
AmbEDK
Platforma ambasádorov a ambasádoriek 
európskej demokratickej kultúry

AUTOR SPRÁVY: 
PETER GURÁŇ,

JAZYKOVÁ, ŠTYLISTICKÁ, REDAKČNÁ ÚPRAVA TEXTU, DOPLNENIE 
TEXTU, POZNÁMKOVÉHO APARÁTU, ZDROJOV, SKRATIEK: 

DAGMAR HORNÁ

Záverečná správa z prieskumu realizovaného v decembri 2019  je jedným z výstupov 
projektu financovaného z OP EVS, č. 314011L895 – Platforma ambasádorov a ambasádoriek 
európskej demokratickej kultúry

PRIESKUM 
HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE 
STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE

HELSINSKÝ VÝBOR
SLOVENSKU

PRE ĽUDSKÉ PRÁVA NA 



1 

PRIESKUM HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE 

Záverečná správa z prieskumu, december 2019 

Vydala Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Helsinským výborom pre ľudské práva na 

Slovensku 

Svätý Jur 2020 

ISBN 978-80-99976-07-9 

Autor: PhDr. Peter Guráň, PhD. 

Jazyková, štylistická, redakčná úprava textu, doplnenie textu, poznámkového aparátu, zdrojov, 

skratiek:  PhDr. Dagmar Horná PhD. 

Projekt Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK) 

realizovali Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku v rokoch 

2018 – 2020 vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa, dopytovo-orientovanej výzvy pre neziskové organizácie OP EVS DOP-PO1-SC1.1-

2017-4 Občianska participácia a informovanosť (projekt č. 314011L895). 



2 
 

 

OBSAH: 

 

 

1. ÚVOD A SONDA DO SÚČASNÉHO STAVU POZNATKOV O HODNOTOVEJ 

ORIENTÁCII STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE NA SLOVENSKU 

 

2. PRIESKUM HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE NA 

SLOVENSKU – EMPIRICKÁ ČASŤ 

2.1 METODIKA PRIESKUMU 

2.2 TÉMY ROZHOVOROV A ZISTENIA 

2.3 ZÁVERY Z PRIESKUMU 

 

3. ŠTRUKTÚROVANÉ ZÁZNAMY ROZHOVOROV Z DVANÁSTICH FÓKUSOVÝCH 

SKUPÍN 

 

ZDROJE 

 

SKRATKY 

  



3 
 

1. ÚVOD A SONDA DO SÚČASNÉHO STAVU POZNATKOV O HODNOTOVEJ 

ORIENTÁCII STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE NA SLOVENSKU 

 

Prieskum hodnotovej orientácie stredoškolskej mládeže je súčasťou širšie koncipovaného 

projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Projekt 

realizuje Akadémia Istropolitana Nova v spolupráci s Helsinským výborom pre ľudské práva 

na Slovensku. Do projektu sa zapájajú aj  ďalšie spolupracujúce subjekty. 

 

Prieskum hodnotovej orientácie stredoškolskej mládeže (ďalej „PRIESKUM“) nadviazal na 

aktivity projektu, predovšetkým na viacero kontaktných podujatí so stredoškolskou obcou 

všetkých krajov Slovenskej republiky (ďalej „SR“). Cieľom bolo zmapovať postoje a názory 

stredoškolskej mládeže vo vzťahu k demokracii a ľudským právam. Tieto postoje sme 

zisťovali vzhľadom na rôzne úrovne ich uplatňovania, od makroúrovne (Európa, Európska 

únia) cez mezoúroveň (SR, krajiny V4) až po mikroúroveň, ktorú reprezentoval región, mesto 

a nakoniec samotná škola. Ústrednou líniou rozhovorov bola miera a kvalita informácií 

o jednotlivých udalostiach vzťahujúcich sa k demokracii a demokratickým princípom 

a rovnako rozsah a kvalita vzdelávania  a výchovy v tejto oblasti. 

 

V novembri tohto roku (20.11.2019) uplynulo 30 rokov od prijatia kľúčového dokumentu 

Organizácie Spojených národov (ďalej „OSN“), Dohovoru o právach dieťaťa. Jedným z jeho 

základných princípov a posolstiev je vzdelávanie  k demokracii a ľudským právam a v ich 

duchu. Žiaľ, ani po troch desaťročiach jeho platnosti sa vo väčšine krajín tento cieľ nedarí 

dôsledne plniť.
1
 Slovensko nie je výnimkou, ako potvrdzuje viacero výskumov a prieskumov 

medzi deťmi a mládežou, rovnako ako konkrétne signály a skúsenosti zo života našej 

spoločnosti. 

 

V článku 29 Dohovoru OSN o právach dieťaťa sa uvádza: 

„1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou dohovoru, sa zhodujú, že vzdelávanie dieťaťa má 

smerovať k:  

a) rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho jedinečných daností a duševných a fyzických 

schopností v ich najvyššej možnej miere; 

b) rozvíjaniu úcty k ľudským právam a základným slobodám a k zásadám zakotveným v 

Charte Organizácie Spojených národov; 

c) rozvíjaniu úcty k rodičom, k vlastnej kultúrnej, jazykovej a hodnotovej identite a k 

hodnotám krajiny, v ktorej dieťa žije i k hodnotám krajiny svojho pôvodu a k iným kultúram 

d) príprave dieťaťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, 

národnostnými a náboženskými skupinami a osobami domorodého pôvodu; 

e) rozvíjaniu úcty k prírodnému prostrediu.”
2
 

                                                           
1
 Autor tejto správy pôsobil v rokoch 2009 – 2017 ako  člen Výboru OSN pre práva dieťaťa a je spoluautorom 

viacerých tzv. všeobecných komentárov tohto výboru k normatívnym ustanoveniam dohovoru s cieľom usmerniť 

zmluvné štáty pri plnení záväzkov vyplývajúcich z dohovoru. Pozri: https://www.employment.gov.sk/sk/vybor-

deti-mladez/Dokumenty a udalosti/ 
2
 Podľa slovenského prekladu čl. 29 dohovoru, ktorý zverejnil autorský kolektív na s. 42 in:  

https://www.employment.gov.sk/sk/vybor-deti-mladez/Dokumenty
https://www.employment.gov.sk/sk/vybor-deti-mladez/Dokumenty
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Všetkých päť odsekov tohto článku dohovoru je v praxi ich napĺňania stále závažným 

problémom aj na Slovensku. Výsledky viacerých prieskumov či správ založených na 

reprezentatívnych údajoch potvrdzujú,  že škola stále nie je inštitúcia, ktorá by poskytovala 

dostatok  

 informácií (v pravom zmysle slova vzdelania, poznatkov, vedomostí) prostredníctvom 

oficiálnych kurikúl, vyučovacích predmetov, medzipredmetových a nadpredmetových 

tém;  

 tréningových možností (prostredníctvom vnútroškolských inštitúcií zameraných na 

trénovanie participatívnosti a samosprávy);  

 osobitných modulov rs. projektových príležitostí  pre formovanie, vyjadrenie 

a konfrontáciu názorov a postojov pri riešení problémových zadaní alebo simulácií, 

ktorých cieľom je príprava „na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 

porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, 

národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie“
3
 

  

V našom prieskume sa v teoretickej rovine opierame o znalosť ďalších kľúčových 

medzinárodných a záväzkov SR, programových dokumentov, stratégií a koncepcií ako aj 

výskumných analytických materiálov ako aj o našu vlastnú teoretickú a výskumnú aktivitu. 

 

Dlhoročné pôsobenie v prostredí stredných škôl v SR, najmä prostredníctvom Olympiády 

ľudských práv/OLYMP ale aj projektov Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku 

a iných partnerov, ako aj opakované bezprostredné diskusie so žiackymi aj učiteľskými 

aktérmi a aktérkami stredných škôl rôznych typov  nás viedli k premise, že faktory 

nedostatočnosti prodemokratickej a proľudskoprávnej prípravy (chápanej tak vo vzťahu 

k demokracii v SR ako aj v EÚ) v stredoškolskom prostredí sa našim PRIESKUMOM 

prostredníctvom projektu AmbEDK potvrdia. 

 

Z najnovších zisťovaní, ktoré sú vo vybraných zisteniach kompatibilné s našim prístupom a 

závermi, uveďme prieskumy Štátnej školskej inšpekcie (ďalej „ŠŠI),
4
 ktoré sa pravidelne od 

školského roka 2016/2017 venujú stavu a úrovni vzdelávania k demokratickému občianstvu 

a ľudským právam. Potvrdzujú, že priestor na výučbu je stále nedostatočný, dokonca sa 

znižuje, že odborná príprava učiteliek a učiteľov nie je dostatočná a že žiaci a žiačky by chceli 

a preferovali nové, odbornejšie formy vzdelávania v tejto oblasti, pozývanie externých 

odborníčok a odborníkov, exkurzie a pod. Zaujímavé výsledky priniesol tiež výskum 

vzdelávacích faktorov a ich súvislosti s postojmi stredoškolskej mládeže k menšinám, ktorý 

                                                                                                                                                                                     
HORNÁ, Dagmar – PETŐCZ, Kálmán (eds.) (2015) Právo na vzdelanie a jeho kľúčové aspekty Bratislava : 

Štátny pedagogický ústav, 2015, vydanie : prvé, počet strán : 405, ISBN 978-80-8118-141-2 
3
 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 245/2008 Z. z., § 3, písm. j) a tiež ďalej § 4. Dostupné na 

https://www.minedu.sk/12272-sk/zakony/ 
4
 Pozri webové sídlo ŠŠI/Správy z inšpekcií, školské roky 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019/Gymnáziá/Stredné 

odborné školy. Prieskum a Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania k ľudským právam v strednej škole 

pozri od šk. r. 2015/2016. 



5 
 

realizovala ŠŠI v spolupráci s akademickými pracoviskami
5

 Výskumy a poznatky 

Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku potvrdili väčšinu zistení Štátnej školskej 

inšpekcie. Ide najmä o poznatky získané bezprostredne od súťažiacich a pedagogickej zložky 

Olympiády ľudských práv
6
 a výsledky opakovaného prieskumu Vek ako podmienka výkonu 

určitých práv a povinností.
7
 

 

Trojica faktorov zohráva dôležitú úlohu pri kvalite a rozsahu demokratickej a ľudskoprávnej 

prípravy, ktoré sú záväzkom našej republiky voči medzinárodným inštitúciám a sebe samej, 

ako aj zásadným problémom budúceho demokratického a ľudskoprávneho prostredia 

a atmosféry v našej krajine a v širšom ponímaní, v Európskej únii a vo svete. Ide o: 

 nedostatočnú časovú dotáciu vo formálnom vzdelávaní (nielen v oficiálnych 

kurikulách a rozvrhoch ale aj v nadpredmetovom poňatí); 

 nízku angažovanosť vyučujúcich (často nevyplýva z nezáujmu, ale z nedostatku času 

a možností na prípravu, získavanie informácií a tréning); 

 nízku demokratickú kultúru na školách (najmä pokiaľ ide nedostatočné využívanie 

demokratických, samosprávnych, participatívnych štruktúr ale aj v zmysle nových 

faktorov, ohrozujúcich klímu školy) . 

