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Uvod
Politika postavená na poznaní
Neustále zmeny prebiehajúce v dnešnej spoločnosti robia tvorbu politiky (t. j. stratégií 
a jednotlivých opatrení) stále viac komplikovanejšou. Aby politika prispievala k rozvo-
ju a lepšiemu fungovaniu spoločnosti, je dôležité, aby vychádzala z údajov relevantných 
a dôveryhodných. Aj keby sa nezainteresovanému človeku zdalo, že tak to funguje, v sku-
točnosti tomu tak byť nemusí. Politické rozhodnutia prichádzajú (a sú aj očakávané a vy-
žadované) oveľa rýchlejšie, ako sa aj najlepší tím výskumníkov a výskumníčok dopracuje 
k serióznym výsledkom („seriózny“ je často synonymom pre „dlhodobý“). V prípade mlá-
deže je situácia ešte mierne komplikovanejšia, keďže sa vyvíja nielen celá spoločnosť, ale 
aj samotná mládež ako skupina, ktorá práve túto meniacu sa spoločnosť svojím spôso-
bom odráža. A to je možno aj dôvod, prečo je zložité pre výskumníkov presvedčiť tvorcov 
politiky o primeranosti ich zistení. Jedným z riešení je pravidelný zber údajov, ktoré pomô-
žu práve politikom vidieť život mladých ľudí vo svojej komplexnosti, dynamike a neustá-
lom vývoji.  

Výskum je taký hodnotný, 
aký je jeho vplyv na politiku a jej realizáciu 
Z takto prezentovaných informácií je jasné, že komunikácia politici – výskumníci – praktici 
je zásadná, a teda musí fungovať.  V realite to nie je také jednoduché. Pre politikov je jazyk 
výskumníkov a ich zistenia priveľmi komplikované. Pre výskumníkov je často neprijateľné, 
aby sa veci komunikovali (v súvislosti s politikmi) podľa ich názoru „po povrchu“ a zjedno-
dušene. Pre praktikov je komunikácia aj s jednou, aj druhou stranou dôležitá a pomerne 
často sú do nej zapojení. Dostať do komunikácie všetkých aktérov „magického trojuholní-
ka“ tak, aby si vymieňali informácie a navzájom sa podporovali pri ich uvádzaní do praxe, je 
(mierne povedané) komplikované. Názor výskumníkov je jednoznačný: Ak je tvorba politiky 
postavená na konvenčných a spopularizovaných záveroch nereflektujúcich realitu, stráca 
svoje opodstatnenie. Politika by mala byť formovaná a informovaná praxou, mala by byť 
postavená na reálnej participácii a byť ovplyvnená kompetentným vplyvom tých, ktorých 
úlohou je prispieť k lepšiemu porozumeniu problémov, teda výskumníkov1.  Komuniká-
cia medzi jednotlivými aktérmi trojuholníka už nie je len na ich dobrej vôli, ale stalo sa to 
základnou podmienkou tvorby politiky v Európskej únii so zavedením Otvorenej metódy 
koordinácie. 
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Výskum na výslnie
Výskum nebol na výslní záujmu spoločnosti, ale s cieľom vybudovania jednotnej, konku-
rencie schopnej Európskej únie postavenej na poznatkoch sa jeho miesto a význam zdô-
razňuje čoraz viac a vznikajú aj rôzne opatrenia na jeho upevnenie v celom systéme. Publi-
kácia má ambície pripomenúť, zhrnúť, prípadne objasniť niektoré dôležité fakty a faktory, 
súvisiace s politikou a informáciami potrebnými k jej tvorbe – špeciálne s politikou voči 
mládeži.

Čo nájdete v publikácii
Publikácia má za cieľ propagovať výskum mládeže ako špecifickú oblasť mládežníckej po-
litiky, ktorá je k jej tvorbe nevyhnutná. Publikácia predstavuje základné dokumenty Európ-
skej únie aj Slovenskej republiky, ktoré vytvárajú politický kontext pre rozvoj tejto oblasti. 
Ďalej je stručne načrtnutá história rozvoja výskumu mládeže. Ťažiskovou časťou publiká-
cie je 2. kapitola, ktorá predstavuje kľúčových aktérov, ich agendu, rôzne opatrenia na pod-
poru výskumov, ale aj informačné zdroje a rôzne nástroje na úrovni Slovenskej republiky 
aj Európskej únie a Rady Európy. Časť obsahu je venovaná aj základným údajom z meto-
dologickej analýzy dostupných doktorandských prác. Časť publikácie pod názvom Výzvy 
do budúcnosti predstavuje sumár oblastí a návrh opatrení, ktoré môžu prispieť k rozvoju 
oblasti výskumu mládeže v oblasti priorít aktuálnej mládežníckej politiky. 

Komu je publikácia určená
Veríme, že naša publikácia zaujme nielen odborníkov, zaoberajúcich sa výskumom mláde-
že, ale aj verejnosť. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci škôl a školských za-
riadení, vychovávatelia, mládežnícki vedúci, ale aj tí, ktorí majú v rukách väčšiu moc a do-
kážu formovať podmienky, v ktorých sa život mladých ľudí odohráva – politici, poslanci, 
zamestnanci miestnych a regionálnych samospráv, médiá. Veríme, 
že publikácia pomôže aj študentom, ktorí hľadajú zdroje 
pre svoje bakalárske, diplomové či iné odborné 
práce, súvisiace s témami 
mládežníckej politiky. 

1.  Historia vyskumu 
mladeze na 

Slovensku v skratke
1.1  Výskum mládeže pred vstupom do Európskej únie
Témami, ktoré sú z pohľadu dnešného prístupu k mládežníckej politike považované za 
kľúčové – vzťah mládeže k spoločnosti a jej vplyv na spoločnosť – sa v minulom období 
venovala zo všetkých vedných odborov najmä sociológia. V strednej a východnej Európe, 
ktorú spájala rovnaká história komunistického režimu, bol výskum mládeže po dlhú dobu 
reprezentovaný veľkými výskumnými centrami a inštitúciami, ktorých činnosti boli plá-
nované a plne dotované štátom: výsledkom boli veľké výskumy reprezentatívneho cha-
rakteru, kde mládež bola vnímaná ako „budovateľ svetlých zajtrajškov“. Neskôr sa obraz 
mládeže vo výskume zmenil a centrom záujmu sa stala kontradikcia medzi ašpiráciami 
mladých ľudí a limitovanými pracovnými príležitosťami (80. roky). 

Hoci prvé významné práce z výskumu mládeže na Slovensku nájdeme už v medzivojno-
vom období (A. Chura: Slovensko bez dorastu; 1937 – 1939)2  alebo v období rokov 1964 
– 1968 (A. Jurovský: Kultúrny vývin mládeže, J. Čečetka: Združovanie mládeže), nové im-
pulzy pre výskum mládeže prišli po revolúcii v roku 1989. Zmeny v spoločnosti na začiatku 
90. rokov priniesli nové fenomény ako predlžovanie obdobia mládeže, zotieranie jasných 
vekových hraníc medzi detstvom, dospievaním a dospelosťou, diferenciácia a individuali-
zácia mládeže a i. Pozitívne vnímanie mládeže ako zdroja spoločenského rozvoja bolo vy-
tlačené špecifickými problémami marginalizovaných skupín mládeže (mladí bezdomovci, 
užívatelia drog, náboženské hnutia a i.). Na mládež sa začalo hľadieť ako na najrizikovejšiu 
spoločenskú skupinu transformácie a modernizácie po roku 1989, ktorá nielenže spôso-
buje spoločnosti problémy, ale ju dokonca ohrozuje.

Druhá polovica 90. rokov priniesla boom vzniku rôznych centier, agentúr, špecializovaných 
katedier univerzít a vysokých škôl a neformálnych medzinárodných sietí so zameraním na 
problematiku výskumu mládeže.

Metodologicky sa výskum vyznačuje širokou škálou nových tém, ideí, prístupov; národ-
né a medzinárodné prieskumy sú doplnené o prípadové štúdie, fokusové skupiny a pod. 
Vzhľadom na možnosti financovania sa výskum mládeže v niektorých krajinách venoval 
témam, ktoré vyplynuli z „módnej vlny“ porovnávacích štúdií (financovaných z rôznych 
fondov, nadácií, ale aj Európskej komisie a Rady Európy), a nie problémom, ktoré boli  

1 Youth Policy in Slovakia, Rapporter A. Azzopardi , European Youth Centre, Strasbourg 2005, s. 51.



6 7

špecifické pre danú krajinu a dané obdobie – práve pre nedostatok domácich  
finančných zdrojov3. 

1.2  Prvé iniciatívy vo výskume mládeže
Na Slovensku je už tradíciou umiestnenie koordinácie mládežníckej politiky do agendy mi-
nisterstva školstva. Od roku 1988 pôsobí na Ministerstve školstva Slovenskej republiky 
(ďalej len „MŠ SR“) Odbor detí a mládeže, ktorý sa v rokoch 1989 – 1993 usiloval o zís-
kavanie informácií o realizovaných a plánovaných výskumných úlohách v oblasti mládeže, 
a dokonca pripravil návrh výskumu mládeže na toto obdobie4.  V roku 1992 sa v Zásadách  
štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR, prijaté vládou SR 7. januára 1992, hovorí, že štát 
bude „podporovať rozvoj vedeckého výskumu mládeže a využívať jeho výsledky v záujme 
mládeže a v súlade so zámermi štátnej politiky vo vzťahu k mládeži“.5

Na druhej strane bolo to relatívne zložité, pretože príslušný odbor mládeže bol v tomto 
období neustále kritizovaný ako reprezentant a presadzovateľ starej štátno-paternalistic-
kej mládežníckej politiky a jeho úsilie o istý „plánovaný“ výskum mládeže sa stále vnímal 
ako organická súčasť starých manipulačných praktík v práci s mládežou. 

Táto zdanlivá protirečivosť vyplývala z priebehu stabilizácie politického systému na Slo-
vensku, v ktorom sa vzťahy štátu a občianskej spoločnosti menili v závislosti na koaličných 
vládach a menovite od toho, aké ciele si vláda stanovila v rezorte školstva v súvislosti 
s problematikou mládeže. Pozícia výskumníkov bola skutočne problematická. Hoci zverej-
ňovali objektívne, vedecky zdôvodnené námety a racionálne koncepčné odporúčania pre 
skvalitnenie  mládežníckej politiky, v skutočnosti nebola možnosť ovplyvňovať do veľkej 
miery smer, akým sa uberala celková politika vládnucej koalície v oblasti politiky mládeže. 

