí nie sú jej èlenmi, ale sa radi
zúèastòujú jej otvorených podujatí a programov èi u
pravidelne alebo iba obèas pod¾a svojho záujmu. V roku
2007 ich bolo u 24,3 %.

Graf 13/ Vysokoškoláci a mládenícke zdruovanie − študenti uviedli odpoveï „netýka sa ma“
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Graf 14/ Stredoškoláci a mládenícke zdruovanie − študenti uviedli odpoveï „netýka sa ma“
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B.2. participácie študujúcej mládeže
To isté sa udialo aj na stredných školách na
Slovensku, kde ove¾a viac stredoškolákov ako v roku 2005
(7,2 %) uviedlo, e ich èinnos mládeníckych zdruení
zaujala a dokonca sa stali aj ich èlenmi (15,1 %).
Ak porovnáme „mládenícke“ zdruovanie
v kontexte rozmanitých a dokonca vzájomne si
konkurujúcich moností zdruovania a iných
participaèných aktivít tak je zrejmé, e za zmenou sú
všeobecnejšie spoloèenské faktory.
Pre vysokoškolákov je ako dôvod nezáujmu
o zdruovanie jednoznaène nedostatok vo¾ného èasu
(66 %). Mnohí nevnímajú zdruenie mládee ako monos
kreativity a osobnej sebarealizácie, ale skôr ako miesto,
kde sa ponúka nejaká monos nieèo „spotrebova“
(nenašiel som, neviem). Iní môu by èlenmi iných ako
mládeníckych zdruení.
Dokonca sme našli i takých (4 %), ktorí zásadne
odmietajú zdruovanie ako spôsob, ktorým sa dá
dosiahnu nejaký cie¾ èi uspokoji svoj záujem alebo
potrebu.
Pre stredoškolákov v roku 2007 tie dominuje ako
zdôvodnenie nezáujmu o èinnosti zdruení mládee
„nedostatok vo¾ného èasu“ (47 %). Postoj, ktorý
signalizuje, e mládenícke organizácie nie sú pre
mladého èloveka od princípu protivné a jediný dôvod, e
v nich nepracujú alebo nepôsobia je dôvod: „...nenašiel
som takú èo by ma zaujala“ (21,9 % stredoškoláci
a 12,2 % vysokoškoláci). To je potenciálny rezervoár
záujemcov pre „mládenícke zdruenia“. Ostatné dôvody
sú relatívne nasýtenejšie u stredoškolákov ako
u vysokoškolákov. Predovšetkým je tu informácia, e
stredoškoláci sú èlenmi iných zdruení (8,5 %) ba dokonca
uvádzajú, e sú èlenmi iackej školskej rady alebo
študentského parlamentu (2,7 %). Nedôvera a nezáujem je
u stredoškolákov relatívne poèetne zastúpená (9 %).
Napokon aj medzi nimi je skupina, ktorá „zdruovanie“
z princípu nepokladá za svoj cie¾ alebo prostriedok
k uspokojovaniu svojich záujmov.

Graf 15/ Dôvody nezáujmu o mládenícke organizácie medzi vysokoškolákmi
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Formy občianskej a politickej
B.3. participácie študujúcej mládeže
B.3. Netradičné formy politickej participácie
Najprekvapujúcejšie je zistenie, e aj politické strany
zaznamenali súèinnos s vysokoškolákmi, aj keï patria
k najmenej frekventovaným subjektom spolupráce.
To nesporne súvisí s parlamentnými vo¾bami
(2006), kde je vdy ve¾a agitaènej práce, na ktorú sa
hodia šikovné ruky a rýchle nohy mladých ¾udí.
Študenti majú monos participova na príprave
rozhodovania o nejakej sociálnej zmene aj celkom
netradiène.

Participácia študentov na netradièných formách
participácie:
1. Zúèastnil som sa nejakého obèianskeho zhromadenia
na politickú tému.
2. Zbieral som podpisy obèanov alebo sám podpísal
petíciu.
3. Rozdával som letáky, písal politické heslá, nosil na trièku
nejaký politický symbol.
4. Zúèastnil som sa na študentskej demonštrácii.
5. Dal som peniaze na charitu, onkológiu, ekológiu,
bezdomovcov.
6. Napísal som èlánok napr. do študentských novín,
èasopisu, preposlal e−mail s politickým obsahom.