 

Ukazuje sa, že existujúce demokratické štruktúry nefungujú optimálne, nie sú akceptované 

a zažité v učiteľských a žiackych kolektívoch, napríklad, v žiackej školskej rade. Vo väčšine 

škôl nie je táto rada vnímaná ako demokratický orgán školy, ktorý by umožňoval aktívne 

vstupovať do diania a záležitostí školy. Prevažujúca nespokojnosť študujúcich s fungovaním 

žiackej školskej rady, ktorú jednoznačne potvrdil aj náš PRIESKUM, nekorešponduje so 

zisteniami ostatných výskumov Nadácie otvorenej spoločnosti/NOS/OSF a Centra pre 

výskum etnicity a kultúry/CVEK ktoré viac akcentujú pozitívne zistenia. Išlo však o výskumy 

s menšou vzorkou študujúcich, alebo výskumy dotazníkovou formou, ktorá zachytáva viac 

kvantitatívne aspekty ako kvalitu práce žiackych školských rád, ich akceptáciu a celkovú 

atmosféru v škole. Oceňujeme však snahu uvedených subjektov hľadať čo najlepšie formy 

participácie. Náš PRIESKUM na druhej strane plne potvrdzuje výsledky Štátnej školskej 

                                                           
5
 KALMÁROVÁ, Viera – LÁŠTICOVÁ, Barbara – FINDOR, Andrej – HRUŠKA, Matej (2017) Aké 

vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám? Správa 

z výskumu.  Dostupné na 

https://www.ssiba.sk/admin/fckeditor/editor/userfiles/file/Dokumenty/Sprava_z_vyskumu_2.pdf 
6
 Olympiáda ľudských práv  je u nás, v Európe aj vo svete unikátnym projektom, ktorý má za sebou 2 pilotné 

regionálne  ročníky a 21 celoštátnych ročníkov. Dlhodobo sa venuje demokratickoobčianskemu 

a ľudskoprávnemu vzdelávaniu učiteľskej a žiackej komunity SR a disponuje rozsiahlou spätnou väzbou. Pozri: 

www.olp.sk/Kroniky jednotlivých ročníkov. 
7
 Prvý raz sa prieskum zameral na volebný vek a dotazníky vyplnili žiaci a žiačky stredných škôl v 8 krajoch SR 

počas tradičných vzdelávacích podujatí v októbri 2015. Jeho výsledky boli zverejnené v prílohe in: HORNÁ, 

Dagmar (aut. a zost.) 2016 Kronika Olympiády ľudských práv : XVIII. ročník. Bratislava : Helsinský výbor pre 

ľudské práva na Slovensku, 2016, počet strán : 158, vydanie : prvé, online dokument, ISBN 978-80-972220–1–7 

Ďalšie prieskumy sa konali v júli a októbri 2018 a v júni a októbri 2019. Od r. 2018 sa prieskum zameral na 

ďalšie vekové hranice. Autor tejto správy bol súčasťou odborného tímu pre prípravu, realizáciu a spracovanie 

dotazníka. 

http://www.olp.sk/Kroniky
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inšpekcie z prieskumov stavu a úrovne vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským 

právam.
8
 

 

Mladí ľudia na stredných školách pociťujú absenciu priestoru na diskusiu, cez sociálne siete 

k nim prichádza množstvo nových otvorených tém, na ktoré škola nie je ochotná a schopná 

reagovať. Radi by diskutovali, napríklad, o aktuálnych otázkach (brexit, voľby v susedných 

krajinách, dianie v Európskej únii), majú naštudovaných veľa informácií, ale nemá im kto 

pomôcť pri ich analýze, verifikácii a širšom zakomponovaní do vývoja v Európe a vo svete. 

 

Dôležitou pridanou hodnotou projektu AmbEDK je spolupráca so Sociologickým ústavom 

Slovenskej akadémie vied (ďalej „SÚ SAV“). Odborníci a odborníčky ústavu spolupracovali 

s realizátormi projektu pri príprave a uskutočnení aktivity Krajské vedecké čajovne v roku 

2018.  

 

SÚ SAV bol za SR súčasťou Európskeho výskumu hodnôt/European Values Survey (ďalej 

„EVS“, išlo o postoje dospelej populácie, 2017). Prezentoval jeho vybrané zistenia 

stredoškolskému žiackemu a učiteľskému auditóriu vedeckých čajovní a diskutoval s nimi 

o nich. Pripravil tiež dotazník pod názvom Mladí ľudia a európske hodnoty. Prieskum sa 

uskutočnil na vzorke 734 žiačok a žiakov. V druhej sérii vedeckých čajovní v septembri až 

novembri 2019 vyplnilo modifikovaný dotazník 516 žiačok a žiakov. Súhrnné dáta 

a interpretácie odpovedí poskytnú v ďalšom období vhodný materiál na porovnanie a) 

žiackych postojov z dotazníkov SÚ SAV a postojov dospelej populácie  EVS 2017 a nášho 

PRIESKUMU prostredníctvom rozhovorov vo fókusových skupinách. Zatiaľ je k dispozícii, 

ako interný materiál, working paper Zuzany Kusej
9
, odbornej pracovníčky SÚ SAV, ktorá 

konštatuje pre a proti vzorky 516 žiačok a žiakov a na tejto báze jej materiál, podľa nej samej, 

otvára viac otázok než odpovedí. Podstatné však je, že v častiach Názory na demokraciu; 

Žiaci a médiá; Základné charakteristiky demokracie; Podpora rovných práv žien a rodové 

stereotypy; Demokracia a dohľad nad občanmi nachádzame viacero paralel s našimi dole 

uvedenými zisteniami. 

 

Ostatný výskum Inštitútu pre verejné otázky z tohto roku (2019)
10

 takisto potvrdil viacero 

zistení z nášho PRIESKUMU. Predovšetkým, že mladí ľudia vo veku 13 – 19 rokov sú 

dostatočne ambiciózni a väčšina považuje svoje šance oproti iným generáciám za vyvážené. 

Mladí ľudia pozitívne hodnotia zmeny v oblasti rodovej rovnosti. Viac ako 50% zo 

zúčastnených vidí lepšiu situáciu v uplatňovaní žien vo vedúcich pozíciách, v uplatňovaní 

                                                           
8
 V ostatnom období sa viacero štátnych aj neštátnych subjektov venovalo žiackej rs. školskej samospráve. Pozri 

napr.: https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/texty/iacka_samosprva_na_strednch_kolch_.pdf; 

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/texty/Publ.ZSR_2017.pdf; http://osf.sk/wp-

content/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%BD-dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%AD-a-

mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD.pdf; http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozičný-dokument-

Participácia-detí-a-mladých-ľudí.pdf;  
9
 KUSÁ, Zuzana Predstavy o demokracii : Zistenia prieskumu žiakov stredných škôl 2018/19. SÚ SAV, máj 

2019, interný materiál 
10

 BÚTOROVÁ, Zora, GYARFÁŠOVÁ, Oľga Občianske spolunažívanie očami tínedžerov : Správa zo 

sociologického výskumu. Bratislava : IVO, 2019, ISBN: 978-80-89345-75-5 (pdf) Pozri : 

http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Obcianske_spolunazivanie_ocami_tinedzerov.pdf 

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/texty/iacka_samosprva_na_strednch_kolch_.pdf
https://www.cvtisr.sk/buxus/docs/prevencia/texty/Publ.ZSR_2017.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%BD-dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%AD-a-mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%BD-dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%AD-a-mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%BD-dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%AD-a-mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozičný-dokument-Participácia-detí-a-mladých-ľudí.pdf
http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/11/Pozičný-dokument-Participácia-detí-a-mladých-ľudí.pdf
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reprodukčných práv či deľbe práce v domácnosti. Naopak, najhoršie je hodnotená etnická 

a náboženská rôznorodosť, len 26%  zúčastnených na výskume vidí zmeny k lepšiemu. 

V rovine otázky zostáva zistenie, podľa ktorého sa 49,9%  opýtaných mladých ľudí vyjadrilo, 

že demokracia je najlepší  možný politický systém. Je to málo? Je to dostatočné? Alebo je 

jednoducho o demokracii potrebné viac diskutovať? 

 

  

2. PRIESKUM HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE STREDOŠKOLSKEJ MLÁDEŽE NA 

SLOVENSKU – EMPIRICKÁ ČASŤ 

 

 

2.1 METODIKA PRIESKUMU 

 

PRIESKUM sa uskutočnil v mesiacoch máj, jún,  júl a november 2019.  Založený bol na 

kvalitatívnej metodike rozhovorov so stredoškolskými žiačkami a žiakmi v malých 

fókusových skupinách v počte od 7 do maximálne 15 účastníčok a účastníkov. Celkovo sa 

prieskumu zúčastnilo 134 stredoškolských žiačok a žiakov.  

 

Väčšina rozhovorov sa uskutočnila priamo v priestoroch stredných škôl, celkovo išlo o deväť 

gymnázií a odborných škôl. Na jednom gymnáziu sa uskutočnili rozhovory s dvomi 

skupinami. Dve fókusové skupiny sa uskutočnili s mladými ľuďmi, ktorí sa zúčastnili Letnej 

školy demokracie a ľudských práv v dňoch 30.6. – 3.7. 2019 vo Svätom Jure a pochádzali zo 

všetkých regiónov Slovenska a rôznych typov stredných škôl. Vo všetkých fókusových 

skupinách sa používala jednotná metodika. Rozhovory trvali približne 1 hodinu a boli vedené 

štruktúrovane podľa vopred stanovených tematických okruhov.  

 

Podľa vyjadreného súhlasu zúčastnených mladých ľudí sa priebeh niektorých fókusových 

skupín nahrával s garanciou, že nahrávka bude slúžiť len na spracovanie priebehu rozhovorov 

a bude zabezpečená anonymita. Za účelom rýchleho zápisu názorov a postojov z jednotlivých 

rozhovorov bol spracovaný záznamový hárok (pozri 3. časť tohto materiálu). Obsahoval 10 

tematických okruhov a slúžil ako jednotná štruktúra rozhovorov ako aj pomôcka na zápis 

rozhovorov. 

 

Tabuľka č. 1 Záznamový hárok rozhovorov vo fókusovej skupine: Hodnotová orientácia 

mládeže, forma 

               Kľúčové slová/Témy rozhovorov                Poznámky 

1 Európska únia – hodnoty a perspektívy liberálnej demokracie  

2 Slovensko a EÚ – výhody a nevýhody  

3 Európska únia – ohrozenia: vnútorné, vonkajšie  

4 Brexit  

5 Slovensko – aktuálna situácia  

6 Slovensko – voľby: účasť, skúsenosti, preferencie  

7 Voľby – účasť, možnosti zníženia volebného veku  
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8 Extrémizmus – skúsenosti a príčiny  

9 Práva detí  

10 Demokracia a demokratické štruktúry v škole  

 

Náročnou súčasťou prieskumu bolo získať záujem vytipovaných škôl a konkrétne termíny tak, 

aby rozhovory nenarušili ich výučbový rozvrh a boli pre obe strany PRIESKUMU 

vyhovujúce a prijateľné. 

 

Aj keď mal náš PRIESKUM kvalitatívny charakter, snažili sme sa uplatniť aj niektoré 

kvantitatívne charakteristiky, ktoré by zabezpečovali istú mieru reprezentatívnosti. Išlo najmä 

o počet žiačok a žiakov (spolu ich bolo 134), ich regionálnu príslušnosť (zastúpenie všetkých 

krajov SR), rovnomerné zastúpenie chlapcov a dievčat, zastúpenie príslušníčok a príslušníkov 

maďarskej národnostnej menšiny, zastúpenie rôznych typov stredných škôl (u viac ako 30% 

zúčastnených).  

                          

 Tabuľka č. 2 Navštívené školy a podujatia, dátumy rozhovorov, kraje, počty žiačok a žiakov 

Názov školy, miesto 

 

Dátum 

návštevy 

Kraj Počet žiačok  

a žiakov 

v prieskume 

Gymnázium H. Selyeho,  Komárno 13.05.2019 Nitriansky 08 

Gymnázium K. Štúra, Modra 23.05.2019 Bratislavský 13 

Gymnázium V. Paulínyho -Tótha, Martin 10.6. 2019 Žilinský 12 

Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov, 

zložka SOUe 

11.6. 2019 Prešovský 15 

Gymnázium, Giraltovce 11.6. 2019 Prešovský 10 

Gymnázium Alejová, Košice 12.6. 2019 Košický 10 

Gymnázium A. Merici, Trnava 17.6. 2019 Trnavský 10 

Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany 

skupina č. 1 a skupina č.2 

21.6. 2019 Trnavský 12+13 

Letná škola demokracie a ľudských práv, 

Svätý Jur, skupina č. 1 

30.06.2019 Trenčiansky, 

Banskobystrický 

a ďalšie kraje 

12 

Letná škola demokracie a ľudských práv, 

Svätý Jur, skupina č.2  

01.07.2019 Trenčiansky, 

Banskobystrický 

a ďalšie kraje 

07 

Obchodná akadémia, Trnava 19.11.2019 Trnavský 12 

Spolu žiačok a žiakov   134 

 

Na základe prvotného hodnotenia je možné konštatovať, že sa v rámci daných indikátorov 

(pohlavie, región, národnosť) neukázali podstatnejšie rozdiely v postojoch a hodnotových 

orientáciách stredoškolskej mládeže. Rozdiely boli len v akcentácii niektorého regionálneho 

problému či špecifickej situácie v škole. 
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2.2 TÉMY ROZHOVOROV A ZISTENIA 

 

Téma 1. Európska únia – hodnoty a perspektívy liberálnej demokracie 

 

Úvodom je namieste zdôrazniť atmosféru rozhovorov so žiačkami a žiakmi. Vo všetkých 

skupinách bola téma prieskumu prijatá veľmi pozitívne. Mladí ľudia vyjadrili potrebu hovoriť 

o témach budúcnosti Slovenska, Európskej únie a celkovo situácii vo svete. Zdá sa, že majú 

malý priestor na vyjadrenie svojich názorov a postojov. Škola stále neposkytuje dostatok 

možností na diskusiu o aktuálnych otázkach vývoja Európskej únie a o možnostiach riešenia 

nových problémov a mladí ľudia sa cítia „nevypočutí“, „ignorovaní“, „bez záujmu o ich 

názory“. Je potrebné zdôrazniť, že záujem žiakov a žiačok o budúcnosť Európy je veľmi 

výrazný, mladí ľudia čítajú a študujú rôzne materiály. Bez ohľadu na región alebo typ školy 

sú schopní formulovať názory na základe rôznych zdrojov informácií. V triedach sa obyčajne 

nachádzajú žiaci a žiačky so záujmom o dianie v Európskej únii, vedia získať informácie 

a rozprávať o nich vo vrstovníckom prostredí.  