Experti z pedagogicko-výskumných a vedecko-výskumných pracovísk, ktorí vstupovali do 
spolupráce s MŠ SR a Rada Mládeže Slovenska (ďalej len „RmS“) ako jednotlivci s kompe-
tenciami pre rozličné problémové okruhy socializácie mládeže a práce s mládežou:

•	 mali	 možnosť	 prezentovať	 výsledky	 svojich	 výskumných	 prác	 nielen	 vo	 vedeckých	
časopisoch (Sociológia, Pedagogická revue, Psychológia a patopsychológia dieťaťa), 
ale aj v časopise pre štátnu politiku a prácu s mládežou Mládež a spoločnosť, ktorý 
vydávalo MŠ SR v Ústave informácií a prognóz v školstve v Bratislave od roku 1990; 

•	 mali	možnosť	vystupovať	so	zásadnými	koncepčnými	 referátmi	na	vedeckých	kon-
ferenciách organizovaných významnými vedeckými spoločnosťami, ale aj na seminá-

roch a workshopoch, ktoré organizoval Odbor detí a mládeže MŠ SR alebo RmS; 
•	 tieto	vystúpenia	boli	publikované	v	časopisoch	Fórum	mladých	(RmS)	a	INFOIUVEN-

TA, v zborníkoch alebo metodických materiáloch pre neformálne vzdelávanie širokého 
okruhu mladých ľudí, pôsobiacich v spolkoch mládeže, ale aj dospelých, pôsobiacich 
v centrách pre voľný čas detí a mládeže alebo v združeniach pre prácu s deťmi.6  

Mnohí odborníci – výskumníci pracovali isté obdobie na Odbore detí a mládeže MŠ SR 
alebo, naopak, odborní pracovníci – referenti pracovali isté obdobie vo výskume. Prípadne 
študenti a absolventi pedagogiky, psychológie, sociológie, žurnalistiky, politológie, sociál-
nej práce začínali svoju prácu v občianskych združeniach mládeže a zaujímali po roku 1993 
aj	dôležité	pozície	v	RmS	(P.	Júza,	B.	Ondruš,	F.	Vagač,	R.	Dikant).	Odborné	kompetencie	
všetkých zainteresovaných do mládežníckej politiky – politikov i mládežníckych vedúcich 
a vedúcich mládeže sa zlepšovali.7 

Odbor detí a mládeže MŠ SR v tomto období (1992) menoval prof. Macháčka ako prvého 
národného korešpondenta SR pre výskum mládeže v Rade Európy. Z iniciatívy Rady Eu-
rópy sa spracovala analýza situácie v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou po 
roku 1989. Prof. Macháček aktívne pomáhal pri tvorbe prieskumu, sieťoval prof. Ola Staf-
senga (Nórsko) s vedeckovýskumnými pracoviskami pre rozhovory, zabezpečoval dostup-
nú literatúru v anglickom jazyku a i. Výsledkom bola publikácia Rady Európy, v ktorej bolo 
niekoľko správ o situácii mládežníckeho hnutia v nových demokraciách Európy8  a poskytla 
prvý sumár o situácii aj pre odborníkov v Európe a slovenskú verejnosť.

1.3  Veda a výskum  v legislatíve
V roku 2002 bol prijatý zákon o vede a technike, ktorý dlhé roky v slovenskej legislatíve 
absentoval. Zákon okrem iného zavádza nadrezortný, účelový systém financovania. V pr-
vom prípade to znamená, že napríklad o štátne objednávky sa môže uchádzať ktorákoľvek 
vedeckovýskumná ustanovizeň, či vysoká škola. Dovtedy platilo, že ak dá štátnu objed-
návku rezort hospodárstva, môže sa o ňu uchádzať len rezortné pracovisko. Od roku 2001 
funguje aj Agentúra na podporu vedy a techniky (Zákon č. 203/2001 Z. z.), nahradená ná-
stupníckou organizáciou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (Zákon č. 172/2005 Z. 
z.).  Trojicu zákonov uzatvára zákon č. 133/2002  o Slovenskej akadémii vied. 

Nakoľko na Slovensku nevznikol nikdy osobitný výskumný ústav pre mládež ako v Ne-

3 Kovacheva, Siyka: Reflection on the Situation of Youth Research in Central and Eastern Europe (73 – 81) In: 
Central European Dimension of Youth Research, CENYR The Central European Dimension of Youth Research, 
Trnava 2005.

4 Pozri Mládež a spoločnosť 1990 až 1992 v SR, 1992.
5 Zásady štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR, 1992.

6 Konferencia organizovaná Nemeckým mládežníckym inštitútom (Mníchov), Ministerstvom školstva SR a 
mestom	Trenčín.	„Učíme	sa	navzájom:	komunálne	projekty	pre	mladých	na	Slovensku	a	Nemecku“	Trenčín	8.	
–- 12. júl 2000. Pozri bližšie Mládež a spoločnosť 2000, č. 2 (v slovenskom a nemeckom jazyku). Konferencia 
organizovaná RMS na tému Budúcnosť mládeže v mestách a na vidieku (26. október 2004).  Pozri bližšie Mlá-
dež a spoločnosť  2004, č. 4 alebo ZOOM 4, 2004.

7 Macháček, L.: (2008): Premeny vzťahov politiky a výskumu v oblasti práce s mládežou na Slovensku Katedra 
politológie	FF	UCM	v	Trnave,	Bratislava.	

8 Young People and Associations in Europe:  M. Vanandruel, P. Amario, O. Stafseng and  P. Tap,  Strassbourg, 
Council of Europe Publishing, 1996. 
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mecku alebo Rakúsku, zvlášť významnú úlohu zohrávali rôzne vedecké spoločnosti pri 
Slovenskej akadémii vied (psychologická, pedagogická), ktoré venovali pozornosť mladým 
vedeckým pracovníkom a aj výskumu mládeže. Tradične plnila koordinačnú úlohu medzi 
výskumom, občianskymi združeniami mládeže a štátom sekcia mládeže pri Slovenskej 
sociologickej spoločnosti, kde sa sústredili viacerí odborníci na výskum mládeže (L. Ma-
cháček, P. Ondrejkovič, O. Baláž, E. Kratochvílová, A. Tokárová, J. Hroncová a i.).

2. Rozvoj vyskumu 
mladeze 

na Slovensku
2.1  Legislatívna opora výskumu mládeže
Biela kniha Európskej komisie s názvom „Nový impulz pre európsku mládež“ (2001) stano-
vuje rámec európskej spolupráce v oblasti mládeže, kde ako hlavný nástroj slúži otvorená 
metóda koordinácie (ďalej len „OMK“)9. Na obdobie do roku 2008 boli stanovené štyri pri-
oritné témy spoločnej mládežníckej politiky v Európskej únii, a to participácia, informova-
nosť, dobrovoľnícke aktivity a väčšie porozumenie a poznanie mládeže. Priorita „lepšieho 
porozumenia a poznania mládeže“10  je mimoriadne dôležitá pre vytváranie a vykonávanie 
politiky v oblasti mládeže. V záujme uspokojenia potrieb a očakávaní mladých ľudí má byť 
politika založená na najlepších možných znalostiach a pochopení ich potrieb a očakávaní. 

Slovenská republika doteraz nemá špeciálnu zákonnú normu týkajúcu sa výskumu mlá-
deže v zmysle „lepšieho porozumenia a poznania mládeže“. Napriek tomu je táto proble-
matika spracovaná vo viacerých dokumentoch nižšej právnej sily. Najčastejšie sú to doku-
menty súvisiace s agendou MŠ SR. 

Od roku 2002 do roku 2007 sa na Slovensku realizovala Koncepcia štátnej politiky vo 
vzťahu k deťom a mládeži, kde sa okrem iného zdôrazňovala dôležitosť profesionálneho 
výskumu a zbierania informácií potrebných k aktívnej a modernej mládežníckej politike. 
Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 definuje potreby 
a optimálne podmienky pre kvalitnú výchovno-vzdelávaciu a odborno-profesijnú prípravu 
detí a mládeže, ich začleňovanie do pracovno-spoločenského života a na podporu rozvoja 
osobnostných vlastností a talentu detí a mládeže v škole i mimo nej. Špeciálna pozornosť 
sa venovala revitalizácii pedagogického výskumu, ako aj výskumu a zberu informácii sme-

rom k mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, so zreteľom na prípravu na budúce po-
volanie a pracovnú integráciu. Koncepcia predpokladala aj zriadenie Národného inštitútu 
detí a mládeže so špeciálnymi úlohami v oblasti výskumu.11 

Zvlášť rok 2008 bol bohatý na významné legislatívne dokumenty, ktoré upravili postave-
nie výskumu  v kontexte mládežníckej politiky. 

•	 Od	 1.	 septembra	 2008	 vstúpil	 do	 platnosti	 Zákon o podpore práce s mládežou (č. 
282/2008 Zb.). Zákon zabezpečí kvalitnejšie podmienky na formovanie mladého člo-
veka ako aktívneho občana, ktorý sa spolupodieľa na kvalite svojho života. Stanovuje 
úlohu vyšších územných celkov a obcí v rámci práce s mládežou. Zriaďuje sa akredi-
tačná komisia špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou, ktorá bude po-
radným orgánom. MŠ SR sa v zákone ukladá povinnosť utvárať „právne, organizačné, 
výskumné a ekonomické podmienky na rozvoj práce s mládežou“.12  

•	 Koncepčný	materiál	Kľúčové oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži 
v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013 bol schválený uznesením vlády Sloven-
skej republiky č. 184 z 26. marca 2008. Kľúčové oblasti definujú ciele, princípy, prio-
ritné oblasti pôsobnosti štátu, samosprávy a iných subjektov vo vybraných oblastiach 
života detí a mládeže. Tiež pomenúvajú základné úlohy štruktúr, podieľajúcich sa na 
ich vykonávaní, a popisujú kroky, ktoré zabezpečia ich efektívne napĺňanie. Dokument 
zavádza pojem Národná správa o mládeži, ktorá bude prezentovaná v parlamente 
v roku 2010 a ktorá má naštartovať pravidelný zber, triedenie a distribúciu informácii 
o mládeži k všetkým relevantným subjektom. Okrem iného zavádza systém akčných 
plánov a pravidelné stretávanie medzirezortnej skupiny, ktorá by sa mala stať platfor-
mou na výmenu informácií a vytvárať priestor na strategické plánovanie „magického 
trojuholníka“: politici – výskumníci – reprezentanti mládeže.13 

•	 Akčný plán politiky mládeže na roky 2008 – 2009 a 2010 – 201114  boli posledné 
z tohto typu dokumentov, ktoré zdôrazňovali nevyhnutnosť systematického zberu 
informácií ako základného materiálu pre tvorbu modernej politiky voči mládeži, ale aj 
pomenovali konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa spolu so zodpovednými inšti-
túciami	a	subjektmi	(ministerstvá,	vyššie	územné	celky,	IUVENTA	-	Slovenský	inštitút	
mládeže, RmS a pod.).

9 http://ec.europa.eu/youth/focus/focus63_en.htm alebo http://youthforum.org/Downloads/home/omc.pdf
10	 http://www.minedu.sk/data/USERDATA/MSpolupraca/MsDaM/EUDaM/2004_navrh_rezolucie_porozume-

nie_znalosti.pdf, s. 2.

11 Koncepcia štátnej politiky voči deťom a mládeži do roku 2007, Ministerstvo školstva SR 2001, s. 20, 25, 34.
12	 Zákon	 o	 podpore	 práce	 s	 mládežou	 z	 http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DetiMladez/KMAT/2008 

/20080926_Zc_282_2008.pdf z 15. októbra 2008.
13 Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 

–	 2013	 z	 http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DetiMladez/KMAT/2008/20080326_klucove_oblasti.pdf,	
15. októbra 2008.