Graf 16/ Participácia vysokoškolákov na netradièných obèianskych a politických
aktivitách
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Výsledky naznaèujú, e
relatívne najfrekventovanejšou
formou sú finanèné príspevky
alebo dary na rozmanité aktivity
ekologického alebo charitatívneho
charakteru. Výsledky v roku 2005
(66,7 %) a v roku 2007 (79,6 %)
naznaèujú, e ide o neobyèajne
významnú formu obèianskej
participácie, ktorou sa môe
vyjadrova nielen ¾udská solidarita.
Podpora ekologických hnutí
finanènými prostriedkami umoòuje
ich efektívnu protestnú alebo
podpornú aktivitu na adekvátnej a
mediálne príalivej podobe.
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V rokoch 2005 (30 %) a 2007 (40 %) si upevnila
svoju pozíciu „petícia“ umoòujúca vyjadrenie
obèianskeho alebo politického postoja. Môe sa tak udia
formou získavania podpisov iných obèanov alebo najmä
podporou petície vlastným podpisom. Vzostup môe by
spôsobený nielen aktivitou tvorcou petícií, ale aj
skutoènosou, e v mnohých prípadoch sa u uznáva
podpora sprostredkovaná elektronickou formou.
Rovnako úèas študentov na zhromadeniach
obèanov s aktuálnym obsahom dotýkajúcich sa
najrozliènejších otázok spoloèenského ivota v rokoch
2005 (30 %) a 2007 (24,5 %) je v súlade s obèianskymi
právami a patrí k dôleitým formám artikulácie sociálneho
záujmu nejakej špecifickej spoloèenskej skupiny.
Osobitou formou sú obèianske zhromadenia alebo
demonštrácie, ktoré môu by na verejnom mieste
(námestie) a nadobudnú podobu pochodu k nejakému
symbolu „establishmentu“ ako je napr. budova
reprezentujúca vládnu moc (ministerstvo, parlament).
Pod¾a vyjadrenia študentov „študentské demonštrácie“
poznajú a zúèastnilo sa ich aspoò jeden raz v uplynulom
období pribline 25 % respondentov.
Okrem týchto základných právne regulovaných
obèianskych práv (petièné, zhromaïovacie
a zdruovacie), môu mladí ¾udia vyjadri svoj názor alebo
postoj aj menej tradiènými formami. Klasickým
netradièným spôsobom prezentácie obèianskeho názoru
je nosenie nejakého obleèenia so symbolom alebo
politickým heslom. Takúto formu pozná a hlási sa k nej
pribline 10 − 15 % študentov.
Napokon nemono opomenú najmodernejšie formy
komunikácie mobilným telefónom alebo internetom, ktoré
sú u pre súèasných mladých ¾udí niekedy normálnejšou
formou ako sú tradièné. Napísanie alebo preposlanie
nejakého textu s politickým a obèianskym posolstvom sa
vyskytuje v našich súboroch u na obdobnej úrovni (10 %)
ako je fyzická úèas na študentských demonštráciách.

Rozdiely medzi stredoškolákmi (Graf 17)
a vysokoškolákmi (Graf 16) sme zaznamenali v mnohých
netradièných formách politických aktivít, ale ich štruktúra
je v zásade obdobná. Finanèné dary jednoznaène
dominujú, nasleduje petièná aktivita a participácia
na rozlièných zhromadeniach.