 

Celkovo je možné povedať, že informovanosť je dobrá, pokiaľ je motivovaná ochotou 

a záujmom študujúcich, na druhej strane je vyjadrujú silný pocit nedostatku aktuálnych 

informácií zo strany vyučujúcich a školy. Dynamika vývoja výrazne zaostáva za dynamikou 

možností a spôsobov výučby. Učiteľky a učitelia sú stále viazaní kurikulom, predpísanými 

témami a časovým harmonogramom. Žiaci a žiačky sa často na hodinách nudia a zároveň 

všetci zdôrazňujú, že možnosti na diskusiu sú veľmi obmedzené, hoci záujem z ich strany je 

o ňu veľký. Všetci by uvítali nové metódy výučby, previazanosť predmetov, zapájanie 

externých odborníkov a odborníčok a najmä, priestor pre diskusiu. 

 

Na základe rozhovorov so študujúcimi môžeme jednoznačne potvrdiť, že Európska únia je 

vnímaná pozitívne. Ako „dobrý projekt pre nás“ ju vníma viac ako 90% stredoškolských 

žiakov a žiačok. Zvyšných 10% nemá podstatné výhrady, majú však rozličné zdroje 

informácií (napríklad, o migrácii, politike USA, preferovaní ekonomických vzťahov k Číne 

a pod.), ktoré výraznejšie spochybňujú smerovanie a ďalší vývoj Európskej únie. Tieto témy 

sú mimoriadne dôležité a ich absencia pri diskusiách v škole poskytuje priestor na 

antieurópsku rétoriku. 

 

Čo teda mladí ľudia pozitívne hodnotia na Európskej únii?  

 

Predovšetkým je to sloboda, ktorá je konkretizovaná  do slobody slova, vyjadrovania, 

zhromažďovania. Veľkú úlohu zohráva sloboda pohybu, cestovania. Mladí ľudia vnímajú 

veľmi citlivo túto oblasť života, často zdôrazňujú výhody cestovania, výmeny skúseností so 

svojimi rovesníkmi a rovesníčkami. Väčšina študujúcich má informácie o skúsenostiach 

svojich rodičov a starých rodičov, keď boli nútení zostávať doma, či obmedzene cestovať len 

v rámci bývalého socialistického bloku. Aj preto mladí ľudia veľmi vysoko zdôrazňujú 

hodnotu slobody pohybu a cestovania. Nejde len o dovolenkové a poznávacie možnosti, 

výrazne zdôrazňujú dôležitosť projektov výmenných stáží, vzájomných kontaktov škôl 
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a inštitúcií. Projekt Erasmus/Erasmus+  na stredných a vysokých školách je jednoznačne 

hodnotený vysoko pozitívne. Osobné skúsenosti alebo sprostredkované skúsenosti 

spolužiačok, spolužiakov, kamarátok, kamarátov sú veľmi pozitívne hodnotené – ako impulz 

na následné zmeny u nás doma a zmenu postojov samotných študujúcich. Možno konštatovať, 

že sloboda pohybu, cestovania a výmeny skúseností je ústrednou hodnotou Európskej únie pre 

stredoškolskú mládež. Napriek informačným možnostiam prostredníctvom sociálnych sietí, 

internetu a pod., stále zostáva pre nich možnosť osobného kontaktu a skúseností vysoko 

cenenou hodnotou súčasného postavenia Slovenska v Európe. 

 

Solidarita  je druhou, po slobode najčastejšie menovanou hodnotou, ktorú stredoškolská 

mládež vníma ako pozitívum členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Mladí ľudia sú 

pomerne dobre informovaní o prerozdeľovaní európskych fondov. Eurofondy považujú za 

dôležitý nástroj vyrovnávania rozdielov medzi členskými krajinami Európskej únie, vnímajú 

ich vysoko pozitívne a vedia pomenovať viaceré projekty, ktoré zlepšili situáciu v ich meste, 

regióne alebo na Slovensku. Zlé, rs. slabé využívanie fondov a korupciu vnímajú prevažne 

ako interný problém Slovenska a nie ako nesprávne nastavenie európskej politiky. 

 

Rovnako citlivo vnímajú aj solidaritu Európskej únie voči krajinám mimo únie, a to najmä na 

Balkáne ako aj v Afrike, alebo vo vojnou a krízami postihnutých krajinách Stredného 

východu a Ázie. Výrazne ich zaujíma riešenie ekologických problémov v krajinách tretieho 

sveta. Pociťujú zodpovednosť európskych krajín za súčasnú situáciu v Afrike a Ázii. Súhlasia 

so solidárnymi akciami ekonomického, humanitárneho a ľudskoprávneho charakteru, ktoré sú 

podľa nich morálnym záväzkom Európy voči týmto regiónom, vzhľadom na ich necitlivé 

využívanie v minulosti, najmä v koloniálnej ére. Určitá necitlivosť podľa nich v rôznej miere 

pretrváva dodnes (uvádzali najmä príklady Francúzska v afrických krajinách, menej Veľkej 

Británie a Španielska). 

 

Akceptácia kultúrnych rozdielov  je ďalším dôležitým faktorom, ktorý hodnotovo 

zdôrazňujú mladí ľudia v súčasnej Európskej únii. Väčšina sa prikláňa k názoru, že 

pozitívnym potenciálom a zdrojom rozvoja Európy je kultúrna diverzita a že je dobré 

a potrebné rozvíjať Európsku úniu ako „Európu národov a rozdielnych kultúr“. V týchto 

súvislostiach vidia model Spojených štátov amerických (ďalej „USA“) ako nevhodný a ťažko 

aplikovateľný v podmienkach Európy. Súčasnú politiku prezidenta D. Trumpa vnímajú 

mimoriadne negatívne. 

 

Postoj k uplatňovaniu princípu multikulturalizmu vo vzťahu k mimoeurópskym kultúram 

a náboženstvám je vnímaný ambivalentnejšie ako vo vnútri Európy. Mladí ľudia na jednej 

strane odsudzujú xenofóbne názory a postoje, najmä voči arabskému obyvateľstvu a islamu, 

na druhej strane pociťujú istú potrebu ochrany pred prevahou správania silných skupín 

arabského obyvateľstva, ktoré presadzujú hodnoty nezlučiteľné so súčasným štandardom 

ochrany ľudských práv v Európe. Ide najmä o otázky rodovej rovnosti, práv dieťaťa, 

náboženskej slobody a pod. Z tohto hľadiska kritizujú napríklad politiku a správanie Nemecka 

počas migračnej krízy ako aj v súčasnosti. Nepáči sa im výrazná sociálna pomoc migrantom 
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a naproti tomu nedostatočné úsilie štátov EÚ o integráciu, definovanie povinnosti pracovať, 

zúčastňovať sa vzdelávania a pod. 

 

Téma 2. Slovensko a Európska únia – výhody a nevýhody 

 

V členstve Slovenska v Európskej únií vidí absolútna väčšina stredoškolákov 

a stredoškoláčok, zúčastnených na prieskume, prevažujúce výhody. Slovensko ako členský 

štát Európskej únie hodnotia jednoznačne pozitívne. 

 

Podľa frekvencie jednotlivých výhod členstva v Európskej únií môžeme vymenovať faktory, 

ktoré žiaci a žiačky na celom Slovensku vyjadrovali najčastejšie. Sú to: cestovanie, štúdium 

v zahraničí, jednotná mena, eurofondy, mier a stabilita. 

 

Pri podrobnejšom hodnotení situácie mladí ľudia často zdôrazňovali, že Slovenská republika 

je malá krajina, ktorá by bola bez začlenenia do širšieho spoločenstva takmer bezvýznamná. 

Pociťujú ako výhodu, že Slovensko sa môže v rámci demokratického mechanizmu vyjadrovať 

k spoločnej politike Európskej únie, že máme ako krajina aj svoj podiel a svoju pozíciu na 

rozhodovacích procesoch o našej, ako aj spoločnej budúcnosti Európskej únie. Viacerí mladí 

ľudia zdôrazňovali práve posun Slovenska z „bezvýznamnej“ pozície do pozície, kedy už 

„máme slovo“, môžeme a musíme spolurozhodovať. 

 

Vysoko hodnotili aj ekonomickú stránku členstva Slovenska v Európskej únii. Colná únia, 

slobodný pohyb tovarov, dostupnosť tovarov  a služieb, to všetko sú pozitívne vnímané 

skutočnosti, ktoré sú zviazané s členstvom Slovenska v Európskej únii. 

 

O nízkej účasti slovenských občanov a občianok na voľbách do Európskeho parlamentu sú 

žiačky a žiaci  stredných škôl informovaní a považujú ju za negatívnu skutočnosť. Väčšina 

vnímala pozitívne posledné májové voľby (2019), kde sa zvýšila aj ich volebná účasť, čo 

pripisujú lepšej informovanosti. Mnoho žiačok a žiakov sa zapojilo do kampane pred 

eurovoľbami, či už na úrovni školy (napríklad, propagáciou volieb, organizáciou a realizáciou 

simulovaných volieb), ale rovnako aj na úrovni mesta či kraja
11

. Zdôrazňovali svoje 

skúsenosti z rozhovorov v spolužiackom a rodinnom prostredí, so susedmi. Snažili sa 

vysvetľovať úlohu a charakter Európskej únie a jej dôležitosť pre ďalší rozvoj Slovenska. 

Chybu vidia v celkovej zlej informovanosti, médiách, ktoré podľa nich oslovujú len malý 

okruh ľudí. Stále vnímajú ako závažný problém zlú interpretáciu vzťahu Brusel (ďaleko od 

Slovenska, byrokraticky riadený) a Bratislava (slabá, nejednotná). 

 

Téma 3. Európska únia – ohrozenia: vnútorné, vonkajšie 

 

Mladí ľudia veľmi citlivo vnímajú rôzne typy ohrození demokracie a ďalšieho vývoja 

Európskej únie. Môžeme ich zhruba rozdeliť na ohrozenia vnútorné a vonkajšie. Pri 

                                                           
11

 Uvádzali zapojenie do kampane, ktorú spoločne organizovali Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku 

a kancelária Európskeho parlamentu ako aj do rôznych žiackych a mimovládnych podujatí. 
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vnútorných ohrozeniach vnímajú najmä nárast extrémizmu a populizmu ako výraznú hrozbu 

pre Európsku úniu. Toto ohrozenie nevnímajú len na základe skúseností zo Slovenska, ale sú 

pomerne dobre informovaní o politike a vývoji vo viacerých európskych krajinách. V prvom 

rade uvádzajú príklad susedného Maďarska a mnohé antidemokratické a antieurópske kroky 

súčasnej Orbánovej vlády. Vnímajú ich ako nebezpečný trend, o ktorom je potrebné viac 

hovoriť, najmä s mladými ľuďmi, aby sa nenechali ovplyvniť takto orientovanou 

propagandou. Rovnako mnohí žiaci a mnohé žiačky vedeli pomenovať podobne orientované 

tendencie  napríklad v Rakúsku, Taliansku, Poľsku. Negatívne vnímajú aj rôzne separatistické 

hnutia napríklad v Španielsku. 

 

Z vonkajších ohrození Európskej únie mladí ľudia menujú najčastejšie islamský radikalizmus 

a organizované teroristické akcie. Rovnako však vyjadrujú svoje znepokojenie z politiky USA 

pod vedením D. Trumpa. Zdá sa im veľmi nebezpečná antimigračná politika USA, mnohé 

vyjadrenia aj kroky americkej vlády spochybňujúce medzinárodné mierové dohody, prácu 

OSN a ľudskoprávne organizácie a mechanizmy. Mimoriadne citlivo vnímajú najmä 

protiekologické kroky americkej vlády. Je zaujímavé, že mladí ľudia oveľa menej artikulujú 

ako hrozbu Putinovu politiku v Rusku. Evidentné je, že majú len veľmi obmedzené 

informácie o tejto politike, anexii Krymu, podpore separatistických hnutí na Ukrajine ale aj 

v ďalších post-sovietskych krajinách (Gruzínsku, Moldavsku...). Úlohu Ruska voči Európskej 

únií vidia mladí ľudia zväčša len cez manipuláciu a ovplyvňovanie sociálnych sietí, špionáž 

a oveľa menej v súvislosti s konkrétnymi akciami destabilizujúcimi situáciu v krajinách na 

hraniciach Európskej únie. 