14  Návrh akčného plánu politiky mládeže na roky 2008 – 2009, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných 
plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. Zdroj: http://
www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file&id_item=378 z 15. októbra 2008 a Návrh akčného plánu politiky 
mládeže na roky 2010 – 2011, ktorý vyplýva z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k 
deťom	a	mládeži	v	Slovenskej	republike	na	roky	2008	–	2013.	Zdroj:	http://www.minedu.sk/data/USERDATA/
DetiMladez/KMAT/2010/Navrh_akcneho_planu_politiky_mladeze_na_roky_2010-2011.pdf
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2.2  Kto je kto vo výskume mládeže
Keďže na Slovensku neexistuje jedna inštitúcia, ktorá by zastrešovala celkovo výskum 
mládeže alebo zber informácií (ako napr. Nemecký mládežníckych inštitút v Mníchove 
www.dji.de), výskum mládeže sa odohráva v rôznych štátnych aj neštátnych zariadeniach. 
Základné demografické údaje a niektoré ďalšie zisťovania realizuje Štatistický úrad Slo-
venskej republiky (www.statistics.sk). Mládež ako špecifická skupina sa systematicky 
nesleduje, ale z dostupných demografických a školských údajov niektoré dáta o mládeži 
spracúva každý rok napr. aj ročenka o deťoch a mládeži (ÚIPŠ v Bratislave). 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, priamoriadená inštitúcia Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) vykonáva aktivity v oblasti práce 
s mládežou a mládežníckej politiky viac ako 50 rokov. Od januára 2007 sa stala Sloven-
ským	inštitútom	mládeže.	IUVENTA	mala	a	má	ambície	zohrávať	významnejšiu	úlohu	pri	
podpore výskumu mládeže. V minulosti fungovala v zariadení skupina výskumníčok a vý-
skumníkov, ktorí sa venovali rôznym aktuálnym témam a úlohám (M. Krupinsky: Neza-
mestnaní	 pod	 lupou,	 IUVENTA	 2001;	 V.	 Turan:	 Mladý	 človek	 a	 televízne	 spravodajstvo,	
IUVENTA	2001).	V	súčasnosti	 IUVENTA	podporuje	najmä	sieťovanie	výskumníkov,	pod-
poruje mladých výskumníkov, spolupracuje na aktuálnych výskumných projektoch s ex-
ternou sieťou spolupracovníkov a zabezpečuje prenos informácií z rôznych štruktúr Rady 
Európy a Európskej komisie, orientovaných na výskum mládeže, medzi odbornú verejnosť. 
Nedostatok	komplexných	informácií	o	mládeži	sa	pracovníci	IUVENTY	snažili	nahradiť	in-
formačnými publikáciami „Youth in Slovakia“ (2001, 2003, 2004).15 Publikácie slúžili naj-
mä na prezentáciu situácie v oblasti práce s mládežou, mládežníckej politiky, ale aj života 
mladých ľudí pre zahraničných záujemcov – v anglickom jazyku. Predstavovali v tom čase 
súhrn dostupných informácií z výskumov mládeže a štatistických údajov a pod. 

Žiadna univerzita na Slovensku nemá špecializované pedagogicko-výskumné pracovis-
ko (katedru, ústav) len pre problematiku výskumu mládeže. Pracoviská univerzít a fakúlt 
sú budované predovšetkým ako strediská pre základný výskum v jednotlivých vedných 
disciplínach. 
Na filozofických alebo sociálno-politických fakultách sú to predovšetkým katedry socio-
lógie, politológie, pedagogiky, psychológie, etnológie a sociálnej práce. Na pracoviskách 
politológie, sociológie a etnológie sa sporadicky nájde doktorand (PhD. študent) s témou 
blízkou výskumu mládeže v línii a štruktúre mládežníckej politiky. Častejšie je to na pra-
coviskách psychologických (vývojová psychológia) a pedagogických (sociálna pedagogika, 
sociálna práca, pedagogika voľného času). 

Najvýznamnejšia kapacita vedecko-výskumných projektov zameraných na problematiku 
detí a mládeže je na pedagogických fakultách. Dominuje však výskum v oblasti teórie 
vyučovania (didaktika), menej pozornosti sa venuje oblasti teórie výchovy a problémom 
v školskom prostredí (napr. šikanovanie) alebo v rámci rodiny či voľnom čase mladých do-
spievajúcich.	Vysoké	školy,	ktoré	majú	pedagogickú	fakultu,	sú:	Univerzita	Komenského	
v	Bratislave,	Univerzita	Mateja	Bela	v	Banskej	Bystrici,	Prešovská	univerzita,	Univerzita	
Konštantína	Filozofa	v	Nitre,	Trnavská	univerzita,		Katolícka	univerzita	v	Ružomberku,	Uni-
verzita P. J. Šafárika v Košiciach.

Relatívne novým prvkom v štruktúre pedagogických alebo zdravotníckych fakúlt sú kated-
ry sociálnej práce. Pripravujú odborníkov pre sociálnu prácu v rozličných oblastiach spo-
ločenského života aj v systéme práce s mládežou. Takisto sa venujú vedecko-výskumnej 
a publikačnej činnosti v oblasti mládeže (napr. riešenie drogovej závislosti u mládeže, pre-
vencia, sociálno-výchovné problémy mládeže a ich riešenie, nezamestnanosť, poraden-
stvo, sociálna participácia...).  

Jedinou výnimkou z vyššie uvedeného je Centrum pre európsky a regionálny výskum mlá-
deže	(CERYS)	Filozofickej	fakulty	Univerzity	Cyrila	a	Metoda	v	Trnave,	ktorý	od	2004	za-
bezpečuje spoluprácu Slovenska na niektorých významných sociologických výskumných 
projektoch	Európskej	komisie:	EYI	–	Mládež	a	európska	 identita	 (2002	–	2004),	EUYO-
UTHPART	–	politická	participácia	mladých	ľudí	(2004	–	2006),	UP2YOUTH	–	mládež	ako	
faktor sociálnej zmeny (2006 – 2009).

Vedecko-výskumné pracoviská zriadené MŠ SR majú špeciálne postavenie v oblasti vý-
skumu mládeže:
•	 Ústav informácií a prognóz v školstve (ÚIPŠ) www.uips.sk: výskum v oblasti mládeže 

sa sústreďuje na činnosť občianskych združení, informačné centrá mladých, školské 
zariadenia (napr. centrá voľného času a i.), šport, podujatia a tábory, projekty týkajúce 
sa protidrogovej prevencie, poradenstvo, publikácie (pozri aj 3.4.). 

•	 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) www.vudpap.sk: 
ako jediné pracovisko na Slovensku sa zaoberá komplexným výskumom psychického 
vývinu detí v norme a patológii, podmienkami, ktoré tento vývin ovplyvňujú, a mož-
nosťami jeho optimalizácie.

•	 Štátny	pedagogický	ústav	www.statpedu.sk:	zaoberá	sa	výskumnou	činnosťou,	ove-
rovaním a uskutočňovaním projektov (z medzinárodných výskumov sú dôležité hlavne 
štúdie IEA a OECD, napr. PISA).

•	 Národný	ústav	certifikovaných	meraní	vzdelávania16  (NÚCEM) vznikol v roku 2008. 
NÚCEM z poverenia MŠ SR realizuje viacero významných medzinárodných meraní vý-
sledkov a kontextu vzdelávania, ktoré spĺňajú kritériá porovnávacieho pedagogického 
výskumu. V súčasnosti realizujú päť medzinárodných štúdií, sú to štúdie OECD PISA 
a štúdie IEA PIRLS, TIMSS, ICILS a ICCS.

Slovenská republika má Slovenskú akadémiu vied, ktorá má vlastný špecializovaný sys-
15 http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file&id_item=536 (Youth in Slovakia 2002), 
 http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file&id_item=537 (Youth in Slovakia 2003),
 http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file&id_item=538 (Youth in Slovakia 2004) 
 stiahnuté 15. októbra 2008.

16 Zdroj: http://www.nucem.sk.
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tém vedeckovýskumných pracovísk (pozri www.sav.sk), na ktorých sa riešia výskumné 
úlohy prispievajúce k lepšiemu porozumeniu sociálnych podmienok života mladých ľudí: 
•	 sociologický	ústav,
•	 ústav	politológie,	
•	 ústav	experimentálnej	psychológie,	
•	 etnologický	ústav,
•	 prognostický	ústav,
•	 kabinet	výskumu	sociálnej	a	biologickej	komunikácie,
•	 centrum	pedagogického	výskumu	SAV,	ktoré	pôsobí	pri	Ústave	výskumu	sociálnej	ko-

munikácie.

Problematika mládeže sa objavuje aj v programoch vedecko-výskumných pracovísk pat-
riacich iným ministerstvám. 
Najvýznamnejšími pracoviskami sú:   
•	 Inštitút	pre	výskum	práce	a	rodiny	(www.sspr.gov.sk)	-	Ministerstvo	práce,	sociálnych	

vecí a rodiny SR,
•	 Ústav	pre	výskum	verejnej	mienky	pri	Štatistickom	ústave	SR	
 (http://portal.statistics.sk),
•	 Národné	centrum	zdravotníckych	informácií	(www.nczisk.sk)	–	Ministerstvo	zdravot-

níctva SR,
•	 Odbor	informatizácie	pri	Ministerstve	kultúry	SR	
 (http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/infotka/tatistika-kultury). 

V diapazóne výskumných inštitúcií zohrávajú nezastupiteľné miesto aj organizácie tretie-
ho sektora a súkromné výskumné a prieskumné agentúry, z ktorých niektoré výskumy 
sú zamerané aj na skupinu mládeže:
•	 Inštitút	pre	verejné	otázky	IVO,	s.r.o.	(www.ivo.sk),	definícia	organizácie	ako	think	tank:	

nezávislé centrum analýzy otázok verejnej politiky vo viacerých oblastiach (výskumné, 
publikačné aktivity, generácia myšlienok schopných ovplyvňovať verejnú politiku);

•	 Agentúra	 FOCUS	 (www.focus-research.sk):	 hodnotenie	 fungovania	 programu	 EÚ	
MLÁDEŽ – organizátori a účastníci projektu, zber iných sociologických údajov;

•	 SPACE	Centrum	pre	analýzu	sociálnej	politiky	(www.nspace.sk):	projekty,	vzdelávanie,	
tréningy, konferencie, výskumy, informácie...;

•	 Agentúra	GFK	(www.gfk.com):	výskumy	aj	o	mládeži	(životný	štýl,	zákon	o	mládeži);	
•	 Centrum	pre	výskum	etnicity	a	kultúry,	problémy	multikulturality,	intolerancie	a	rasiz-

mu (www.cvek.sk).

Niektoré detské a mládežnícke mimovládne organizácie pripravujú a realizujú vlastné vý-
skumy alebo majú praktické znalosti o potrebách a očakávaniach mladých:
•	 Rada	mládeže	Slovenska	(www.mladez.sk):	výskumy	o	trávení	voľného	času,	informo-

vanosti a organizovanosti mladých ľudí (2000, 2007);
•	 YMCA	 –	 Young	 Men‘s	 Christian	 Association/Združenie	 kresťanských	 mužov	 

www.ymca.sk): prieskumy o hodnote dobrovoľníckych skúseností medzi personalis-
tami rôznych firiem; 

•	 eRko,	 Slovenský	 Skauting,	 Červený	 kríž	 a	 iné	 organizácie:	 realizovali	 prieskumy	 pre	

zistenie potreby a očakávania svojich členov, zhodnotenia svojich aktivít a určenie ďal-
šieho smerovania. 