Graf 17/ Participácia stredoškolákov na netradièných obèianskych a politických aktivitách
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Zhrnutie
Politická a obèianska orientácia študujúcej mládee,
vysokoškolákov a stredoškolákov na Slovensku sa v
súèasnosti znaène mení. Tí, ktorí majú záujem o politiku
sa politicky polarizujú. Na rozdiel od stredoškolákov, kde
ide o celkovo rovnomerné posilnenie ¾avej i pravej
orientácie, dochádza na vysokých školách
k výraznejšiemu posilneniu práveho krídla politických
preferencií.
Pre študentov platí, e dôvera k politikom,
politickým stranám, vláde SR i NR SR v roku 2007 je
relatívne nízka. V prípade stredoškolákov však stúpla
dôvera k vláde SR. To neplatí pre vysokoškolákov, kde sa
v podstate niè nezmenilo a prevauje nedôvera aj k vláde
SR. Dôvera k európským inštitúciám stabilne prevauje
nad nedôverou.
Oèakávania mladých ¾udí ako sa im bude dari
v budúcnosti v porovnaní s ich rodièmi sú
optimistickejšie u stredoškolákov ako
u vysokoškolákov. Istou zmenou prechádzajú aj
hodnotovo−politické orientácie študentov, ktorými
reagujú na najaktuálnejšie spoloèenské problémy.
Osobnú vinu za nezamestnanos v súèasnosti pripisujú
študenti u ove¾a viac ako pred dvomi rokmi samotným
¾udom bez zamestnania. Polarizuje sa postoj
k imigrantom, ktorí prichádzajú na Slovensko.
U stredoškolákov sa posilnila nielen ich akceptácia, ale
aj intolerantnos „Nerovnos pred zákonom“
na Slovensku konštatujú v roku 2007 rovnako
stredoškoláci ako študenti vysokých škôl. Dochádza
k radikalizácii stúpencov trestu smrti, najmä medzi
stredoškolákmi. Príznaèný je odklon od silnej politickej
osobnosti, od tzv. silného mua, ktorý by riešil zloité
problémy Slovenska. Viac ako polovica študentov
odpovedá súhlasne, e by malo by viac ien v politike.
Prevána väèšina vysokoškolákov odpovedalo negatívne
na otázku èi Európska únia a naša integrácia v nej znaèí
pre nás trend straty národnej kultúry a tradícií. Výchova

detí k disciplíne a poslušnosti v rodine a v škole patrí
k tej hodnote, s ktorou je najvšeobecnejší konsenzus
medzi študujúcou mládeou.
Volebná participácia vysokoškolákov je relatívne
vysoká. To nesporne súvisí s predèasnými
parlamentnými vo¾bami v roku 2006. Nepriamo to
potvrdzuje aj ich úèas v tzv. netradièných formách
obèianskej participácie mládee v uvedenom období ako
je úèas na zhromadeniach obèanov, získavanie
podpisov pod petície, rozdávanie letákov, písanie èlánkov
na internete a pod.. Študenti uprednostòujú najmä
športové a kultúrne zdruenia. Mládenícke zdruenia si
získali nielen nových èlenov, ale aj nových priaznivcov,
ktorí nie sú jej èlenmi, ale sa radi zúèastòujú jej
otvorených podujatí pod¾a svojho záujmu. Vznikajú nové
monosti participácie na škole (iacka školská rada,
akademické senáty) a v obci (mládenícke parlamenty),
ktoré umoòujú študentom zmysluplné uplatnenie
a rozvinutie svojho obèianského potenciálu na
samosprávnom ivote škole a obce s väèším dopadom
na ich študijné i profesné osudy.
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Sociologický výskum študujúcej
mládeže na Slovensku
(niektoré dôleité informácie)
Reprezentatívny sociologický výskum študentov
na Slovensku sa uskutoènil v rokoch 2005 a 2007.
Výskumný výberový súbor:
vysokoškoláci v roku 2005 (870 respondentov)
a 2007 (934 respondentov)
stredoškoláci v roku 2005 (870 respondentov)
a v roku 2007 (873 respondentov)
Výskumná technika:
Technika sociologického dotazníka „face to face“ −
individuálny rozhovor výskumníka s respondentom
(k dispozícii na www.vyskummladeze.sk).
Termín zberu dát:
Stredné školy od 19. 9. do 12. 10. 2005 a v roku 2007
od 22. 9. do 17. 10.
Vysoké školy od 2. 10. do 25. 10. 2005 a od 22. 11. 2007
do 12. 12. 2007.
Výskumný grant IUVENTA:
Výskum sme uskutoènili s podporou MŠ SR (odbor
mládee) prostredníctvom grantu IUVENTA.
Reprezentatívnos a jej obmedzenia:
Výskumné súbory sú reprezentatívne voèi základným
súborom z h¾adiska pohlavia a veku.
Osobitosou je skutoènos, e študenti prvého roèníka nie
sú zahrnutí do výberového súboru nako¾ko nemohli ma
v èase výskumu skúsenosti zo samosprávneho ivota
strednej a vysokej školy.
Terénny zber dát:
Uskutoènila anketárska sie Agentúry sociálnych analýz
„ASA“, s.r.o. v Bratislave Pozri podrobnosti Identifikaèný
list výskumu www.vyskummladeze.sk.
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