 

Téma 4. Brexit 

 

Situácia, ktorá vznikla ohľadom odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 

Írska (ďalej „Spojené kráľovstvo“) z Európskej únie je rozhodne centrom záujmu našich 

mladých ľudí, pokiaľ odpovedajú na otázky, ktoré sa týkajú budúcnosti Európy. Ukázalo sa, 

že mnoho z nich sleduje pomerne podrobne situáciu cez sociálne médiá a disponuje širokým 

rozsahom informácií a poznatkov. Veľký záujem o brexit je spôsobený jeho širokou 

medializáciou, v rozhovoroch však bolo vidieť, ako si mladí ľudia informácie vyberajú, čomu 

dôverujú a aké hodnotenia čítajú. Ukazuje sa, že absolútna väčšina z nich považuje brexit za 

zlý krok tak vzhľadom k Európskej únii ako aj samotnému Spojenému kráľovstvu. Prevláda 

u nich názor, že výsledok referenda spôsobila najmä nedostatočná informovanosť 

obyvateľstva o dôsledkoch odchodu ale aj oveľa silnejšia kampaň tých, ktorí podporovali 

brexit. Chybu vidia na strane britských proeurópskych politikov a osobností, ktoré podcenili 

situáciu a málo sa venovali práve proeurópskym argumentom. Podľa väčšiny mladých z toho 

možno vyvodiť poučenie pre iné krajiny, kde by potenciálne mohla vzniknúť podobná 

situácia. Mladí ľudia sú si vedomí aj možných dôsledkov brexitu (ohrozenie mieru 

v Severnom Írsku, odchod Škótska zo Spojeného kráľovstva) ako aj oslabenia Európskej únie. 

V brexite vidia aj možnú „inšpiráciu“ pre iné krajiny, ktoré by chceli opakovať odchod 

z Európskej únie, ale v inej podobe a neopakovať chyby Spojeného kráľovstva. Mladých ľudí 

sa situácia dotýka aj osobne, pretože mnohí z nich majú, najmä vo Veľkej Británii, svojich 

priateľov, rodinu, alebo sami uvažovali o štúdiu v tejto krajine. Sú sklamaní z riešenia situácie 
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britskými ale aj európskymi politickými elitami. Viackrát nazvali aktuálnu situáciu (máj – jún 

2019) ako frašku či nepodarenú „telenovelu“ v priamom prenose. 

 

Téma 5. Slovensko – aktuálna situácia 

 

Výsledky rozhovorov vo všetkých fókusových skupinách ukázali, že záujem o vnútropolitický 

vývoj na Slovensku je u stredoškolákov a stredoškoláčok nižší ako o vývoj v Európe. Tento 

„paradox“ je možné vysvetliť viacerými faktormi.  

 

Predovšetkým ide u väčšiny študujúcich o pomerne dlhodobú nedôveru voči tým politikom, 

političkám a politickým stranám, ktoré v posledných rokoch zohrávajú významnejšiu úlohu 

na vnútropolitickej scéne na Slovensku. Mládež citlivo vníma najmä nekompetentnosť 

mnohých poslancov a poslankýň, vedenia ministerstiev a významnejších aktérov. Často sú 

podľa ich vlastného vyjadrenia – „unavení“, „je im na smiech, ako sa vyjadrujú slovenskí 

politici“, parlamentné zasadnutia považujú viacerí za „frašku“ a nebaví ich počúvať,  čo a ako 

sa hovorí. Pri viacerých respondentoch a respondentkách sa nezáujem spája aj s istým 

sklamaním z niektorých politikov (napríklad,  u žiakov a žiačok maďarskej národnosti). 

Poukazujú na rôzne korupčné škandály, ktoré „neboli nikdy nezávisle vyriešené, neboli z nich 

vyvodené dôsledky, takmer nik neodstúpil zo svojej funkcie tak, ako je to obvyklé 

v zahraničí“. Špeciálne zvýrazňovali zlé využívanie európskych fondov. Celkovo u nich 

prevláda pocit, že súčasná situácia vyžaduje zásadnejšiu zmenu, avšak oni sa ešte necítia 

kompetentní (väčšina z nich), aby takéto zmeny iniciovali. 

 

Jednoznačne sa ukázalo, že najdôležitejším momentom zvýšenia ich pozornosti voči dianiu  

na Slovensku bola vražda novinára J. Kuciaka a jeho snúbenice. Pre väčšinu z nich to bol 

začiatok prvých diskusií s rodičmi, kamarátmi a kamarátkami o tom, aká je vlastne 

spoločnosť na Slovensku, aká je naša demokracia, polícia, súdy a pod. Ako mnohí uvádzali, 

školy nedostatočne reagovali na ich záujem a otázky. Žiaci a žiačky chceli viac diskusií 

o demokracii, ľudských právach a aktuálnej situácii, školy však väčšinou neboli schopné 

zabezpečiť ich. Prekvapujúcim zistením je, že sa to týka rovnako všetkých regiónov. 

Nerozhodujú veľké mestá ani blízkosť k Bratislave, ale viac otvorenosť a osobná aktivita 

vedenia školy a jednotlivých učiteliek a učiteľov. Viaceré žiačky a viacerí žiaci uvádzali, že 

sa v období po vražde po prvýkrát rozhodli zúčastniť sa protestov, zaujímali sa o aktivity 

hnutia Za slušné Slovensko, viacerí ich aj pomáhali organizovať, alebo zabezpečovali 

informácie pre ostatných. Mladí ľudia sledovali ako sa vyvíja situácia na Slovensku, viacerým 

bolo ľúto, že v ich meste sa organizovalo málo protestov (napríklad v Komárne, 

Giraltovciach). Celkovo sa však zvýšila senzibilita na vnútorné dianie na Slovensku, 

vyjadrenia osobností politiky ale aj prácu polície. Ako mnohí uviedli, bol to začiatok ich 

hlbšieho záujmu o fungovanie demokratických štruktúr, o voľby a súvisiace procesy. 

 

Téma 6. Slovensko – voľby: účasť, skúsenosti, preferencie 

 

V jednotlivých fókusových skupinách boli zastúpení aj mladí ľudia, ktorí mali viac ako 18 

rokov a mohli sa teda aktívne zúčastniť volieb na Slovensku v rokoch 2018 a 2019, t. j. volieb 
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do orgánov samosprávy obcí (2018), prezidentských volieb (2019) a volieb do Európskeho 

parlamentu (2019). Z nich väčšina toto právo aj využila. 

 

Žiaci a žiačky vedeli o nízkej volebnej účasti, najmä mladých ľudí, vo všetkých typoch 

predchádzajúcich volieb. Vzhľadom na čas uskutočňovania rozhovorov s fókusovými 

skupinami, boli centrom ich záujmu voľby do Európskeho parlamentu. Možno jednoznačne 

konštatovať, že volebná aktivita stredoškoláčok a stredoškolákov, ich záujem o voľby 

a napokon aj aktívna účasť priamo korelovali s uskutočnením simulovaných volieb na škole, 

ktorú navštevovali.
12

 Príprava, organizácia, propagácia a realizácia simulovaných eurovolieb 

podnietili záujem študujúcich a rozprúdili diskusie o potrebe zúčastniť sa volieb. Účastníčky a 

účastníci fókusových skupín veľmi pozitívne hodnotili aktivity podporujúce účasť mladých 

ľudí vo voľbách, uvádzali viacero formálnych aj neformálnych spolužiackych stretnutí, kde sa 

im podarilo motivovať ďalších mladých, aby išli voliť.  

 

Najnižšiu účasť mládeže Slovenskej republiky (v rámci krajín EÚ) na predchádzajúcich 

európskych voľbách považovali nielen za hanbu, ale aj za výzvu, aby sa situácia zmenila. 

V tejto súvislosti uvádzali aj „nebezpečenstvá“ nezáujmu o Európsku úniu – hlavne brexit, ale 

aj príklady antieurópskej atmosféry v Taliansku (Salvini), v Maďarsku (Orbán), často aj 

v iných krajinách, napríklad v Českej republike, Rakúsku, Poľsku.  

 

Ukázalo sa, že viacerí mladí ľudia sú prostredníctvom sociálnych sietí pomerne dobre 

informovaní a majú záujem diskutovať o týchto témach aj v škole. Väčšina však vyjadruje 

sklamanie, že učebné osnovy neumožňujú aktívnu diskusiu, učiteľky a učitelia nie sú na tento 

typ diskusie pripravení, alebo jednoducho nemajú na to časový priestor. Aktívnejší mladí 

ľudia zároveň citlivo vnímajú aj nezáujem väčšiny ich spolužiakov a spolužiačok o tieto 

diskusie.  

 

Na otázku o ich aktívnej účasti v posledných typoch volieb na Slovensku odpovedala väčšina 

respondentiek a respondentov (viac ako 90%) s volebným právom, a to vo všetkých typoch 

škôl a regiónoch, že sa volieb aktívne zúčastnili. Celková nízka účasť voličov a voličiek 

Slovenskej republiky na voľbách do Európskeho parlamentu (22,74 %), bola pre väčšinu 

interviewovaných sklamaním, napriek tomu, že išlo o historicky najvyššiu účasť. 

Respondentky a respondenti sledovali účasť v iných krajinách, poznali aj európsky priemer 

účasti – viac ako 50 % voličov a voličiek. Považujú to za pozitívny signál pre ďalší rozvoj 

Európskej únie. 

 

Žiaci a žiačky stredných škôl vo viacerých fókusových skupinách hodnotili veľmi pozitívne 

výsledky prezidentských volieb v SR. Novú prezidentku Zuzanu Čaputovú považujú za nový, 

progresívny typ političky, oceňujú a všímajú si jej predchádzajúce aktivity, najmä v oblasti 

ekológie, ale aj ochrany právneho štátu. Možno konštatovať, že voľba novej prezidentky bola 

                                                           
12

 Simulované eurovoľby uskutočnilo združenie Pre stredoškolákov, pozri 

https://www.studentskevolby.sk/vysledky ale aj realizátori 3-ročného programu Ambasádorská škola 

Európskeho parlamentu/European Parliament Ambassador School/EPAS, pozri 

http://www.ainova.sk/sk/simulovane-volby-do-ep/  

https://www.studentskevolby.sk/vysledky
http://www.ainova.sk/sk/simulovane-volby-do-ep/
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jednou z mála tém, kde prevládal jednoznačný konsenzus, pozitívne naladenie 

a nekonfrontačný prístup medzi všetkými zúčastnenými vo fókusových skupinách. 

 

Téma 7. Slovensko – voľby: účasť, možnosti zníženia volebného veku  

a téma 8. Extrémizmus – skúsenosti a príčiny 

 

V rámci diskusie týkajúcej sa problematiky volieb sme sa v každej fókusovej skupine 

venovali osobitne aj otázkam nových foriem uplatňovania volebného práva, volebnému veku 

a možnostiam uplatňovať si volebné právo zo zahraničia. 

 

Odpovede na otázky úpravy volebného veku potvrdili predchádzajúce prieskumy Helsinského 

výboru pre ľudské práva na Slovensku a diskusie so súťažiacimi v rámci Olympiády ľudských 

práv. Väčšina žiačok a žiakov z fókusových skupín tiež deklarovala svoje odmietavé 

stanovisko k znižovaniu volebného veku pod existujúcu hranicu 18 rokov. Myslia si, že táto 

hranica je na podmienky Slovenska  primeraná. Majú obavy, že by sa viacerí mladí ľudia 

mohli stať ľahkým objektom manipulácie, pretože nemajú dostatok informácií a ani záujem 

o politický vývoj na Slovensku. Obávajú sa nárastu hlasov extrémistických hnutí, ktoré často 

ich spolužiakov aj spolužiačky oslovujú. Aj keď väčšina uvádza, že na ich škole nie je veľa 

prívržencov a prívrženkýň  extrémistických či radikálnych hnutí, zároveň poukazujú aj na fakt, 

že takto orientovaní spolužiaci a spolužiačky nevystupujú v školskom prostredí priamo, o ich 

aktivitách sa dozvedajú najmä z mimoškolského prostredia. Respondenti a respondentky 

poukázali jednak na to, že priestor školy sa nevyužíva na prevenciu a jednak konštatovali, že 

mladí ľudia s orientáciou k extrémizmu sú akoby prehliadaní a nikto  sa im nevenuje. 

 

Pomerne prekvapivé bolo, že sa väčšina žiačok a žiakov skepticky až odmietavo vyjadrovala 

k zavedeniu elektronických volieb/internetového hlasovania. Myslia si, že by sa dali pomerne 

ľahko zneužiť rs. zmanipulovať vzhľadom na veľkú rýchlosť vývoja nových foriem 

zneužívania a úniku počítačových dát. Výhodu klasického volebného systému vidia zároveň 

aj vo väčšej osobnej zodpovednosti a príprave voliča/voličky na samotný akt voľby, výberu 

kandidátov, kandidátok,  politickej strany. Myslia si, že elektronická voľba znižuje osobnú 

zodpovednosť a že „kliknutie“ môže byť náhodnou voľbou, recesiou a podobne. 