2.3  Dialóg politici – praktici – výskumníci
Prvé lastovičky

Jednou z prvých neformálnych iniciatív dialógu medzi výskumom a rozhodovacími štruk-
túrami, resp. ľuďmi z praxe – bol už spomenutý výskum Rady Európy z roku 1996, z kto-
rého vznikla publikácia „Young People and Associations in Europe“. Tak sa vlastne pros-
tredníctvom prieskumu obnovovali a upevňovali neformálne vzťahy medzi výskumníkmi 
a zástupcami Ministerstva školstva SR – Odboru detí a mládeže.

Situácia sa začala meniť v roku 2001, kedy MŠ SR prihlásilo Slovenskú republiku do novej 
vlny prieskumných poradenských aktivít Rady Európy zameraných na  oblasť fungova-
nia štátnej mládežníckej politiky. Výsledkom bola komplexná správa o štátnej politike voči 
mládeži ako jeden z prvých dokumentov, ktorý sa pokúsil charakterizovať stav, v akom 
sa táto oblasť nachádza17.  Toto rozhodnutie nebolo nevyhnutné, a ani Slovensku vnúte-
né. Bola to vlastná iniciatíva ministerstva a mládežníckych združení s cieľom organizovať 
a zjednocovať všetky subjekty mládežníckej politiky a práce s mládežou, preukázať jej le-
gitimitu a význam medzi ostatnými oblasťami štátnej politiky.

V tom istom období sa uskutočnili tieto správy o štátnej politike voči mládeži aj v iných 
krajinách Rady Európy, napr. na Cypre. Slovenská republika očakávala, že diagnostika po-
tenciálu jednotlivých subjektov mládežníckej politiky „zvonku“ umožní artikulovať pravdu 
o existujúcich slabých miestach. Bolo tu aj očakávanie, že vláda Slovenskej republiky sa 
bude musieť touto špecifickou „menšinovou“ politikou zaoberať a konečne prijať systé-
movejšie rozhodnutia, napr. formou zákona o práci s mládežou. 

Veľké organizačné úsilie vyplývajúce z akceptácie tejto iniciatívy v Štrasburgu v značnej 
miere ovplyvnilo zmenu „náhodných a neformálnych sietí spolupráce“ na relatívne stabil-
nejšie „pracovné siete spolupráce“ najmä medzi štátom a expertmi spomedzi výskumní-
kov, zaoberajúcimi sa problematikou mládeže. Príprava dokumentov pre analýzu a hod-
notenie štátnej mládežníckej politiky v SR si vyžadovala nové iniciatívy a súčasne aj kruh 
tradičných spolupracovníkov sa rozširoval a obnovoval o mladších odborníkov aj z netra-
dičných vedných oblastí a odborov18. 

Paradoxné a bolestivé zistenie z hodnotenia expertnej skupiny A. Azzopardiho bolo, že 
najslabším „ohnivkom“ mládežníckej politiky na Slovensku sa ukázal výskum mládeže. Aj 

17	 Národná	správa	o	politike	mládeže	v	Slovenskej	republike	pre	Radu	Európy,	Bratislava,	IUVENTA	2005.	
18 Youth Policy in Slovakia, Rapporter A. Azzopardi , EYC, Strasbourg 2005, 78 p. stiahnuté 
	 z	http://www.syrs.org/wp-content/uploads/2006/06/FulltextforCasestudy1.doc,	20.	októbra	2008.
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pre Slovensko teda platí záver prieskumnej akcie Európskej komisie z roku 2004 o tom, že 
mnohé krajiny EÚ nemajú dostatočné informácie o mládeži a rozhodnutia, ktoré sa prijí-
majú, sa uskutočňujú v podmienkach slabého poznania a porozumenia osobitostí mladej 
generácie19.  

Pri práci na príprave Národnej správy o politike mládeže na Slovensku počas konzultácií 
s členmi expertnej skupiny Rady Európy o situácii výskumu mládeže, či v diskusiách o zne-
ní správy o participácii mládeže na Slovensku pre Európsku komisiu (2005) sa vlastne 
zistilo, že počet výskumníkov nie je až taký veľký, aby obsiahol aj nové európske témy. 
Chýbajú mladí adepti výskumu mládeže v sociológii, psychológii a politických vedách. Ta-
lentovaní magistri a doktorandi, s dobrými znalosťami cudzích jazykov, odchádzajú praco-
vať do zahraničných firiem alebo do európskej administrácie v Bruseli a Štrasburgu. 

Mládež ako medzirezortná téma

V systéme štátnej správy i samosprávy sa agendou mládeže zaoberá niekoľko minister-
stiev, rôzne oddelenia a sekcie. Koordináciou štátnej politiky voči mládeži je už tradične 
poverené MŠ SR. V pravidelných intervaloch sa objavujú pokusy riešiť túto „multidimen-
ziálnosť“ komplexnejšie – zatiaľ bez výrazného úspechu. Prvým pokusom po roku 1989 
bolo založenie Rady vlády pre deti a mládež, ktorú schválila vláda SR v roku 1999. V jej 
štatúte sa uvádzalo, že jej členmi je sedem zástupcov štátnych rezortov a desať zástupcov 
mimovládneho	sektora	(RmS,	ZMOS,	odbory,	UNICEF	a	pod.)	–	paradoxne	sa	tam	nena-
chádzal ani jeden/a zástupca/zástupkyňa výskumu mládeže. Táto Rada nikdy nefungova-
la v takom rozsahu, aby zabezpečila komunikáciu medzi jej členmi a koordináciu/synergiu 
ich rozhodnutí a aktivít. 

Po prijatí dokumentu Kľúčové oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slo-
venskej republike na roky 2008 – 2013 sa v máji 2008 po prvýkrát stretla tzv. medzire-
zortná pracovná skupina (ďalej len „MRPS“), ktorej úlohou je efektívna a komplexná prí-
prava opatrení, smerujúcich k napĺňaniu koncepcie. Členmi skupiny sú najmä zástupcovia 
štátnej správy a samosprávy, ale aj členovia občianskych združení a rôznych zariadení, 
ktoré sa venujú práci s mládežou. Dokument nehovorí explicitne o účasti výskumníkov, 
ale ich účasť na zasadnutiach pracovných skupín pri tvorbe rôznych dokumentov (Akčné 
plány štátnej politiky, Správa o mládeži 2010) je pravidelne zabezpečovaná a ich názory 
a odporúčania sú pozorne vypočuté a zapracované do rozhodnutí. 

Sieťovanie výskumníkov na Slovensku

Od	 roku	 2007	 IUVENTA	 –	 Slovenský	 inštitút	 mládeže,	 z	 poverenia	 MŠ	 SR,	 systematic-
ky buduje sieť výskumníkov v oblasti výskumu mládeže na Slovensku tak, aby zastúpili 
rozhodujúce vedecko-výskumné odbory a výskumné pracoviská a aby sa do tejto siete 

integrovali aj výskumníci, ktorí pôsobia v rozličných subjektoch občianskej spoločnosti, 
združeniach mládeže, spolkoch a nadáciách. Od roku 2007 sa stretávajú výskumníci z rôz-
nych vedecko-výskumných odborov na pravidelných stretnutiach (dvakrát ročne), kde sa 
predstavujú najnovšie výsledky zaujímavých prác a iniciatív.  

V súčasnosti existuje prirodzená konkurencia nielen medzi jednotlivými vedeckými pra-
coviskami  jednej univerzity, ale aj medzi obdobnými pracoviskami na všetkých univerzi-
tách (a SAV). Osobitnou formou prekonávania tohto stavu sú tzv. centrá excelentnosti pre 
jednotlivé oblasti výskumných aktivít, ktoré okolo seba sústreďujú dostupný výskumný 
potenciál. 

Slovensko je pomerne malá krajina, a preto aj stretávanie sa trojuholníka politici – vý-
skumníci – zástupcovia mládeže nie je organizačne veľmi komplikované. Prvýkrát po vstu-
pe Slovenska do Európskej únie sa tento prístup podarilo aplikovať na Národnej konfe-
rencii o mládeži v roku 2005, na ktorej sa stretli zástupcovia mládeže, politici, výskumníci, 
zástupcovia štátnej správy, samosprávy a mládežníckych organizácií. Pomerne dobrú tra-
díciu má stretávanie sa a komunikácia skupiny politici vs. zástupcovia mládeže (spravidla 
reprezentovaní radami mládeže, mládežníckymi a študentskými parlamentmi a pod.). Me-
nej časté sú stretnutia výskumníci – politici a najmenej úspešná je komunikácia medzi 
všetkými tromi skupinami, aj keď príklady dobrej praxe samozrejme existujú (napr. aktivity 
organizácie	IUVENTA	z	poverenia	MŠ	SR20 21).

Príklady spolupráce siete výskumníkov – politikov – mládeže

Po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 sme už mohli zaznamenať situácie, 
kedy výskumníci nepracujú pre „budúcnosť“ práce s mládežou, ale neočakávane musia 
reagovať na podnety národnej legislatívy ovplyvňujúcej prácu s mládežou alebo aj eu-
rópskych kampaní, organizovaných a finančne dotovaných Európskou komisiou. V oboch 
prípadoch sa výskumníci stali súčasťou „siete“ subjektov, ktoré realizovali úlohy akčného 
plánu mládežníckej politiky a v tejto pozícii získali aj možnosť implementovať svoje po-
znatky v praxi rozvíjania mládežníckeho hnutia alebo mládežníckych kampaní. 

Podpora fungovania žiackych školských rád: vznik žiackych školských rád sa viaže na Zá-
kon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Zb. MŠ SR v súlade 
s akčným plánom vlády SR na rok 2004 poverilo ÚIPŠ v Bratislave, aby uskutočnil prieskum 
situácie	žiackej	samosprávy	na	stredných	školách	a	organizáciu	IUVENTA,	aby	uskutočňo-
vala metodicko-vzdelávacie podujatia s cieľom objasniť poslanie participácie mladých ľudí 
na samospráve škôl a prispieť tak k rozvoju neformálneho vzdelávania v oblasti výchovy 
mládeže k demokratickému občianstvu. Na tejto úlohe sa sformovala expertná skupina 
zložená z výskumníkov, politikov i praktikov. Boli zrealizované rôzne podporné opatrenia 
– stretnutia učiteľov, prieskum názorov študentov, fokusové skupiny, dve konferencie „Aj 

16	 Analysis	of	Member	States‘	and	acceding	countries’	replies	to	the	Commission	questionnaire	on	a	greater	
 understanding and knowledge of youth . EK, Brussels, 14. 5. 2004

20 Jenisová,I. Seminár Mládežnícka politika na Slovensku v zrkadle vedeckého výskumu. 
 Mládež a spoločnosť č.4, 2007, s. 71.
21 Miháliková,J.: Politici-výskumníci-mládež: regionálna politika mládeže. Mládež a spoločnosť č. 2. 2008, s. 79. 
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nás sa to týka“ (2005, 2007), sociologický výskum „Participácia študentov na samospráve 
školy“	(IUVENTA	2005).	Počet	žiackych	školských	rád	stúpol	z	35	%	v	roku	2005	na	50	%	
na stredných školách v SR v roku 2007. Rovnako sa ukázala dôležitá tendencia spájania 
žiackych školských rád a ich reprezentantov v jednotlivých mestách pri rozvoji činnosti tzv. 
mládežníckych parlamentov22. 
 
Prieskum ku kampani Každý iný – všetci rovní: kampaň Rady Európy prebiehala v rokoch 
2006 a 2007. Projekt kampane obsahoval špecifickú požiadavku – poznať, aké názory 
a postoje majú mladí ľudia k téme ľudské práva. Dovtedajšie výskumy zamerané priamo 
na mládež sa snažili najmä identifikovať, nakoľko sú mladí ľudia oboznámení s proble-
matikou ľudských práv a nakoľko sú otvorení dodržiavať myšlienky tolerancie. Koncepcia 
výskumu bola konzultovaná s viacerými expertmi z Ústavu informácii a prognóz školstva 
v	Bratislave,	CERYS	FF	UCM,	výskumnej	agentúry	ASA	a	IUVENTY.	

Zakomponovanie prieskumu do kampane bolo výrazom novej kvality presadzovania mlá-
dežníckej politiky prostredníctvom práce s mládežou, ktorá rešpektuje lepšie porozumenie 
súčasnej mladej generácii prostredníctvom jej poznávania nástrojmi vedeckého výskumu. 
Cieľom tohto prieskumu nebolo teda iba jednoducho priniesť isté informácie o názoroch 
mladých ľudí na začiatku podujatí kampane, ale aj po skončení kampane. Závery a od-
porúčania poslúžili členom výberovej komisie grantového programu kampane pri selekcii 
projektov na finančnú podporu a súčasne jeho odporúčania pomohli všetkým účastníkom, 
aby hlbšie pochopili poslanie a evalváciu efektívnosti kampane s prihliadnutím na situá-
ciu na Slovensku. Publikácia bola k dispozícii účastníkom v elektronickej i papierovej verzii 
a jeho stručná charakteristika (v anglickom jazyku) aj na www.vyskummladeze.sk s kom-
pletnou výskumnou metodikou.

2.4  Informačné zdroje a výskum mládeže
Správa o stave realizácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR v rokoch 
1990 – 2000

Prvý pokus zhodnotiť stav štátnej politiky, ako aj naznačiť stav a postavenie života detí 
a mladých ľudí sa uskutočnil v roku 2001 pri príležitosti prípravy Koncepcie štátnej politiky 
vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 (ďalej len Koncepcia), ktorej tvorbe predchá-
dzali národné konferencie o mládeži a pomerne široká (na tú dobu) diskusia štátu a tre-
tieho sektora. Materiál skompletizoval všetky dostupné materiály a informačné zdroje, 
načrtol najzákladnejšie problémy, ktorých riešenie sa následne navrhlo v Koncepcii a bolo 
ďalej rozpracované v Akčných plánoch na jednotlivé roky. Slabinou Koncepcie bol práve 
nedostatok informačných zdrojov o mládeži a nemožnosť doplniť chýbajúce informácie 
cez vlastné alebo externé výskumy vzhľadom na časový aj finančný rámec23.  

Správa o štátnej politike voči mládeži pre Radu Európy (2005)

Národná správa o politike mládeže v Slovenskej republike pre Radu Európy je výsledkom 
širokej diskusie odborníkov v štátnych inštitúciách aj občianskych združeniach, teoretikov 
aj praktikov. Národnú správu pripravovali v roku 2004 – 2005 experti z výskumných pra-
covísk	a	univerzít,	pričom	údaje	poskytli	rozličné	rezortné	pracoviská.	Už	vtedy	bolo	zrej-
mé, že správa nemôže pokrývať všetky dôležité oblasti, lebo nie sú k dispozícii relevantné 
informácie z oblasti výskumov. Konzultácia s mladými ľuďmi bola zabezpečená viacerými 
spôsobmi: zástupcovia Rady mládeže Slovenska sa zúčastňovali pracovných porád a čin-
nosti komisií ako pozorovatelia a v závere vypracovali oficiálne stanovisko občianskych 
združení mládeže k národnej správe24 a na všetkých stretnutiach (fokusové rozhovory, 
stretnutie s expertným tímom Rady Európy) boli vždy zastúpení aj mladí ľudia. 

Ak hodnotíme súčinnosť výskumníkov a odborníkov/expertov štátnej správy pri spracová-
vaní tejto prvej komplexnej analýzy, treba poznamenať niekoľko osobitostí:
1. jednotlivé oblasti boli spracovávané „rezortne“. Prihliadalo sa na hodnotiace stanovis-

ká zodpovedných štátnych orgánov, do ktorých pracovisko výskumníka patrilo; 
2. bola iba malá snaha o kritickú analýzu tých problémov mládeže, ktoré vyplývajú z ne-

skoordinovanej súčinnosti ministerstva školstva a ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny pri takých otázkach, ako je prechod mladých ľudí zo školy do zamestnania ale-
bo príprava mladých ľudí na partnerský život a zodpovedné rodičovstvo v škole (napr. 
sexuálna výchova, rómska mládež);

3. v mnohých prípadoch absentovali analytické a hodnotiace stanoviská štátnej správy 
a danú oblasť života mládeže zastupovali iba výskumy mládeže25; 

4. na druhej strane nie všetky kritické stanoviská výskumu a najmä odporúčania sa reš-
pektovali, nakoľko príliš predbiehali reálne procesy transformácie krajiny, utvárajúce 
základné podmienky života všetkých občanov (napr. decentralizácia), finančné mož-
nosti a logisticko-organizačné predpoklady v oblasti legislatívy (dobrovoľníctvo, ne-
formálne vzdelávanie a pod.);

5. napokon aj tu bola prítomná snaha účastníkov na slovenskej strane obhajovať Slo-
vensko pred „cudzincami“, t. j. v danom prípade „expertnou skupinou Rady Európy“ 
dodatočne objasňovať  a objektivizovať jej kritické pripomienky, ktoré sa napokon aj 
tak s odstupom času ukázali byť objektívnymi a pravdivými;

Elektronický dataarchív výskumu mládeže na Slovensku (2006)

Osobitnú	zmienku	si	zaslúži	projekt	MŠ	SR	a	IUVENTY,	ktorý	vznikol	v	roku	2006	(www.
vyskummladeze.sk) s týmto cieľom: 
•	 archivovať	 v	 elektronickej	 forme	 empirické	 dáta	 a	 dokumentáciu	 z	 empirických	 vý-

22 Kimák, I.: Mládežnícke a študentské parlamenty na miestnej úrovni. Mládež a spoločnosť 2, 2008, s. 86.
23 Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007, Bratislava, 2001 s. 57 – 150.

24 Príloha 2: Stanovisko Rady mládeže Slovenska k Národnej správe o mládežníckej politike,  s. 151 
 z http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file&id_item=111, stiahnuté 15. októbra 2008.
25 (i) A. Azzopardi: „Národná správa je len dlhým prepisom výsledkov výskumov, neanalyzuje situáciu kritickým 

spôsobom“, s. 50. z http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp_file&id_item=111, stiahnuté 15. októbra 
2008.
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skumov mládeže realizovaných na Slovensku po roku 1993 a zabezpečiť ich tak pred 
stratou a zničením; 

•	 sprístupňovať	údaje	pre	potreby	sekundárnej	analýzy,	pre	potreby	edukácie	na	vyso-
kých školách, najmä v doktorandskom štúdiu politológie, sociológie, psychológie a so-
ciálnej pedagogiky, pre potreby rozhodovania rozličných subjektov práce s mládežou;

•	 zverejňovať	najnovšie	údaje	z	výskumu	v	čitateľsky	priateľskej	a	zrozumiteľnej	podo-
be a podporovať tak informovanosť odbornej i laickej verejnosti o osobitostiach naj-
novších generácií mládeže v slovenskej spoločnosti. 

V súčasnosti sa v dataarchíve nachádza viac ako 30 reprezentatívnych výskumov a 15 
prieskumov. 

Výskumy v dataarchíve:
1994: Mládež SR, jej hodnotová orientácia a spôsoby trávenia voľného času 
1997: Hodnotové orientácie mladých ľudí v procese transformácie spoločnosti 
2002: Mládež a európska identita  
 Participácia mládeže na živote miest a obcí
2003:  OECD PISA 2003 (Programme for International Student Assessment)  
2004: Politická participácia mladých ľudí v Európe a na Slovensku
 Názory žiakov SŠ a študentov VŠ na podmienky života 
 Výchova k partnerstvu a rodičovstvu na ZŠ a SŠ
2005: Záujem študentov SŠ o profesionálnu službu v Ozbrojených silách SR
 Samosprávnosť na stredných a vysokých školách 
 Sociálno-politická problematika mládeže v SR
 Sociálno-patologická problematika mládeže v SR
2006: Prieskum pre potreby kampane „Každý iný – všetci rovní“
 Kultúrno-umelecká edukácia a formovanie hodnotovej orientácie mládeže
  OECD PISA 2006 (Programme for International Student Assessment) 
2007:  Úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku 
 Politická a občianska participácia vysokoškolákov na Slovensku 
 Politická a občianska participácia stredoškolákov na Slovensku 
 Mládežnícka politika regiónov a miest na Slovensku
 Sociálno-patologická problematika mládeže v SR 
 Čo si myslia mladí – ich voľný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti 
 Európske občianstvo: názory a postoje študentov vysokých škôl
2008:   Podpora práce s mladými ľuďmi na Slovensku 
2009:  OECD PISA 2009 (Programme for International Student Assessment) 
 Regionálny výskum z prostredia mládeže z rómskych komunít 
 Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže 
	 ON-LINE	GENERÁCIA:	informácie,	komunikácia	a	digitálna	participácia	mládeže		
 v informačnej spoločnosti 
 Deti o svojich právach – Slovensko 2009 
 Prvovoliči – študenti stredných a vysokých škôl a voľby do Európskeho
 parlamentu 2009 
 Efektívnosť projektu Študentský európsky parlament a voľby do Európskeho  

 parlamentu  na Slovensku 
2010  Prvovoliči – študenti stredných a vysokých škôl TSK vo voľbách do NR SR 2010
 Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov 
 Vysokoškolská mládež a jej sebareflexia ako aktéra vzdelávacieho procesu, 
 aktéra individualizovaného proaktívneho života a spotrebného štýlu 
 Prvovoliči – a ich volebné správanie 

Prieskumy v dataarchíve:
•	 Participácia	mládeže	na	politickom	živote	v	SR	(Mládežnícke	politické	
 organizácie) 
•	 Reflexia	pedagogických	možností	výchovných	systémov	vybraných	detských	
 a mládežníckych organizácií v edukačnom priestore Slovenskej republiky 
•	 Volebné	správanie	prvovoličov	vo	voľbách	do	Národnej	rady	Slovenskej	republiky
  po roku 1993 
•	 Mladí	ľudia	a	ich	život	a	uplatnenie	v	meste	a	na	vidieku	severného	Slovenska	
•	 Poďme	voliť!	(12.	jún	2010)		
•	 Testovanie	webu	Informačných	centier	mladých
•	 Informačné	Centrá	Mladých	(záverečná	správa)		
•	 Postoje	k	dobrovoľníctvu	u	mladých	ľudí	–	dobrovoľníkov	na	Medzinárodných		
 táboroch dobrovoľníckej práce  
•	 Mládež	a	jej	výchova	k	aktívnemu	občianstvu	
•	 Analýza	výsledkov	účasti	študentov	–	prvovoličov	do	Európskeho	parlamentu	
 vo vedomostnom teste 
•	 Súčasné	subkultúry	mládeže	
•	 Mládež	a	armáda	
•	 Mladiství	s	delikventnými	formami	správania	a	terciárna	prevencia	sociálnej	
 kurately 
•	 Situácia	interných	doktorandov	na	Slovensku	
•	 Možnosti	využívania	voľného	času	mládeže	v	meste	a	na	vidieku	
•	 Neformálne	vzdelávanie	detí	a	mládeže	

Pri príležitosti otvorenia dataarchívu výskumu mládeže sa v roku 2006 konali dve sympó-
ziá a bola vydaná brožúra „Výskum mládeže na Slovensku“, kde sa nachádzali identifikačné 
listy prvých výskumov uložených v dataarchíve, ale aj mnoho ďalších aktuálnych informá-
cií a dokumentov (informácie o dataarchívoch v zahraničí, expertné informácie o výskume 
mládeže, rezolúcia k spoločných cieľom o lepšom porozumení a poznaní mládeže Európ-
skej rady a pod.).26  

Potreba rozšíriť dataarchív aj o časť regionálne prieskumy a výskumy vyplynula z potre-
by systematizovať a spracovať dáta z rozmanitých prieskumných akcií, ktoré uskutočnili 

26 E – dataarchív výskumu mládeže podporilo Ministerstvo školstva SR, Rada slovenských vedeckých spoločností 
pri	SAV,	 	Slovenská	pedagogická	spoločnosť	pri	SAV,	Slovenská	sociologická	spoločnosť	pri	SAV	a	 IUVENTA.	
Publikácia:	Výskum	mládeže	na	Slovensku,	IUVENTA,	Bratislava	2006
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mladí ľudia ako súčasť svojej vysokoškolskej kvalifikácie (Mgr., PhDr.) alebo ako súčasť 
svojej činnosti v systéme práce s mládežou na Slovensku po roku 1993.