 

V otázke umožnenia volebného aktu slovenských občanov a občianok zo zahraničia sa 

jednoznačne a jednomyseľne vyjadrovali v prospech zavedenia tejto možnosti pre všetky typy 

volieb s výnimkou komunálnych volieb. Ako veľmi negatívnu skúsenosť vnímali najmä 

nemožnosť takéhoto hlasovania v ostatných prezidentských voľbách (2019). Deklarovali, že 

osobne poznajú mnohých kamarátov, kamarátky, príbuzných, ktorí sa chceli volieb zúčastniť, 

ale nebolo im to umožnené. Ako najjednoduchšiu možnosť volieb zo zahraničia uvádzajú 

systém, ktorý sa uplatňuje v parlamentných voľbách, pripúšťajú aj možnosť voliť 

prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v jednotlivých krajinách, avšak vidia ho ako 

komplikovaný. Viackrát sa vyskytol aj názor umožniť občanom a občiankam SR žijúcim 

v zahraničí využiť dlhší časový volebný interval tak, ako je tomu v niektorých krajinách, 

napríklad, možnosť voliť jeden – dva týždne pred dňom volieb na území Slovenska. 
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Téma 9. Práva detí a téma 10. Demokracia a demokratické štruktúry v škole 

 

Paradoxne, ukázalo sa, že báza, z ktorej by mali mladé stredoškoláčky a mladí stredoškoláci 

„štartovať“ pri svojej príprave na zodpovedný život v demokratickej spoločnosti (rodine, 

škole, obci, okrese, kraji, štáte, Európskej únii, vo svete), teda Dohovor OSN o právach 

dieťaťa, je napriek dátam v oficiálnych školských a vzdelávacích dokumentoch (štátny 

vzdelávací program, pedagogicko-organizačné pokyny) a v rôznych stratégiách, koncepciách 

a akčných plánoch
13

 sám osebe temer neznámou entitou. 

 

Dohovor je kľúčový aj pri tréningu záujmu o veci verejné, demokratickej participácie, čo je 

vhodné uskutočňovať na strednej škole, nehovoriac o tej základnej, odkiaľ by mali prichádzať 

deti už primerane pripravené. Rozhovory vo fókusových skupinách preukázali, že znalosť 

dohovoru bola miestami žiadna alebo minimálna alebo sa často vyskytli poukazy na 

nedostatočnosť oboznamovania sa s ním (celkom v 4 fókusových skupinách sme preto k téme 

práv detí nemohli uviesť žiaden záznam). Pokiaľ však išlo o aplikáciu práv dieťaťa (a 

mladého človeka) prostredníctvom známych inštitútov žiackeho zastúpenia, tu bola odozva 

významnejšia. 

 

Úroveň demokratických vzťahov a existujúcich štruktúr na rozvoj rovnoprávnych 

a otvorených vzťahov na úrovni školy bola témou, ktorá v každej fókusovej skupine 

rezonovala veľmi silno. Aj žiačky a žiaci, ktorí sa zapájali do diskusie k predchádzajúcim 

témam pomenej, boli zrazu očividne aktívnejší, viac diskutovali a uvádzali veľa postrehov 

a pripomienok. Je možné konštatovať, že existujúce oficiálne mechanizmy – t. j. žiacka 

školská rada, žiacky školský parlament, nefungujú podľa vyjadrení diskutujúcich dobre 

takmer ani v jednej z navštívených škôl. Len necelých 10 % žiačok a žiakov uviedlo, že 

žiacka školská rada na ich škole spĺňa svoj účel, a to tak pokiaľ ide o študujúcich a riešenie 

ich problémov, ako aj pedagogický zbor a vedenie školy, ktorí sa zaoberajú návrhmi žiackej 

rady, riešia alebo majú aspoň snahu riešiť navrhované problematiky. 

 

Absolútna väčšina mladých ľudí popisovala fungovanie žiackej rady negatívne. Čo bolo 

najčastejšou výhradou? 

 

Išlo jednoznačne o formálnosť činnosti a existencie žiackej rady. Väčšina žiačok a žiakov 

v rozhovoroch zdôrazňovala, že na škole nie je vytvorená atmosféra dôvery a rešpektu medzi 

učiteľkami a učiteľmi (prípadne vedením školy) a študujúcimi. Vedenie školy niekedy nechce 

a niekedy ani nevie ako riešiť problémy, ktoré navrhuje žiacka rada. Zaujímavé je, že aj na 

školách s dobrou úrovňou výučby občianskej náuky, dejepisu a celkovo ľudských práv, nie je 

fungovanie školskej rady dostatočné. Podľa žiakov a žiačok je však problém na obidvoch 

stranách. Vedenie školy, učiteľky a učitelia berú žiacku radu ako „nutné zlo“, „zbytočnú 

inštitúciu“, „predpísanú formu zo zákona“, dokonca prejav „slabosti školy“, „znižovania 

učiteľskej autority“ a podobne. Na druhej strane sa ukázalo, že ani žiaci a žiačky nechápu 

                                                           
13

 Súhrnne pozri napríklad na https://www.employment.gov.sk/sk/vybor-deti-mladez/ Dokumenty, časť 

Slovenská republika 
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dobre význam žiackych rád, ako sa majú do nich zapájať, s kým majú hovoriť, ako si voliť 

zástupcov a zástupkyne do žiackych rád. 

 

Aj keď viaceré prieskumy na Slovensku uvádzajú pozitívny trend v práci a význame žiackych 

rád, náš PRIESKUM jednoznačne potvrdil, že v nich ide predovšetkým o kvantitatívne 

ukazovatele (v koľkých školách funguje žiacka rada, koľko má členiek a členov, ako sa volia, 

koľkokrát sa stretávajú s vedením a pod.). Dôležitá je však kvalitatívna stránka práce 

školských rád. A tá je problémom na väčšine škôl. Veľkou výhradou žiakov a žiačok bolo, že 

sa prostredníctvom rád riešia okrajové, často voľnočasové aktivity školy – večierky, plesy, 

športové podujatia, avšak oveľa menej principiálne záležitosti výučby, jej rozsahu, foriem, 

organizovania diskusií. Len na dvoch školách žiaci a žiačky uviedli, že sa rešpektovali ich 

požiadavky na špecificky zameranú diskusiu, tematický výlet a podobne. Okrajovo sa 

rešpektovali aj praktické žiacke požiadavky (napríklad, stojany na bicykle, otváracie hodiny 

školy). V rozhovoroch sa vyskytla aj častá kritika voči svojim spolužiačkam a spolužiakom, 

pretože nemajú záujem o činnosť žiackej rady, považujú ju za zbytočnú, dokonca majú strach 

sa sťažovať, aby sa im to negatívne neprejavilo v prospechu a hodnotení. Žiaci a žiačky 

pomenovali aj viacero aktuálnych problémov, ktoré sa nepodarilo vyriešiť žiackej rade, čím 

sa znížila ich dôvera k nej. Išlo o prípady vysokých teplôt v školách a triedach počas 

mesiacov máj, jún, potrebu zatemnenia, vetrania, skrátenia výučby v obedných 

a popoludňajších hodinách. Na žiadnej škole, podľa nich, takéto problémy nedokázali vyriešiť.  

 

Na diskusiách sa zúčastnilo aj viacero súčasných a bývalých predsedov, predsedníčok, členiek 

a členov žiackych rád. Všetci potvrdili, že je potrebná zmena prístupu zo strany učiteliek 

a učiteľov. Neraz tiež a  najmä riaditeľa či riaditeľky školy, zároveň však ide aj o postoje 

spolužiakov a spolužiačok. Jednoznačne podporujú aktivity na výmenu skúseností medzi 

školami, prepájanie a sieťovanie žiackych školských rád. Viackrát uvádzali, že systém 

participácie je potrebné zavádzať už na základných školách, minimálne na druhom stupni. 

Žiaci a žiačky by boli včas a lepšie informovaní, pripravení, mali by viac skúseností. Ústredné 

pojmy, ktoré sa vyskytli pri diskusii o žiackych školských radách boli: nezáujem, formálnosť 

a nedôvera. 

 

 

2.3 ZÁVERY Z PRIESKUMU 

 

Záverom môžeme skonštatovať niekoľko všeobecných zistení z nášho PRIESKUMU, ktorý 

mal prevažne kvalitatívny charakter. 

 

 Potvrdili sa viaceré výsledky kvantitatívnych prieskumov v oblasti názorov a postojov 

mladých ľudí k demokracii, EÚ, ľudským právam, napríklad, výskum ŠŠI, s tým, že 

sa počas našich rozhovorov dali hlbšie zistiť sociálne a individuálne príčiny postojov 

mládeže, diferenciácie v názoroch a identifikovať „soft“ podmienky hodnotových 

orientácií súčasných stredoškolákov a stredoškoláčok. 
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 Ukázala sa potreba hlbšie, najmä kvalitatívne sa zaoberať zdanlivo pozitívne sa 

vyvíjajúcimi trendmi (napríklad, pokiaľ ide o počty školských rád, účasť na voľbách). 

 

 Zistili sme, že regionálne rozdiely sa v tejto oblasti znižujú, žiaci a žiačky stredných 

škôl majú prostredníctvom sociálnych sietí dostatok informácií a ak majú záujem, 

vedia ich aj rovnako kvalitne vyhodnotiť. Deliace čiary: východ – západ, vidiek – 

mesto,  prestávajú zohrávať úlohu, aká bola charakteristická ešte v nedávnej 

v minulosti. 

 

 Ukázali sa aj minimálne rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Rozhodujúci je 

záujem a nie rodové rozdiely. Dievčatá a chlapci diskutujú spolu bez väčších 

predsudkov, vedia rovnako dobre formulovať svoje názory. Niekoľko názorových 

konfrontácií vo fókusových skupinách nikdy nezáviselo od pohlavia, ak išlo o dievča 

a chlapca, bola výmena názorov väčšinou vedená s ešte väčším rešpektom 

a toleranciou. Celkovo je možné povedať, že u chlapcov viac prevláda záujem 

o medzinárodné aspekty ľudských práv, európskej politiky, u dievčat záujem o lokálnu 

politiku a situáciu v škole; 

 

 Záujem študujúcich o diskutované oblasti sa líšil len minimálne na línii  škôl. 

z ktorých pochádzali. Rozdiely v akcentovaných problémoch sa väčšinou týkali 

špecifickej situácie v škole či danom regióne. Príkladom je diskusia na gymnáziu 

s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, kde sa uvádzala malá spolupráca 

s neďalekým gymnáziom so slovenským vyučovacím jazykom, čo väčšina považovala 

za chybu, pretože by radi mali okrem osobných kontaktov (väčšinou cez športové 

a kultúrne aktivity) aj možnosti širšej, stabilnejšej spolupráce. Žiaci a žiačky 

v Giraltovciach zas zdôrazňovali potrebu a význam udržania gymnázia v tomto meste 

ako nositeľa kultúry a vzdelanosti. Zamýšľali sa nad otázkou, prečo je potrebná 

stredná škola, aby mohlo mesto plnohodnotne fungovať. Celkovo však témy diskusie 

boli takmer identické. 

 

 Kvalita diskusie, záujem, argumentačná schopnosť stredoškolskej mládeže boli 

vyvážené tak z hľadiska typu školy (gymnázium, stredná odborná škola) ako aj 

regiónu či bydliska študujúcich. 

 

 Väčšinu študujúcich témy diskusie veľmi zaujali, mnohí žiadali, aby sme pokračovali 

aj počas prestávky, chceli ešte ďalej diskutovať, vyjadriť, alebo lepšie zargumentovať 

svoj názor, viacerí žiadali aj individuálny rozhovor. 
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3. ŠTRUKTÚROVANÉ ZÁZNAMY ROZHOVOROV Z DVANÁSTICH 

FÓKUSOVÝCH SKUPÍN 

 

Na tomto mieste prinášame stručné opisy rozhovorov/diskusií. Nie pri všetkých témach boli 

mladí ľudia v skupinách „výreční“, niekedy a na niektoré témy nevedeli reagovať ani na 

opakované vyzvanie. Pri takýchto rozhovoroch je aj záznam stručnejší alebo žiadny, pretože 

sme chceli zachovať dobrovoľnosť, spontánnosť, uvoľnenosť rozhovorov. 

                      

GYMNÁZIUM  H. SELYEHO, KOMÁRNO 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny 13.5.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- EÚ vnímajú jednoznačne pozitívne 

- silne vnímajú nedemokratické a protieurópske trendy 

v Maďarsku  

- v Maďarsku ide o „zvláštnu situáciu“, kto nepodporuje 

Orbána, je protištátny 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- výhody členstva Slovenska v EÚ vidia vo všetkých sférach 

života 

- nevedeli formulovať nevýhody 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

 

 

- v EÚ je čoraz viac extrémistických strán a hlavne je 

problém, že sú v nich zastúpení mladí ľudia, väčšina z nich 

je protieurópska 

- ovplyvňovanie a propaganda cez internet a sociálne siete 

(pozitívne hodnotia novú európsku legislatívu) 

- aj sociálne siete musia byť regulované 

Brexit 

 

 

 

- „brexit – to je jednoducho telenovela“ 

- na také závažné rozhodnutie bolo veľmi málo času 

- vnímajú rozdiely  - Škótsko, Sev. Írsko atď. 