Správa o mládeži 2010

Správa o mládeži 2010 bola výsledkom spolupráce viac ako 160 odborníkov v oblasti prob-
lematiky mládeže a mládežníckej politiky na Slovensku. Proces prípravy Správy o mládeži 
2010 vychádzal z dokumentu Kľúčové oblasti mládežníckej politiky a kopíruje jeho tema-
tické bloky. Jej hlavným cieľom bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí 
a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky 
pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života 
mladých ľudí v Slovenskej republike, informujúci o reálnej situácii a aktuálnych výzvach 
v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Správa o mládeži bola pripravená 
ako materiál na rokovanie Národnej Rady Slovenskej republiky. Pri príležitosti prípravy do-
kumentu sa konala samostatná konferencia, ktorá umožnila širokému spektru účastníkov 
(politikov, praktikov, výskumníkov) reflektovať niektoré kľúčové oblasti a výzvy mládež-
níckej politiky.27  

Výskumy o mládeži ÚIPŠ

Aj keď Slovensko nemá špecializované výskumné pracovisko pre problematiku mládeže 
– Ústav informácií a prognóz v školstve je spomedzi všetkých inštitúcií MŠ SR k tomuto 
profilu najbližšie. Výskumy ÚIPŠ síce nepokrývajú celú škálu života mladých ľudí na Slo-
vensku, no už dlhodobo sledujú nasledujúce témy z oblasti mládeže28: 
•	 Výskumy	konzumácie	legálnych	a	nelegálnych	drog	(2004,	2005,	2006,	2007),
 Sociálno-patologická problematika mládeže (2002, 2005), 
•	 Sociálno-politická	problematika	mládeže	(2002,	2005),	
•	 Životný	štýl	a	hodnotová	orientácia	mládeže	(2004,	2006,	2007),
•	 Ľudské	práva	(2004,	2005,	2006,	2007),
•	 Problémové	správanie	žiakov	základných	a	stredných	škôl	(2001,	2003),
•	 Záujmová	činnosť	a	voľný	čas	(2002,	2003),
•	 Participácia	mládeže	(2004,	2005,	2006,	2007).

Niektoré z výskumov je možné nájsť aj v dataarchíve výskumov mládeže na www.vy-
skumladeze.sk. Celkovo sa však k odborným materiálom z výskumov (dotazníky, súbory 
SPSS, výskumné správy) nie je možné dostať. Je faktom, že väčšina výskumných praco-
vísk, ako aj ÚIPŠ v Bratislave, či Ústav pre výskum verejnej mienky,  dôsledne chránia svoje 
know-how, nakoľko majú skúsenosť neoprávneného zneužívania. Z diskusií v roku 2008 

vyplynula požiadavka, aby ÚIPŠ pracovalo na porovnávacích štúdiách, využívajúc svoje 
bohaté informačné zdroje, ako aj na odborných témach k rozšíreniu teoretickej základne 
práce s mládežou v SR. 

Slovenská spoločnosť pre výskum mládeže 

Príspevkom k zlepšeniu situácie  vo výskume mládeže je aj vznik vedeckej spoločnosti 
združujúcej výskumníkov z rozličných vedných odborov (2006). Slovenská spoločnosť pre 
výskum mládeže (Slovak Youth Research Society www.syrs.org) chce podporovať rozvoj 
vedeckého výskumu mládeže a šíriť vedecké poznatky o mládeži vo verejnosti v záujme 
začleňovania nových generácií mládeže do nového európskeho spoločenstva. Pripravuje 
rozličné analýzy a dokumenty pre neformálne vzdelávanie lídrov mládeže (2007) a pra-
covníkov s mládežou (2008), ktoré prezentuje na svojej webovskej stránke. Najväčšou 
výzvou pre SYRS je v súčasnosti zvýšenie atraktivity pre nových členov (samozrejme, len 
v prípade, že sa nechce profilovať ako skupinka renomovaných odborníkov, ale široká zá-
kladňa pre záujemcov o interdisciplinárny výskum mládeže), poskytovanie pridanej hod-
noty k ich práci a záujmu (okrem informácií). Ministerstvo školstva SR finančne podporilo 
v minulosti niektoré projekty SYRS, ale táto možnosť financovania je nepravidelná, ako aj 
pomerne málo spropagovaná medzi potenciálnymi záujemcami o členstvo.  

Spolupráca: IUVENTA – výskumníci

Jednu z iniciatív, ktorá má za cieľ vyhľadať a spájať jednotlivcov a skupinky výskumníkov 
v	oblasti	výskumov	mládeže,	odštartovala	IUVENTA	–	Slovenský	inštitút	mládeže.	V	roku	
2007 po prvýkrát finančne podporila spoluprácu pri tvorbe výskumov mládeže, s témami 
absentujúcimi ako podklady mládežníckej politiky. Išlo o témy ako občianska a politická 
participácia v samosprávnej a zastupiteľskej demokracii, dobrovoľnícke aktivity v systé-
me práce s mládežou, mediálne kompetencie žiakov a študentov, tvorba systému prá-
ce s mládežou v mestách a regiónoch a ďalšie. Prostredníctvom výzvy sa otvoril priestor 
na spoluprácu s individuálnymi výskumníkmi a výskumníčkami, nezávislými skupinami či 
profesionálnymi firmami. Relevantnosť zistení a použitie správnej metodológie výskumu 
je zabezpečené systémom externých konzultácií a oponentúr, kde je priestor na diskusiu 
a odborné polemiky či poradenstvo. Od roku 2007 (do roku 2011) bolo iniciovaných viac 
ako 30 výskumov a prieskumov od miestnych, regionálnych až po reprezentatívnych ná-
rodných výskumných projektov (pozri www.vyskummladeze.sk). 

Národné správy o plnení spoločných cieľov v oblasti mládežníckej politiky 
v Európskej únii29

V rámci otvorenej metódy koordinácie sa pripravili štyri národné správy, v ktorých jed-
notlivé členské štáty hodnotili napĺňanie spoločne dohodnutých cieľov. Keďže Slovensko 27 Kompletný text Správy o mládeži 2010: 

 http://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/sprava_omladezi2010_final.pdf.
 Správa o mládeži 2010 (skrátená forma):
	 http://www.iuventa.sk/files/documents/publik%C3%A1cie/2010_sprava_o_mladez/sprava_o_mladezi.pdf.
28 Poznámka: Výskumy ÚIPŠ uvádzané len v období po roku 2000. Mnohé z nich začalo ÚIPŠ realizovať už v 90. 

rokoch. 
29	 Národná	 správa	 o	 participácii	 mládeže,	 IUVENTA	 2006;	 Národná	 správa	 o	 informovaní	 mládeže,	 IUVEN-

TA 2006; Národná správa o implementovaní spoločných cieľov pre dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí  
v Slovenskej republike, Ministerstvo školstva SR, 2006, Národná správa o lepšom poznaní a porozumení mládeže,  
Ministerstvo školstva SR, 2008.
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nemá pravidelný monitor situácie v oblasti mládeže, všetky informácie sa museli získať 
kumuláciou rôznych čiastkových informácií z rôznych výskumov, prieskumov a informač-
ných zdrojov a prostredníctvom kvalitatívnych prieskumov (fokusové skupiny, individuálne 
rozhovory, konzultácie samotných správ v regiónoch a na národnej úrovni). V rokoch 2005 
a 2006 boli pripravené a prezentované správy o participácii a informovanosti mladých ľudí, 
2007 správa o dobrovoľníckych aktivitách mládeže a 2008 správa o lepšom poznaní a po-
rozumení mládeže (výskum). 

Najmä správa z oblasti dobrovoľníctva podporila vznik virtuálneho dobrovoľníckeho centra 
www.dobrovolnictvo.sk, ako aj riešenie otázky mládežníckeho dobrovoľníctva v Zákone 
o podpore práce s mládežou (282/2008 Zb.). Rozbehlo sa sieťovanie subjektov a akredi-
tované vzdelávanie koordinátorov dobrovoľníkov v organizáciách a inštitúciách. Z odpo-
rúčaní Národnej správy o informovanosti mládeže sa do Programového vyhlásenia vlády 
SR v oblasti mládeže dostala časť o zriaďovaní informačných centier mladých v okresných 
mestách a príprava a implementácia koncepcie informácií pre mládež a poskytovanie in-
formačných a poradenských služieb pre deti a mládež v SR.

Okrem už spomínaných stránok www.syrs.sk a www.vyskumladeze.sk existujú ďalšie 
web stránky a portály, kde je možné nájsť informácie o výskume mládeže, resp. informácie 
o mládeži: www.eurodesk.sk. www.icm.sk, www.infomobil.sk, www.mladez.sk, www.mo-
dernaskola.sk, www.strednaskola.sk, www.vysokaskola.sk, www.univerzita.net, www.ro-
dicovstvo.sk, www.unicef.sk.  

Na Slovensku existujú dva časopisy zaoberajúce sa tematikou mládeže (a výskumom): 
Mládež a spoločnosť – časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže, vychádza pravidelne  
4-krát ročne od roku 1990. Vydavateľom je Ministerstvo školstva SR a ÚIPŠ v Bratislave. 
Druhým časopisom je ZOOM – zaostrené na mladých, ktorý vydáva Rada mládeže Sloven-
ska s podporou MŠ SR a je určený profesionálnym alebo dobrovoľným pracovníkom s mlá-
dežou, mládežníckym aktivitám, ale aj pracovníkom samospráv s agendou mládeže a inej 
časti odbornej verejnosti. Na jeho stránkach sa publikujú aj výsledky výskumu mládeže.