- „prečo dáva EÚ maďarskej vláde toľko eurofondov, keď je 

proti EÚ?“ 

- o vplyve Ruska takmer nič nevedia 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

- tvrdia, že väčšinu mladých ľudí nezaujíma politika 

- v 1. a 2. ročníku sa nič neučí o politickom systéme, je to zlé 

- nie je komu veriť, ľudia nechcú konflikty 

- správy slovenské aj maďarské – sú málo sledované 

Slovensko  

- voľby 

 

- maďarské strany na Slovensku sú rozdelené, a to im škodí 

- sú spokojní s výsledkami prezidentských volieb 

- maďarské strany sú dlhodobo liberálne, nikto to nevyužíva 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

 

 

- „v škole vyhrali zelení, lebo konzervatívci neprišli voliť“ 

- vedia o nízkej účasti mladých ľudí vo voľbách, mnohí si 

myslia, že sa ich to ešte netýka 

- „volebný vek je O.K“. 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- v škole sú aj žiaci, ktorí sympatizujú s extrémistickými 

stranami, sú v menšine, nedá sa vedieť o sympatizantoch 
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- príčiny 

 

Orbána → signál je nízka účasť na simulovaných voľbách 

– 21,9% - sú sklamaní 

Práva detí Bez výsledku 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

- „školská rada je ako kráľovná, musí byť a hotovo“ 

- je formálna, nič zásadné v škole nerieši, dlhé roky 

organizuje najmä študentské plesy, je zlé, že z 11-tich 

členov je 9 dievčat 

Poznámky  

 

 

V Komárne je málo aktivít na ochranu a podporu demokracie, bol 

tu len jeden protest po smrti novinára J. Kuciaka,  

- cítia sa „na okraji diania“, pociťujú „mocenské vákuum“ 

 

              

GYMNÁZIUM  K.  ŠTÚRA, MODRA 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny 23.5.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

- „projekt EÚ je jednoznačne dobrý a sme radi, že sme 

členskou krajinou EÚ“ 

- obávajú sa najmä vnútorných úniových rozporov 

- o ohrozeniach zvonku (napr. zo strany Ruskej federácie) 

nevedia, skôr sa obávajú D. Trumpa 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- „môžeme byť spokojní, že sme konečne ako rovnocenný 

partner“ 

- nevidia nevýhody, eurofondy považujú za dobrý nástroj, 

len ich treba viac kontrolovať 

- 100%  žiačok a žiakov – vníma cestovanie ako veľkú 

výhodu 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

 

 

- o voľbách do európskeho parlamentu veľa nevedia, neboli 

špeciálne akcie 

- sledujú situáciu cez sociálne siete 

- „aj tak silné krajiny – Francúzsko, Nemecko, o všetkom 

rozhodujú“ 

- chýbajú im diskusie 

Brexit 

 

 

 

- pomerne podrobné informácie u 3- 4 žiakov, chlapcov 

- poznali rozdiely v referende (Škótsko), riziko ozbrojeného 

konfliktu v Írsku 

- „nech už konečne Veľká Británia odíde z EÚ“ 

- Maďarsko, Taliansko – ako krajiny, ktoré by mohli 

opakovať brexit 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

- pomerne malý záujem o situáciu v oblasti politickej, 

nedôvera, sklamanie 

- nikto sa nezúčastnil protestov hnutia Za slušné Slovensko, 

bolo málo a zle organizované 

Slovensko  

- voľby 

- 60% mladých v skupine bolo nad 18 rokov 

- všetci z nich volili v komunálnych a prezidentských 
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voľbách 

- sú medzi nimi aktivisti, 1 člen volebnej komisie 

v prezidentských voľbách v Pezinku 

- diskusia medzi spolužiakmi a spolužiačkami sa koná 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

 

 

 

- voliť zo zahraničia? – určite áno, jednohlasný postoj 

- elektronické voľby NIE, je to veľké ohrozenie, nikto ich 

neodporúča 

- bolo by dobré predĺžiť časový rozsah volieb zo zahraničia, 

preferujú posielanie lístkov 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

- uviedli, že je len málo spolužiačok a spolužiakov 

s extrémistickými názormi, tí sa vyhýbajú diskusiám, vedia 

o nich 

Práva detí 

 

 

- úplne chýba výučba na základných školách, učiteľky sú 

nepripravené, je to skôr atmosféra proti právam detí 

- v rámci dejepisu sú aj exkurzie v oblasti ľudských práv 

- do Olympiády ľudských práv sa zatiaľ zapojili len na 

úrovni školského kola, 2 žiaci písali esej o nežnej revolúcii 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

- je stále formálna 

- 12 členov a členiek školskej rady z každej triedy, nie je 

záujem, nie sú ani dobré skúsenosti 

- „školská rada je poštár medzi vedením a žiakmi“ 

Poznámky  

 

 

 

 

- rozsah hodín občianskej náuky je veľmi nízky 

- uvítali by nové formy, hostí 

- osnovy občianskej náuky sú veľmi zväzujúce, teoretické, 

nie je čas na diskusiu aktuálnych otázok 

- úplne chýbajú nové dejiny, zostávajú len 2 hodiny na celú 

históriu od roku 1968 – (je koniec mája) 

- trápi ich názorový konflikt s jednou učiteľkou pokiaľ ide o 

ľudské práva 

 

 

GYMNÁZIUM  V. PAULÍNYHO – TÓTHA, MARTIN 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny 10.06.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- „EÚ je určite správne riešenie do našej budúcnosti“ , 

tvrdilo asi 80% mladých v skupine, zvyšok má výhrady 

v oblasti hodnôt, spolupráce, rovnosti 

- „nedá sa zahodiť 200 rokov boja  za samostatnosť 

Slovákov (napr. Štúrovci) a len tak jednoducho ju nahradiť 

novými európskymi hodnotami“ 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- prevahu majú výhody členstva SR v EÚ – vyjadrené 

jednohlasne 

- „nemusíme vybavovať víza na rôznych veľvyslanectvách“ 

- všetci a všetky v skupine zdôrazňujú slobodu cestovania 
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- možnosti štúdia v zahraničí hodnotia veľmi vysoko 

- nevýhody – iné historické hodnoty v iných členswkých 

krajinách, SR je malá krajina 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

 

 

- ohrozenia sú aj vo vnútri aj zvonku – myslí si väčšina 

skupiny 

- vnútorné ohrozenia sú najmä populizmus a extrémizmus 

- „Čechy a Slovensko ako most medzi východom a západom, 

to  je ilúzia“ 

- „popálili sme sa v roku 1938 a 1968“  

- Rusko a Putin je veľká hrozba, ale málo sa o nej vie 

a diskutuje – zdôraznili dvaja žiaci 

Brexit 

 

- ide o ohrozenie budúcnosti demokratickej Európy 

- britskí občania a občianky mali málo informácií pred 

hlasovaním 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

 

- „my raz budeme viesť túto krajinu, mali by sme sa na to 

pripraviť“ → v škole to nefunguje  

- v škole sa nehovorí o aktuálnej situácii, napr. takmer vôbec 

nediskutovali s učiteľmi o vražde J. Kuciaka 

- dožadujú sa prednášok externých odborníkov a odborníčok 

Slovensko  

- voľby 

- pozitívne hodnotia prezidentské voľby 2019 

 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

 

 

 

- majú málo informácií a diskusií o systéme volieb 

- prvovoliči nevedia, ako sa majú správať 

- učitelia a učiteľky sa boja diskutovať o politických témach 

- raz za rok sa diskutuje k téme volieb 

- vnímajú negatívny vplyv propagandy 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

 

- Slovenská národná strana a Kotleba – využívajú skúsenosti 

Hitlera aj Stalina, ktorí sa obracali na jednoduchých 

a chudobných ľudí 

- je tu nebezpečenstvo ilúzie socializmu → Putin je 

„novodobý agresor“, ale ľudia v Rusku ho vnímajú ako 

„poloboha“ 

- „o Kryme a Donbase je ticho, ale o Kosovo bol záujem“ 

Práva detí 

 

 

- vadí im nadradený pohľad dospelých 

- „my už máme svoj názor a chceme ho povedať“ 

- „starší ľudia majú komplexy,  že oni neboli vypočutí, prežili 

to a sú lepší ako my“ 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

- žiacka školská rada je formálna, nefunguje dobre 

- vedenie a učitelia sa boja diskusie 

- všetko sa dohodne vopred a žiacka školská rada to len 

odsúhlasí 

Poznámky  

 

- Mimoriadne aktívna skupina, výnimočne dobrá bola aj 

kontroverzná diskusia medzi jednotlivými žiakmi 
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a žiačkami 

- k rozdielu medzi vlastenectvom a nacionalizmom 

            „Ani Štúr nezomrel za štát, treba sa obetovať ináč –     

            napríklad, robiť charitu, zbierať odpadky a pod.“ 

- živá diskusia o slovensko – maďarských vzťahoch (jediná 

okrem Komárna) 

 

 

SPOJENÁ  ŠKOLA  Ľ. PODJAVORINSKEJ, PREŠOV 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny, 11.6.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- Európska únia je dobrá pre budúcnosť Slovenska, zdá sa, 

že rozhodujú silní a veľké krajiny 

- „možno, keď niekto zo Slovenska niečo navrhne, bude to aj 

prijaté, možno“ 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- EÚ má hlavne výhody, 100% z nich vidí najväčšiu výhodu 

v cestovaní 

- vidia aj nevýhody, najmä, že sú slabo podporované 

slovenské výrobky, hlavne poľnohospodárske 

- „Nie je to chyba EÚ, ale aj našich ľudí“ 

- „Maďarsko si viac chráni svoje výrobky“ 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

- najväčšie ohrozenie vidia v rôznych extrémistických 

hnutiach a stranách, rovnako na Slovensku ako aj v iných 

krajinách 

Brexit 

 

 

 

- zdá sa, že to bola trochu zmanipulovaná situácia 

- „občania brexit nechcú, ale vláda chce“ 

- boli len malé rozdiely v hlasoch za odchod/proti odchodu v 

referende 

- vnímajú najmä ekonomické dôsledky brexitu 

- „zrušia sa obchody, napr. Tesco“ 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

- o celoslovenskú situáciu sa zaujíma len málo žiakov a 

žiačok 

- „vláda je taká, aká je“ 

- mala by sa podporiť najmä poľnohospodárska produkcia 

- prečo sa stále dováža zlé poľské mäso? 

Slovensko  

- voľby 

 

 

 

- v skupine bol zatiaľ voliť len 1 žiak 

- ostatní nemajú vyhranený názor na účasť vo voľbách 

- zaujímajú ich hlavne komunálne voľby, uvádzajú príklady 

z Prešova 

- „Maďari boli už dlho“ 

- stále nie je jasné, na čo idú peniaze z mesta a fondov EÚ 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

- volebný vek 18 rokov je dostatočný 

- „skôr voliť ako nevoliť“ 

Extrémizmus - spolužiaci a spolužiačky majú aj extrémistické postoje 
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- skúsenosti 

- príčiny 

a názory, veľa sa o tom ale nehovorí 

 

Práva detí Bez výsledku  

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

 

- žiacka školská rada má zástupcov a zástupkyne  z každej 

triedy 

- je záujem zmeniť prostredie školy, podporujú sa športové 

aktivity 

- zaviedol sa zber použitej techniky, aj pre ľudí z mesta 

- do vyučovania sa nezasahuje 

Poznámky  

 

 

 

 

- zaujíma ich situácia najmä na lokálnej úrovni - prečo je 

centrum mesta málo živé 

- 15 žiakov z odbornej časti školy diskutovalo veľmi 

otvorene a kriticky 

- ponúkol som vypnutie nahrávania 

 

 

GYMNÁZIUM,  GIRALTOVCE 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny 11.06.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- skupina sa zhoduje v názore, že Európska únia je dobrým 

krokom pre Slovensko 

- nie všetky hodnoty sa však zhodujú, Slovensko je 

tradičnejšie, viac nábožensky orientované, mali by sme si 

to uchovať 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- väčšina skupiny sa zhoduje, že výhodou je cestovanie, 

možnosť práce a štúdií v zahraničí 

- poznajú viacerých známych, kamarátky, kamarátov, ktorí 

pracujú a študujú v zahraničí, sú spokojní, otázka je, koľkí 

sa vrátia späť na Slovensko 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

- za najväčšie ohrozenie považujú snahy vo viacerých 

krajinách odtrhnúť sa od EÚ, brexit môže byť pre to 

návodom 

- o ohrozeniach z Ruska nie sú informovaní 

Brexit 

 

 

 

- brexit vnímajú ako zlý príklad pre ostatné krajiny 

- vidia najmä jeho ekonomické problémy a dôsledky – aj na 

Slovensku 

- mnohí poznajú ľudí, čo pracujú vo Veľkej Británii 

a obávajú sa, že sa budú musieť vrátiť 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

- zaujímajú sa viac o politiku po vražde novinára J. Kuciaka 

- väčšina ich spolužiakov a spolužiačok sa o politiku na 

Slovensku nezaujíma 

Slovensko  

- voľby 

 

- zaujímali ich najmä komunálne voľby a ako sa bude ďalej 

rozvíjať ich mesto 

- niektorí mladí v skupine sú z volieb primátora sklamaní 
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 - „bolo by fajn mať niekoho nového, mladšieho“ 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

- väčšina skupiny súhlasí so súčasným vekovým limitom, 

niektorí nemajú vyhranený názor 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

- poznajú niektoré extrémistické hnutia, najmä Kotlebu 

- v ich blízkosti to nevnímajú ako veľký problém 

Práva detí 

 

- začali sa o nich učiť príliš neskoro, venovalo sa tomu málo 

času  

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

- školská rada na škole pracuje, nevyjadruje sa však 

k zásadným otázkam 

- dôležití sú učitelia, niektorí sú výborní, napr. občianska 

náuka, angličtina 

Poznámky  

 

 

 

- trápi ich najmä ďalší osud ich gymnázia, hovorí sa, že 

môže byť zrušené 

- „ak bude zrušené gymnázium, Giraltovce už úplne prestanú 

byť mestom, bude to dedina“ 

 

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ, KOŠICE 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny 12.06.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- EÚ hodnotí celá skupina pozitívne 

- demokracia, sloboda sú hodnoty, ktoré nám EÚ garantuje 

- je potrebné zamerať sa na euroskeptické strany 

- „som v podstate spokojný z výsledkov volieb do Európskeho 

parlamentu“ 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- prevažujú výhody, najmä cestovanie, možnosti štúdia 

a ekonomická spolupráca 

 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

 

- vo všetkých krajinách silnie pozícia euroskeptických strán, 

vo voľbách neuspeli, treba viac o tom hovoriť 

- „Robiť z Ruska agresora je trochu prehnané“ 

- „Zbytočné je budovať armádu EÚ, lebo sme všetci 

v NATO“ 

Brexit 

 

 

 

- „Brexit bez dohody by bol škodlivý pre všetkých“ 

- viacero mladých v skupine uvádza problém priamo 

v konzervatívnej strane, majú pochybnosti o B. Johnsonovi 

- „výsledky volieb boli zmanipulované“ 

- problémom sú hranice s Írskom 

- na margo Škótska – „chcú robiť všetko opačne ako 

Angličania“ 

- jednohlasne zdôrazňovali ekonomické problémy v EÚ po 

brexite 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

- situácia je komplikovaná, mnohí majú pocit straty dôvery, 

obavy pred extrémizmom 



26 
 

 - „znížiť volebný vek by pomohlo extrémistom“ 

Slovensko  

- voľby 

 

- väčšina vyjadrila spokojnosť s výsledkami posledných 

volieb, hlavne s prezidentskými voľbami na Slovensku 

- vyjadrili spokojnosť, že v eurovoľbách neuspeli 

euroskeptické strany 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

 

 

 

- väčšina (asi 80% skupiny) má už volebné právo, aj ho 

využívajú 

- „keby sme boli v utopickom svete, mohli by sme znižovať 

volebný vek“ 

- „nižší vek by asi nepomohol demokracii, možno 

v budúcnosti“ 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

 

- extrémistické názory sa podľa nich vyskytujú vo všetkých 

krajinách EÚ 

- nie je jasný postoj EÚ voči Rusku 

- „Politika Západu je podobná ako tá voči fašistickému 

Nemecku; Rusko si dovoľuje čoraz viac, sankcie sú 

neúčinné“ 

-  „Má vôbec mať Rusko a Čína právo veta v Bezpečnostnej 

rade OSN, keď porušujú ľudské práva?“ 

Práva detí 

 

- vedia o nich málo 

- učia sa o nich príliš neskoro 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

 

- nikto nie je spokojný s činnosťou žiackej školskej rady 

- „vedenie je spokojné, že ŽŠR je slabá“ 

- diskusia bola o otvorenosti školského časopisu ale aj o tom, 

že žiadny podstatný návrh neprejde 

- trápi ich postup pri zmene školského poriadku, asi 30 

žiakov a žiačok spísalo návrhy, konečné rozhodnutie však 

už bolo na učiteľkách a učiteľoch, prijali asi 10% návrhov 

- celkovo nefungujú demokratické mechanizmy v škole – 

zhodujú sa všetci mladí v skupine 

- „možno nás podporujú len 1 – 2 učiteľky“ 

Poznámky  

 

 

 

 

- veľmi aktívna a mimoriadne dobre informovaná žiacka 

skupina (najmä chlapci, v oblasti medzinárodných 

vzťahoch a situácii v Donbase, Veľkej Británii, Ruskej 

federácii, atď.) 

- veľmi otvorená a kritická diskusia o demokratických 

štruktúrach v škole 

                           

 

GYMNÁZIUM  A.  MERICI, TRNAVA 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny 17.06.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- vidia najmä pozitíva EÚ, ale aj niektoré negatíva 

- pozitíva: môžeme byť súčasť širšieho, vyspelého celku, 



27 
 

- perspektívy 

 

väčšie možnosti štúdia, Erasmus+ 

- negatíva: veľká byrokracia pri projektoch, nejednotnosť – 

EÚ by nemala byť federáciou, ale treba jednotnejšie 

postupy, škodí jej presadzovanie odlišnosti, lepšie by bolo 

zdôrazňovať, čo je spoločné 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- výhody majú všetky stredoeurópske krajiny, ale V4 sa 

nespráva v súlade s EÚ – vyjadrila to približne polovica 

skupiny 

- poznajú (2 až 3 žiaci) situáciu na Ukrajine, Maďarsku, 

väčšina si neželá  konflikt, ale rokovania 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

- pociťujú ohrozenia približne rovnako – tak vo vnútri 

(separatisti), ako aj zvonku (Putin) 

 

Brexit 

 

 

 

- vidia ho veľmi problematicky 

- „hrozí rozpad Veľkej Británie“ 

- „hrozí občianska vojna v Severnom Írsku“ 

- väčšina si myslí, že zlyhali tí, ktorí boli za zotrvanie v EÚ 

- „kvôli brexitu sa zanedbávajú mnohé ďalšie témy, dôležité 

pre budúcnosť Európy – migrácia, ekonomika vo svete a 

pod.“ 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

- zúčastňovali sa na protestoch po Kuciakovej vražde 

- stále nie je dostatok pravdivých informácií, mladí aj starší 

sa nevedia orientovať 

Slovensko  

- voľby 

 

 

 

- zhruba polovica mladých v skupine má už volebný vek, aj 

volili, v komunálnych aj prezidentských voľbách, 

s výsledkami vyjadrili spokojnosť 

- „V Trnave vyhráva Matovič, lebo je proti Ficovi, aj v škole 

je to podobné, na jeho kandidátke (OĽANO) sú absolventi 

školy“ 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

- volebný vek je O.K. 

 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

- extrémizmus je nebezpečný, ale ťažko ho identifikovať 

- „Niektorí spolužiaci volia Kotlebu zo zábavy, chcú 

provokovať, nemajú vyhranený názor“ 

Práva detí Bez výsledku 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

 

- žiacka školská rada je dobrá myšlienka, aj v škole dobre 

pracovala, spolupracovali aj s mestom, napríklad pri 

organizácii zhromaždenia na námestí 

- zdá sa im, že ŽSR teraz upadá, nerozhoduje o závažnejších 

veciach, napríklad o vyučovacích predmetoch 

- „Bavia sa o uskladňovaní bicyklov a viac-menej 

praktických záležitostiach“ 

Poznámky  - skupina sa vyjadrovala otvorene a kriticky 
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- zaujímala ich situácia v Trnave 

- vo vzťahu k demokratickým štruktúram v škole (napríklad, 

žiackej školskej rade) bola pozitívnejšie orientovaná ako vo 

väčšine iných škôl  

 

 

GYMNÁZIUM  P. DE COUBERTINA, PIEŠŤANY 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny č. 1, 21.6.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- Európsku úniu hodnotia všetci pozitívne, vidia viac jej 

ekonomické výhody 

- ako významnú hodnotu uvádzali stabilitu a perspektívy EÚ, 

ktoré môžu Slovensku pomôcť 

- 1 žiačka uviedla ako hodnotu mier, čím sa rozprúdila širšia 

diskusia 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- diskutovalo sa stále len o výhodách, nikto v skupine 

nevedel uviesť zjavnú nevýhodu 

- diskutovalo sa o štyroch hlavných výhodách: voľný pohyb 

ľudí v EÚ, možnosti štúdia v zahraničí, jednotná mena 

a eurofondy 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

 

 

- ako najväčšie ohrozenia EÚ uvádzala väčšina žiakov 

a žiačok extrémistické hnutia a dezinformácie, najmä na 

sociálnych sieťach 

- „Na Slovensku je slabý záujem ľudí o EÚ, celkovo prevláda 

nevedomosť ľudí“ 

Brexit 

 

 

 

- „Išli voliť najmä starší konzervatívni ľudia proti EÚ, 

mladší nešli“ 

- v diskusii sa hovorilo aj o probléme neoverených 

informácií na sociálnych sieťach 

- diskutovalo sa o ďalších krajinách EÚ, hlavne o Maďarsku, 

ktoré ohrozujú EÚ a prikláňajú sa viac k Rusku 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

 

- situáciu na Slovensku vnímajú najmä cez výsledky 

posledných volieb: komunálnych, prezidentských, 

eurovolieb 

- majú obavy z extrémistov 

- „Kotlebovci budú určite v TOP – 5 v nasledujúcich 

voľbách“ 

- „Smer zvýši dôchodky o 5€ a hneď ich pôjdu voliť“ 

Slovensko  

- voľby 

 

 

 

- ostatné voľby považuje väčšina za úspech demokracie na 

Slovensku 

- sú spokojní najmä s novou prezidentkou, „Bola prvýkrát 

zvolená žena, to je super“ 

- „Strany v parlamente sa nikam neposunuli, treba zmenu“ 

Voľby všeobecne - Rozvinula sa ostrejšia výmena názorov na súčasnú 
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(účasť, volebný vek) 

 

 

 

opozíciu, hlavne pokiaľ ide o stranu SAS, protichodné 

názory jedného chlapca a jedného dievčaťa 

- nikto nesúhlasí s možnosťou zníženia volebného veku, boja 

sa manipulácie 

- „Bolo by to demokratické, ale nie zmysluplné“ 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

- extrémizmus vnímajú hlavne cez politické strany 

- nárast ich popularity spôsobuje populistická rétorika 

Práva detí - vedia o nich málo, učili sa nedostatočne a neskoro 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

 

- všetci mladí ľudia v skupine kritizovali prácu ŽSR 

- ŽSR prezentuje svoje názory bez diskusie so žiakmi 

a žiačkami v triedach 

- naposledy, pri voľbe riaditeľa školy 

- ŽSR nepracuje demokraticky, ako príklad uviedli zvučku 

pri zvonení, 500 žiakov a žiačok bolo proti, 100 za 

a zvučka je stále nezmenená 

Poznámky  

 

- aktívna skupina, ktorá bola menej orientovaná na EÚ, 

nemala skoro žiadne informácie o Rusku 

- bol živý záujem o slovenskú politiku a hlavne 

o demokraciu v škole 

 

 

GYMNÁZIUM  P. DE COUBERTINA, PIEŠŤANY 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny č. 2, 21.6.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- jednoznačný názor, že EÚ je pre Slovensko veľmi dobré 

riešenie 

- „Bez EÚ by Slovensko nebolo žiadny hráč“ 

- ochrana životného prostredia by nebola bez EÚ (emisie, 

plasty...) – „je to tiež ľudské právo“ 

- migrácia je prospešná pre EÚ, klesá pôrodnosť 

- „len Nemci to nezvládli, dávali len dávky, prestali ich 

motivovať na prácu“ 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- „ľudia si výhody žiaľ nedokážu uvedomiť“ 

- jednoznačnú výhodu vidia všetci v ekonomickej integrácii, 

ďalej žiaci uvádzali cestovanie, Erasmus+, eurofondy, 

colnú úniu -  

„obchodujeme bez daní, máme spoločnú menu“ 

 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

- EÚ má dostatočný potenciál na prekonanie ohrození 

- EÚ má kapacitu zvládnuť odchod Spojeného kráľovstva aj 

ekonomicky 

Brexit 

 

- Veľká Británia bola podľa väčšiny nepripravená na výstup 

z EÚ, ale rovnako aj EÚ na odchod jednej krajiny 
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- niektorí mladí ľudia v skupine oponovali, že EÚ to zvláda 

dobre, nerobila veľa ústupkov Veľkej Británii 

- vnímajú regionálne rozdiely a dezinformácie 

- „Veľké mestá sú viac prepojené s Európou, preto sú viac 

proeurópske“ 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

 

- „Po vražde Jána Kuciaka sa začali vyčisťovať inštitúcie od 

podvodníkov, najmä polícia“ 

- viacerí uvádzajú, že je potrebné protestovať proti 

nevyšetreným starším kauzám ako sú Gorila, Váhostav 

a pod. 