2.5.  Nástroje na podporu a rozvoj výskumu mládeže 

Propagácia, podpora a rozvoj mladých výskumníkov 

Univerzity	si	v	priebehu	vysokoškolskej	prípravy	bakalárov	a	magistrov	vyhľadávajú	tzv.	
vedecky orientované typy a poskytujú im príležitosť doktorandského štúdia (PhD.). Okrem 
finančnej podpory z rôznych zdrojov (pozri nižšie) – niektoré univerzity majú vlastné gran-
tové	schémy	na	podporu	obzvlášť	talentovaných	doktorandov.	Uskutočnila	sa	výskumná	
analýza o podmienkach generačnej výmeny v rámci pedagogicko-výskumných pracovní-
kov. Mnohí mladí vedecko-výskumní pracovníci odchádzajú do súkromných spoločností 
(finančná motivácia) pred obhájením doktorandskej práce. Vznikla asociácia študentov 
doktorandského štúdia (http://www.ads.sk/), aby artikulovala ich sociálno-ekonomic-
ké problémy a žiadala ich legislatívne riešenie. Medzi ich hlavné ciele patrí identifikovať 

a pomôcť riešiť najdôležitejšie problémy doktorandov, pomôcť zlepšiť sústreďovanie in-
formácií o doktorandoch, zlepšiť komunikáciu s verejnosťou, zlepšiť financovanie mladej 
vedy na Slovensku celkovo, zabezpečiť dobrú komunikáciu s doktorandmi na Slovensku, 
spolupracovať so zahraničím.

IUVENTA	v	 rámci	svojich	aktivít	na	podporu	rozvoja	výskumu	mládeže	v	prioritných	té-
mach štátnej politiky pripravila okrem pravidelných odborných stretnutí ďalšie podporné 
aktivity.  Letná škola kvalitatívneho výskumu pre mladých výskumníkov a výskumníčky 
(2010) s cieľom zlepšiť vedomosti a zručnosti odborníkov realizujúcich výskumy týkajú-
ce sa mládeže, a to v oblasti kvalitatívnej metodológie výskumu. Lektorkami kurzu kva-
litatívneho výskumu boli pedagogičky z Českej republiky, Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. a Mgr. 
Zuzana Makovská, ktoré majú už mnohoročné skúsenosti s realizáciou a vyhodnocovaním 
kvalitatívnych výskumov. Druhým podporným opatrením bolo vydanie publikácie „Kuchár-
ka amatérskeho výskumníka“ (2009), ktorá má napomôcť najmä prieskumným aktivitám 
praktikov v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky. Ako súčasť publikácie a zá-
roveň	ako	službu	navyše	IUVENTA	ponúka	hotové	dotazníky30 a ich následné spracovanie 
v systéme SPSS na témy:  aktívna participácia mládeže, dobrovoľníctvo, vzťah mládeže 
k odlišnostiam a záujem o možnosti trávenia voľného času, ktoré sú najčastejšie využíva-
né v súvislosti s aktuálnou mládežníckou politikou.  

Financovanie výskumu mládeže v SR

Najväčšia časť výskumu v oblasti mládeže sa odohráva na vysokých školách a vedecko-
-výskumných pracoviskách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR alebo iných 
ministerstiev. Preto hlavná časť finančných zdrojov je viazaná na systémy MŠVVaŠ SR. 

Vysokoškolská veda a technika zahŕňa podporované výskumné aktivity verejných vyso-
kých škôl v troch oblastiach:31

a)  prevádzka a rozvoj infraštruktúry vysokoškolskej vedy a techniky (vrátane rezervy 
na podporu neplánovaných vedeckých aktivít verejných vysokých škôl v oblasti vedy 
a techniky); 

b)		 základný	výskum	prostredníctvom	vnútorného	grantového	systému	VEGA	–	vnútor-
ná vedecká agentúra pre rezort školstva a SAV,  ktorá zabezpečuje vzájomne koordi-
novaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na 
pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva 
a predsedovi SAV výšku dotácie MŠVVaŠ SR (grantu SAV), ktorá sa má poskytnúť na 
riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych 
finančných prostriedkov verejných vysokých škôl (z inštitucionálnych finančných pros-
triedkov SAV);

c)  aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného ume-
nia	 prostredníctvom	 vnútorného	 grantového	 systému	 KEGA.	 Kultúrna	 a	 edukačná	

30 Zdroj: http://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/Vzory-dotaznikov-na-stiahnutie.alej?ind=
31 Zdroj: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=10
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grantová	agentúra	MŠVVaŠ	SR	(ďalej	len	„KEGA“),	ktorá	je	vnútornou	grantovou	agen-
túrou ministerstva školstva, zameraná na finančnú podporu projektov aplikovaného 
výskumu v oblasti školstva a tvorivého umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných 
vysokých škôl alebo ministerstvom v stanovených tematických oblastiach z inštituci-
onálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Výskum mládeže z hľadiska metodológie

Vo výskume mládeže na Slovensku sa prejavuje výrazná disciplinárna diferenciácia. Do-
minantné postavenie z metodologického hľadiska má síce sociologický a psychologický 
výskum, ale z kvantitatívneho hľadiska dominuje pedagogický výskum školskej mládeže. 
Prináša každoročne početné analýzy aktuálnych výchovných problémov detí a mládeže 
spojených s klasickými socializačnými inštitúciami, ako je rodina, škola, mládežnícka orga-
nizácia, ale aj novšími ako masmédiá a IT.

Prof.	Peter	Gavora	 (Pedagogická	 fakulta	UK	v	Bratislave)	analyzoval	metodologické	as-
pekty empirických výskumov, ktoré sa publikovali v časopise Pedagogická revue v rokoch 
1993 – 2003.32 Analyzoval 151 textov z hľadiska typu výskumu a jednotlivých zložiek vý-
skumu (hypotéza, výskumné metódy, výskumný súbor, spracovanie dát, zovšeobecnenie 
výsledkov,	ako	aj	na	etickú	stránku	realizovaných	výskumov).	Ladislav	Macháček	(FF	UCM	
v Trnave) spracoval podobným spôsobom analýzu 25 výskumných textov, ktoré sa na-
chádzajú v Elektronickom dataarchíve výskumov mládeže (www.vyskummladeze.sk). Táto 
metodologická analýza pedagogických a sociologických výskumov mládeže uskutočne-
ných na Slovensku po roku 1993 naznačila isté všeobecne platné tendencie. 

V pedagogickom výskume mládeže prevláda exploračný výskum, prevláda kvantitatívny 
nad kvalitatívnym výskumom, dominuje deskripcia výskumných výsledkov a pri spracúva-
ní údajov najzastúpenejšie bolo použitie jednoduchej štatistiky. Vo výskume absentujú hy-
potézy, ktoré sú overiteľné empirickými dátami. Dominuje dotazníková metóda získavania 
údajov (rozdávaná respondentom na vyplnenie), reprezentatívnosť výskumného súboru je 
problematická a porušujú sa zásady zovšeobecňovania údajov.

V sociologickom výskume mládeže sa uplatňujú klasické sociologické požiadavky na re-
alizáciu empirických výskumov (rozhovory face to face, reprezentatívnosť výberových 
súborov, meranie a stanovenie reliability a validity, spracovávanie dát prostredníctvom 
špecializovaného softvéru, ako je SPSS). V súvislosti s participáciou na medzinárodných 
projektoch sa reprezentatívne kvantitatívne výskumy doplňujú kvalitatívnymi prieskuma-
mi (fokusové a hĺbkové individuálne rozhovory). 

Získané poznatky môžu upriamiť pozornosť pedagogických, ale aj politologických, žurna-
listických a mediálnych univerzitných vzdelávacích inštitúcií na skvalitnenie prípravy štu-
dentov v metodológii empirických výskumov. 

Problematickým je naďalej nedostatočné oceňovanie výsledkov, ale aj rozvoja a uplatňo-
vania metodológie kvalitatívnych (regionálnych) výskumov. Kvalitatívny výskum ako sa-
mostatná a hlavná výskumná metóda umožňuje prienik do osobitných subkultúr mládeže 
prejavujúcich sa navonok ako malé zoskupenia mladých ľudí schopných „mimoriadnej ak-
cie” na verejnosti, či už sa to týka kultúrnych (grafiti, technoscéna, kluby fanúšikov, nábo-
ženské sekty, surferi na internete) a politických (skinheads, anarchisti, ekologisti,) hnutí 
mládeže, alebo aj športových fan klubov. Je zrejmé, že sa to prejavuje v malej schopnosti 
mládežníckej politiky v konkrétnom mieste (región, veľké mesto) reagovať na nové „scé-
ny” mládeže (napr. shopping centrá a ich spotrebiteľské voľnočasové ponuky), v ktorých sa 
odohráva každodenný život mladých ľudí. 

Druhý problém spočíva v tom, že vo väčšine analyzovaných sociologických empirických 
výskumov sa sledovali viac jednotlivé praktické aspekty práce s mládežou (napr. partici-
pácia, informovanosť, závislosti). Iba výnimočne sa vyvodzovali alebo testovali teoretické 
hypotézy, ktoré by umožnili vzájomné prepojenie týchto jednotlivostí a javov všeobecnej-
šou charakteristikou situácie mládeže, umožňujúcou lepšie porozumieť a pochopiť špeci-
fickosť súčasnej mladej generácie na rozdiel od predchádzajúcich. 

Pritom v sociológii mládeže a výchovy je už dlhšie obdobie rozpracovaná teória indivi-
dualizácie mládeže a v reflexii európskej politiky mládeže sa objavujú teoretické tézy, že 
v podmienkach Európskej únie by mala rásť tzv. autonómnosti mladých ľudí, čo sa spája 
so situáciou, kedy mladí ľudia potrebujú nutne podporu, zdroje a príležitosti voľby nezá-
vislého života, samostatne zabezpečovať všetko vo svojom vlastnom živote, plne sociálne 
a politicky participovať vo všetkých sektoroch každodenného života a mať schopnosť byť 
nezávislý vo svojich rozhodnutiach.33

Prieskumy mládežníckych organizácií

Aj keď v skupine mimovládnych mládežníckych organizácií nájdeme príklady profesio-
nálnych výskumov, napr. YMCA34 (prieskum Dobrovoľníctvo ako konkurenčná výhoda 
uchádzača o zamestnanie v cieľovej skupine personalistov a znalosť dobrovoľníckych 
organizácií; 2004)  a Rada mládeže Slovenska35 (výskum – Čo si myslia mladí – ich voľ-
ný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti), vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že 
prieskumné akcie mládežníckych organizácií alebo aj niektorých iných subjektov práce 
s mládežou používajú amatérske dotazníky, ktoré sa dajú iba ťažko vyhodnotiť. Nepred-

32 O svojich poznatkoch po prvýkrát referoval na konferencii Pedagogický výskum na Slovensku (6. februára 
2004), ktorú pripravila Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v Trnave  (www.syrs.org/sps). Záujemca  
o podrobnejšiu informáciu z tejto analýzy 151 výskumných textov sa môže pozrieť aj na stránky časopisu 
Pedagogická revue.

33	 Metodologická	charakteristika	empirického	výskumu	mládeže	na	Slovensku.	Prof.	Ladislav	Macháček,	IUVEN-
TA, Bratislava, prednesené na Verejnej diskusii k Národnej správe o lepšom poznaní a porozumení mládeže, 17. 
septembra 2008. 