- „Mladí ľudia si neuvedomujú dôležitosť spoločenských 

vied“  

Slovensko  

- voľby 

 

 

 

- vnímajú veľmi pozitívne najmä výsledky prezidentských 

volieb 2019 

- „Predbehli sme Čechy o 20 rokov, hovoria to aj českí 

analytici“ 

- „Prezidentka je jednoznačne proeurópska a vie to aj 

vysvetliť ľuďom“ 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

 

 

 

- ambivalentné názory na volebný vek 

- eurovoľby – „Kto vlastne išiel voliť?- možno viac tí proti 

EÚ“ 

- treba viac vzdelania, prepájať občiansku náuku, dejepis, 

sociológiu 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

 

- sú aj extrémisticky orientovaní žiaci a žiačky, je ich málo, 

v ich triede ale o nikom nevedia 

- príčinou je zlá vzdelanosť, „Mladí ľudia nechápu ohrozenie 

zo strany fašistických myšlienok“ 

Práva detí - sú dôležité, málo a zle sa o nich učí 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

 

- „Nefunguje to tak, ako by to malo byť“ 

- je veľa návrhov na zlepšenie školy, vedenie však stále 

nerešpektuje názory žiačok a žiakov 

- úspechy žiackej školskej rady sú najmä v oblasti kultúry, 

napríklad, pokiaľ ide o čítanie úspešných kníh 

- ŽSR – často sa nezaujíma o problémy tried, viac riešia 

triedni učitelia a triedne učiteľky 

- „rada nezvládla ani diskusiu o vysokých teplotách 

v triedach a skrátení výučby“ 

Poznámky  - aktívna skupina so širokým prehľadom, zapájali sa všetci 

mladí ľudia v nej, zostali diskutovať aj celú prestávku   
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LETNÁ  ŠKOLA  DEMOKRACIE A ĽUDSKÝCH  PRÁV, Svätý Jur 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny č. 1, 30. 6. 2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- EÚ vnímajú všetci mladí ľudia v skupine pozitívne 

- „EÚ je super konštrukt, mocenský dáždnik aj pre 

Slovensko“ 

- zdôrazňovali spoluprácu krajín, bez ktorej nie je možné 

udržať mier, ochranu životného prostredia → 

- „Jednotlivé štáty by už boli stratené“ 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- všetci mladí ľudia v skupine hovorili najmä o výhodách: 

- možnosti študovať a pracovať v EÚ, voľný pohyb tovarov 

a služieb, eurofondy 

- dôležité je občianstvo EÚ 

- „Nemci by si asi nesadli za stôl so SR, keby nebola súčasť 

EÚ“ 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

 

 

- „Vznikajú stále nové eurodeštruktívne myšlienky“ 

- väčšina skupiny vidí najväčšie ohrozenia zvnútra – hlavne 

nárast populizmu, príklad: Maďarsko 

- „Svet sa globalizuje, ale ľudia sa toho boja – odpoveď je 

extrémizmus, národný populizmus“  

- „Západné krajiny boli po rozšírení EÚ arogantné, akoby 

oni už boli za všetkým, zanedbali diskusiu doma“ 

Brexit 

 

 

 

- viacerí mladí ľudia v skupine ho vnímajú ako vnútorný 

problém Spojeného kráľovstva, politických nezhôd, zlej 

informovanosti 

- „EÚ je režim, ktorý nepropaguje sám seba, otvorene rieši 

konflikty – a to mu aj môže škodiť“ 

- „Škótsko je proeurópske, lebo je tam silná ľavica“ 

- Ľudia v Spojenom kráľovstve nevedeli, na akú 

komplikovanú cestu sa dali“ 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

 

- „Na Slovensku prevláda politická dohoda nad ľudskými 

právami“ 

- stále prevláda nezáujem ľudí a väčšina vidí riešenie 

v občianskom aktivizme 

- „SR nemá ciele, je to katastrofálne správanie, nik nechodí 

na rokovania, ignorujú sa odporúčania“ – uviedla žiačka 

po stáži v Rade Európy 

Slovensko  

- voľby 

- posledné voľby, najmä prezidentské, vnímajú jednoznačne 

pozitívne 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

 

- viac o nich hovoriť aj v škole, vysvetľovať dôležitosť 

volieb 

- na vek majú rôzny názor, prevládajú obavy zo znižovania 

aktuálnej hranice volebného veku 
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Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

 

- „Extrémizmus vzniká tam, kde je strach z niečoho nového, 

nedostatok informácií“ 

- riešenie vidia v osvete, vzdelávaní, cestovaní po EÚ 

Práva detí - vedia o nich málo, len kto individuálne mal záujem 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

 

- skupina vyjadrila rôzne názory a skúsenosti 

- negatívne  názory a skúsenosti vyjadrila väčšina mladých 

ľudí v skupine 

- žiacku školskú radu vnímajú ako formálnu 

- „Stretnú sa raz za mesiac cez veľkú prestávku“ 

- „Riaditeľka zamietne 90% návrhov ŽSR“ 

- „ŽSR je podceňovaná, ½ žiačok a žiakov ani o nej nevie“ 

- „Chceli sme voliteľný predmet – psychológia, žiadalo 18 

žiakov a žiačok – vedenie to zamietlo“ 

- pozitívne názory na participatívnosť a ŽSR vyjadrili žiaci 

a žiačky z 3 stredných škôl 

- „Spoločné občianske aktivity po vražde J. Kuciaka“ 

- „Zástupca je v Rade školy, podieľa sa na rozpočte, 

hodnotení učiteliek a učiteľov“ 

Poznámky  

 

 

 

- mimoriadne aktívna a informovaná skupina 

- diskutovalo sa aj o iných problémoch, napríklad, o 

postavení národnostných menšín v EÚ (príklady: 

Maďarsko, Rumunsko), o aktivite „gender week“ na 

bratislavskom gymnáziu 

                     

 

LETNÁ  ŠKOLA  DEMOKRACIE A ĽUDSKÝCH  PRÁV, Svätý Jur 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny č. 2, 1.7.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- skupina sa zhodla, že hlavnými hodnotami EÚ je 

demokracia a chápanie EÚ ako „Európy národov“ a nie ako 

USA – jednotného národa 

- Skupinu V4 – vnímajú ako ignorovanú, napríklad, pri 

voľbe predstaviteľov EÚ 

- Francúzsko, Nemecko – stále majú pocit nadradenosti, 

zhodla sa väčšina mladých v skupine 

- „V EÚ chýba umiernený stred“ 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- skupina sa zhodla v názore, že výhody členstva v EÚ 

ďaleko prevyšujú nevýhody 

- výhodou je súdržnosť EÚ a rozhodnutí a nariadení, ktoré sú 

výsledkom konsenzu 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

- „EÚ je teraz na križovatke“ 

- „EÚ je žiaľ pre našich občanov stále abstraktný pojem“ 

- posledné eurovoľby nazvali viacerí  „varovným prstom“ – 
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najmä pre tradičné politické strany v celej EÚ, ktoré musia 

byť otvorenejšie, aktívnejšie, lebo ich nahradia populisti 

a extrémisti 

Brexit 

 

 

 

- brexit je vnímaný negatívne, ako zlyhanie informovanosti, 

zlej kampane 

- využil sa postup: „to je nepriateľ – ako v minulosti, a nie 

to, čo nás spája“ 

- chýbalo zdôraznenie výhod pre Veľkú Britániu 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

 

- charakterizujú ju ako nejasnú, plnú káuz a korupcie, 

prevláda nedôvera 

- „Ľudia nemajú čas, ani chuť študovať materiály z EÚ či 

Rady Európy (napríklad, Istanbulský dohovor), lepšie je to 

posunúť na lídra“ 

Slovensko  

- voľby 

 

 

 

- jednoznačne pozitívne hodnotenie prezidentských volieb 

celou skupinou 

- voľby do EÚ – o. k., avšak problém Kotlebovcov a ich 

umiestnenia je veľký 

- „Zaviesť do osnov Občianskej náuky volebný systém u nás 

a v EÚ, vysvetľovať, ale problém je, že takmer polovica, 

možno 40% učiteliek a učiteľov je nekvalifikovaných“ 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

 

- väčšina skupiny je proti zníženiu volebného veku 

- ako dobrý príklad zvýšenia účasti na reálnych voľbách 

uvádzajú simulované voľby na školách 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

 

- „Je málo spolužiakov s extrémistickými názormi“ 

- celkovo majú obavu, že Kotleba si získa stále viac 

priaznivcov medzi mladými → treba viac diskutovať, 

nepodceňovať ani dobré výsledky volieb do EÚ 

Práva detí Bez výsledku  

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

 

 

- prevládajú názory a skúsenosti, že žiacka školská rada je 

skôr formálna, nespĺňa ich očakávania 

- „Gender week v Bratislave schválila školská rada, ale 

vedenie o tom nevedelo, t. j. bola zlá komunikácia, ktorá 

škodí veci“ 

- našli sme prednášajúceho z psychiatrie, ale vedenie ho 

neschválilo 

Poznámky  - veľmi aktívna skupina, rôzne názory a skúsenosti, avšak 

veľmi podobné hodnotenie súčasnej situácie v EÚ a na 

Slovensku ako v prvej fókusovej skupine Letnej školy 
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OBCHODNÁ  AKADÉMIA, TRNAVA 

Záznamový hárok z fókusovej skupiny 19. 11.2019 

Európska únia 

- hodnoty 

- perspektívy 

 

- všetci v skupine vnímajú EÚ pozitívne 

- 23 žiačok a žiakov ich školy bolo v Európskom parlamente, 

majú teda osobnú skúsenosť, myslia si, že aj Erasmus+ je 

fajn a hlavne že EÚ počúva hlasy mladých ľudí 

Slovensko a EÚ 

- výhody 

- nevýhody 

- všetci mladí ľudia v skupine zdôrazňovali výhody, najmä: 

cestovanie, obchodovanie, eurofondy 

EÚ – ohrozenia 

- vnútorné 

- vonkajšie 

 

 

- ohrozenie?  – aby aj ďalšie krajiny nechceli odísť z EÚ 

- „Nie krajiny, ale ľudia v mnohých krajinách nechcú byť 

v EÚ“ – uvádzajú príklady Talianska a Maďarska 

- „Východné krajiny sa porovnávajú so západnými, nechápu 

súvislosti“ 

Brexit 

 

 

 

- „Nové referendum by istotne dopadlo inak“ 

- nie je to dobrý príklad pre ostatné krajiny – zdôrazňujú 

viacerí mladí ľudia v skupine 

- „Briti si nevedeli vôbec predstaviť následky brexitu“ 

- viacerí mladí ľudia v skupine zdôrazňujú vec hranice 

s Írskom, riziko eskalácie násilia 

Slovensko 

- aktuálna situácia 

 

 

- „Tí, ktorí sú proti základným hodnotám EÚ, sú výraznejší, 

viac ich počuť“ 

- chýba aj informovanosť o plnení volebných programov 

- médiá prinášajú často dezinformácie 

Slovensko  

- voľby 

 

 

 

- „Voľby do EÚ sú stále najmenej zaujímavé pre obyčajných 

ľudí“ 

- väčšina skupiny zdôrazňuje dôležitosť informovanosti, 

napríklad, sú spokojní, že v škole sa veľa k témam hovorí, 

ale koho to menej zaujíma, zostáva neinformovaný 

- „Slováci radi frflú, ale treba viac aktivity“ 

- „Nainšpirovala som mamu, aby išla voliť“ 

- najväčšiu spokojnosť vyjadruje skupina s prezidentskými 

voľbami v r. 2019 

Voľby všeobecne 

(účasť, volebný vek) 

 

 

 

- k zníženiu volebného veku → 

- „Ja som za zníženie volebného veku, lebo my na stredných 

školách vieme už dosť“ 

- viacerí mladí ľudia v skupine sú za zníženie hranice 

volebného veku, ale je k tomu potrebná výučba 

a informovanosť 

Extrémizmus 

- skúsenosti 

- príčiny 

 

-  extrémistickým stranám vadia rôzne hodnoty EÚ, napr. 

multikulturalizmus 

- „Kotleba, SNS – nabaľujú stále ďalších, ktorí nesúhlasia 

s niektorými politikami EÚ“ 
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Práva detí - „Učíme sa o nich málo“ 

Škola  

- žiacka rada 

- participatívnosť 

- žiacka školská rada je novo zložená, tešia sa, začína 

fungovať, výsledky sa uvidia 

- predtým nefungovala dobre 

Poznámky  

 

- „Slovensko je zahltené vnútornými kauzami“ 

- „my nemáme možnosť výučby o EÚ ako v iných krajinách“ 
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