34  Zdroj: http://www.partnerstva.sk/buxus/docs/YMCA_Prieskum_dobrovolnictvo.pdf
35  Zdroj: http://www.vyskummladeze.sk/index.php?option=content&task=view&id=98&lang=sk
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chádza im príprava projektu s empiricky verifikovateľnými hypotézami. Nepoužívajú sa 
špecializované štatistické programy na spracovanie údajov, ako napr. SPSS. Problematická 
je ich reprezentatívnosť aj pri získaní  odpovedí od veľkého počtu respondentov. Pri zbere 
údajov od respondentov sa nedodržujú zásady anonymity, sieť anketárov je často zložená 
z učiteľov škôl alebo členov mládežníckej organizácie.36

2.6.  Nástroje Rady Európy a Európskej komisie 
          na podporu výskumu mládeže

Zmluva medzi Európskou komisiou a Radou Európy o partnerstve a spolupráci v oblas-
ti mládeže označila lepšie poznanie a porozumenie mládeže ako jednu zo svojich hlav-
ných priorít spoločných aktivít. Pri Rade Európy funguje už viac ako 10 rokov sieť exper-
tov na výskum mládeže (ďalej Sieť)37. Sekretariát Rady Európy a Sieť okrem pravidelných 
stretnutí pripravuje výskumné semináre38, semináre pre expertov na oblasť mládeže (do 
roku 2008) a organizuje aj vlastné vedecké štúdie.

Vypĺňanie dotazníkov pre Európske znalostné centrum o mládežníckej politike – EKCYP 
zohráva na Slovensku významnú podpornú úlohu pri zbere, triedení a distribúcii informácii 
o mládeži. S cieľom lepšieho porozumenia a poznania mládeže vzniklo Európske znalostné 
centrum o mládežníckej politike (European Knowledge Centre for Youth Policy – ďalej len 
„EKCYP“). Národné autority (v prípade Slovenska MŠ SR) menuje národného korešponden-
ta pre EKCYP, ktorý zabezpečuje pravidelnú prípravu dvoch typov dokumentov, ktoré sa 
zverejňujú na oficiálnej stránke Partnership http://www.youth-partnership.net. Základná 
informácia o mládežníckej politike, tzv. Country information, a 4 dotazníky o štruktúrach, 
prístupoch, opatreniach v témach participácia, informácie, dobrovoľníctvo a lepšie porozu-
menie a poznanie mládeže. V roku 2005 prípravu podkladových materiálov zabezpečovalo 
ÚIPŠ,	od	roku	2007	pripravuje	materiály	IUVENTA.	V	roku	2008	sa	k	4	základným	témam	
pridávajú 3 horizontálne témy: zamestnanosť mládeže, životný štýl a hodnoty mládeže 
a sociálne vylúčenie mládeže. Potreba rozšíriť témy vyplýva aj z dokumentu Európsky pakt 
mládeže, ktorý zdôrazňuje prepojenosť pracovného a súkromného života a boj proti vylú-
čeniu ako hlavné témy budúcej európskej politiky voči mládeži. 

Záväzok, ktorý vyplýva z členstva Slovenska v Rade Európy, zabezpečovať podkladové 
materiály sa na začiatku stretol z mnohými komplikáciami, keďže tieto informácie nebo-
li v čase prípravy dotazníkov k dispozícii. Na druhej strane to naštartovalo systematic-
kú kontrolu a dopĺňanie týchto údajov. Pre mládežnícku scénu je typická rýchla zmena  
v podmienkach, zodpovedných osobách, preto aj každoročná revízia údajov je pre  

Slovensko prínosom.

Širšiemu využitiu údajov EKCYP-u zodpovednými osobami s agendou mládež na Sloven-
sku bráni fakt, že mnohí nie sú jazykovo vybavení a stránka je celá v anglickom jazyku. 

Rezervy sú aj v propagácii EKCYP-u (chýba leták, resp. iný informačný nástroj v sloven-
skom jazyku) a v ďalšiemu šíreniu informácií, ktoré sa v ňom nachádzajú. 

3. Vyzvy 
do buducnosti 

Výskum mládeže na Slovensku čelí viacerým prekážkam,  ako sú rezortnosť výskumov, 
konkurenčný boj medzi inštitúciami, absencia tradície spolupráce, výskum nie podľa cieľo-
vej skupiny, ale najmä z hľadiska vednej disciplíny, slabá propagácia výsledkov výskumov 
a pod. Na zlepšenie situácie je potrebné pripraviť a zrealizovať niekoľko opatrení vo via-
cerých oblastiach.39 

Stratégia rozvoja výskumu mládeže

•	 Pripraviť	(za	účasti	všetkých	dôležitých	subjektov)	dokument	Stratégia	rozvoja	výsku-
mu mládeže na Slovensku a uviesť do praxe určené opatrenia;  

•	 Budovanie	systematickej	spolupráce	štátnych,	verejných,	súkromných	inštitúcií,	ktoré	
sa zaoberajú výskumov mládeže (od výmeny informácií až po koordináciu a synergiu 
aktivít, a tiež po spoločné opatrenia a aktivity v budúcnosti); 

•	 Sprehľadniť	a	propagovať	zameranie	magisterských	a	doktorandských	prác	na	jednot-
livých vysokých školách s cieľom vzájomnej výmeny a sieťovania odborníkov, konzul-
tantov a pod. Budovanie siete kontaktných osôb na univerzitách a iných inštitúciách. 

Rozvoj inštitúcií

•	 Posilniť	a	rozšíriť	úlohu	inštitúcií,	ktoré	sa	venujú	výskumu	mládeže	(ÚIPŠ,	IUVENTA	
a i.) najmä v prioritných oblastiach štátnej politiky. Využiť získané informácie a výsled-
ky výskumov na sekundárne analýzy, porovnávacie štúdie a pod.;  

•	 Zmobilizovať	Spoločnosť	pre	výskum	mládeže	na	prevzatie	väčšej	zodpovednosti	za	
rozvoj výskumu mládeže, vytvoriť priestor na spoločné aktivity aj cez finančné pros-

36	 Dotazník	EKCYP	„Lepšie	porozumenie	a	poznanie	mládeže	v	SR“,	MŠ	SR,	IUVENTA,	2008.
37 V Sieti expertov na výskum mládeže pri Rade Európy pôsobili  prof. L. Macháček (1993 – 1997), Mgr. Vesna 

Turan (2003), Mrg. Vlasta Jankovičová (2004), RNDr. J. Šípoš, PhD. ( 2004 - 2006), Mgr. Jana Miháliková (2007), 
Mgr.	Alžbeta	Brozmanová	–	Gregorová,	PhD.	(od	roku	2008).

38 Zdroj: http://www.youth-partnership.net/youth-partnership/research/thematicseminars.html.

39 Opatrenia podľa dokumentu: Národná správa o implementácii spoločných cieľov v oblasti lepšieho porozume-
nia  a poznania mládeže v Slovenskej republike pre Európsku komisiu, Ministerstvo školstva SR, Október 2008. 

 Zdroj:
	 http://www.iuventa.sk/files/documents/4%20iuventa/vyskum/1068-lepopo_zaverecna_sprava_sk_xxx.pdf.
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triedky MŠ SR
•	 	(IUVENTY	a	i.).	Sprehľadniť	a	propagovať	možnosti	financovania	spoločných	projektov	

členov Spoločnosti;
•	 Presadiť	osobitné	sledovanie	skupiny	mládeže	vo	všetkých	výskumoch	štátnych	a	ve-

rejných inštitúcií. Zvláštnu pozornosť venovať rozširovaniu požiadaviek na zisťovania 
Štatistického úradu v danom roku.

Podpora výskumu mládeže

•	 Štátne	a	verejné	inštitúcie	z	oblasti	výskumu	mládeže	by	mali	sprístupniť	na	svojich	
webových stránkach (alebo na požiadanie zaslať) nielen výsledky svojich výskumov, 
ale aj odborné podklady k nim (dotazníky, súbory SPSS, výskumné správy a pod.);

•	 Príprava	 ďalších	 vzdelávacích	 a	 podporných	 programov	 a	 opatrení	 pre	 mladých	 vý-
skumníkov a výskumníčky z oblasti výskumu mládeže (metodické workshopy, trénin-
gy, poradenstvo, konzultácie, zapájanie do projektov a i.). Zvlášť podporovať zručnosti 
pri tvorbe tzv. populárnych správ z výskumov (tvorba pútavých a nápaditých textov 
a pod.);

•	 Zvyšovať	 kvalitu	 prieskumov	 a	 výskumov	 mládežníckych	 organizácií	 a	 občianskych	
združení poskytovaním rôznych podporných opatrení (metodické publikácie a návody, 
semináre a workshopy, konzultácie a poradenstvo a i.);

•	 Priama	podpora	výskumov	cez	grantové	programy	Ministerstva	školstva	SR	na	ná-
rodnej aj regionálnej úrovni; propagácia iných finančných nástrojov v rámci Európskej 
únie. 

Budovanie sietí výskumníci – politici – mládež

•	 Zapojenie	 výskumníkov	 do	 všetkých	 dôležitých	 orgánov	 a	 skupín,	 ktoré	 ovplyvňu-
jú rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku (medzirezortná skupina, Rada pre deti 
a mládež – poradný orgán ministra školstva, členovia výberových komisií rôznych 
grantových programov a pod.);

•	 Zdôrazňovať	výskum	mládeže	a	účasť	výskumníkov	aj	pri	tvorbe	regionálnej	politiky	
voči mládeži (transfer zistení z národnej na regionálnu úroveň);

•	 Transfer	 výsledkov	 výskumov	 do	 vysokoškolskej	 prípravy	 pedagógov,	 psychológov,	
sociálnych pracovníkov, sociológov a politológov.  

Propagácia výsledkov výskumu mládeže na Slovensku

•	 Šíriť	 informácie	 a	 aktívne	 propagovať	 elektronický	 dataarchív	 výskumov	 mládeže,	
rozširovať ho o ďalšie výskumy pri dodržaní nastúpeného trendu a profesionálnej 
úrovne;

•	 Spracovať	a	publikovať	výsledky	zaujímavých	výskumov	v	rámci	populárnych	foriem	
správ z výskumov; distribuovať ich pracovníkom regionálnej a miestnej samosprávy 
a iným kľúčovým  hráčom;

•	 Využívať	aj	informácie	poskytované	EKCYP	najmä	pre	záujemcov	zo	strany	odbornej		
verejnosti, keďže EKCYP poskytuje možnosti najmä pri tvorbe porovnávacích štúdií.

Zaverom
Mládežnícka politika na Slovensku prešla za posledných takmer 20 rokov obrovskými 
zmenami a bolo by neobjektívne povedať, že k tomu neprispelo naše členstvo v Európskej 
únii. Naopak, bola to práve reportovacia povinnosť, ktorá v prípade hlavných tém, ako bolo 
dobrovoľníctvo, participácia a informácie, vytvorila platformu (ľudské zdroje, finančné zá-
zemie) na diskusiu, sieťovanie a hľadanie spoločných riešení. 

Na Slovensku začala intenzívnejšia spolupráca (stretávanie, sieťovanie, konzultácie) me-
dzi výskumníkmi z rôznych vedných oblastí so záujmom o problematiku mládeže. Pozi-
tívom je aj financovanie (hoci nie vo veľkom meradle) aj chýbajúcich výskumov zo strany 
Odboru	detí	a	mládeže	MŠVVaŠ	SR,	prostredníctvom	výzvy	na	spoluprácu	s	IUVENTOU,	
vychádzajú knižné publikácie s výsledkami výskumov, ktoré sa distribuujú práve kľúčo-
vým subjektom  (samospráva na regionálnej a miestnej úrovni, občianske združenia a ich 
strešné organizácie).  
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