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Úvod  
 
Demokracia je neustály proces učenia sa, ktorý má za cieľ kultivovať 

spoločnosť a priestor v ktorom nažívajú jednotlivci po intelektuálnej, 

nehmotnej, morálnej a etickej stránke. Demokracia má otvárať 

priestor na diskusie, polemiky a kultivované rozhovory. Demokracia 

má vytvárať priestor pre budovanie a podporu základných ľudských 

práv a slobôd. A v neposlednom rade, demokracia má podporovať 

zvedavosť ducha po nových cestách k ideálu. Znie vám to ako sci-fi? 

Niektorí z nás by sa cynicky uškrnuli. No takto nejako si predstavovali 

demokraciu celé stáročia myslitelia snažiaci sa nájsť ideálny systém, 

ktorý by zabezpečil jednotlivcom ako aj spoločnosti ako celku 

dostatočný priestor na seba-realizáciu a budovanie vyspelej komunity 

založenej na určitých právach a povinnostiach. Ich snahou bolo 

vybudovať priestor v ktorom by nikto nestrácal veľa, skôr získaval 

mnoho. V tejto publikácii sa nebudeme zamýšľať nad filozofickými 

konceptmi demokracie ako procesu učenia sa, či nad ich adaptáciou 

v praxi. Naším cieľom je čitateľom detailnejšie odkryť jednu sféru 

tohto procesu pod termínom politické vzdelávanie, a to cez jednu 

veľmi špecifickú a zaujímavú časť občianskej spoločnosti, a tým sú 

mládežnícke politické organizácie, kde predpoklad politického 

vzdelávania by mal byť vrytý do ich DNA.  

 

Mládežnícke politické organizácie zohrávali veľmi dôležitú úlohu 

v minulosti, najmä pri vytváraní priestoru pre reprezentáciu mladých 

ľudí, rekrutáciu nových členov a budúcich lídrov, ako aj napomáhali 

pri politickej mobilizácii najmä mladých ľudí počas predvolebných 

kampaní, vrátane zacieľovania sa na potenciálnych mladých voličov. 

Mládežnícke politické organizácie, najmä v západných krajinách, 

v minulosti predstavovali efektívny nástroj akým sa ich materská 

strana spájala so spoločnosťou. No ich funkcie sa počas období menili 

v závislosti na tom, akou vnútornou transformáciou prechádzali ich 
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materské strany. Tie začínali pomaličky upúšťať od masovosti, 

a začali prijímať nové marketingové a komunikačné techniky, ktoré 

ich čoraz viac odpútavali od svojho voličského jadra. A čoraz viac sa 

zmenšovala aj ich závislosť na rôznych organizáciách, komunitách 

a členoch. Podobne to bolo aj u mládežníckych politických organizácií, 

aj oni si prešli transformáciou, začali sa postupne orientovať na tie 

funkcie, ktoré vytvárali priestor pre rekrutáciu nových členov do 

združení, no nie už do materskej politickej strany. Začali sa venovať 

politickému vzdelávaniu, politickej socializácii svojich členov, a stali sa 

akýmsi uzatvoreným svetom aktívnych mladých ľudí, s nemožnosťou 

osloviť väčší počet ľudí. Aj napriek tejto zásadnej zmene ich pozície 

a postavenia, mládežnícke politické organizácie zohrávajú dôležitú 

úlohu v politickom systéme. Zásadnou otázkou tejto publikácie je, či 

aj mládežnícke politické organizácie na Slovensku zastávajú dôležité 

postavenie, aj napriek viacerým štrukturálnym zmenám v spoločnosti 

a v politickom systéme. 

 

Celá publikácia je veľmi citlivo rozdelená tak, aby v prvej časti 

oboznámila čitateľov z teoretickými východiskami termínu „politické 

vzdelávanie“, jeho praktickej realizácie, v prípade Slovenska 

nerealizácie. Následné kapitoly sa venujú priamym aktérom tohto 

procesu, ktorý je na Slovensku poddimenzovaný a neteší sa nielen 

pozornosti, ale ani pozitívnym reakciám zo strany spoločnosti. Našou 

snahou je tak opäť prispieť k diskusii o téme, ktorej sa nevenuje taká 

pozornosť ako by mala, a to aj napriek tomu, že predstavuje základ 

zdravej demokratickej spoločnosti.   
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Úvodný vstup do problematiky politického 
vzdelávania 
 

„Demokratické vzdelávanie poskytuje základy, 
na ktorých môže demokratická spoločnosť 
zabezpečiť občianske a politické slobody jej 
občanov, bez toho, aby bola ich prosperita 
alebo ich samotné prežitie vystavené veľkému 
riziku. Pri absencii demokratického vzdelávania 
budú riziká - možno aj veľké riziká - stále stáť 
za to, aby sa pokračovalo v rešpektovaní 
skutočných preferencií občanov. Ale zápas o 
občianske a politické slobody bude v 
spoločnosti, ktorej občania boli zbavení 
primeraného vzdelania, omnoho krehkejší.“  

 
(Gutmann, Democratic Education, 1999, s. 289). 
 
„Tichá kríza“ humanitného vzdelania 
 
Autorský team, ktorý v názve publikácie použije výraz „politické 
vzdelávanie“, by na prvom mieste mal uviesť aké definície pojmov 
„politické“ a „vzdelávanie“ – ako aj samotnú definíciu pojmu „politické 
vzdelávanie“ – pri svojom písaní využíval.  
 
Prvý dôvod prečo je najprv  potrebné sústrediť sa na definície 
pojmov „politické“, „vzdelávanie“ a „politické vzdelávanie“ je ten, že 
pojmy sú prvotné formy myslenia, z ktorých následne tvoríme naše 
argumenty, tvrdenia a závery. A mnohým chybám v uvažovaní 
zabránime tým, že pojmy, ktoré používame, definujeme. Anna 
Wierzbicka upozorňuje, že význam určitého slova môžeme definovať 
ako niečo, „čo si ľudia myslia alebo čo majú na mysli, keď toto slovo 
používajú“. Avšak, čo si ľudia myslia (alebo majú na mysli) sa neraz 
odlišuje (Wierzbicka, 2014: 322; Tužinská, 2020: 36). Ak nezačneme 
skúmanie otázky politického vzdelávania cez predloženie definícií 
pojmov, s ktorými pracujeme, potom sa môže stať, že čitateľovi 
nebude zrejmé, aké významy slov sme v predloženej štúdii použili.   
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Druhý dôvod prečo je najprv potrebné sa sústrediť na definície 
pojmov „politické“, „vzdelávanie“ a „politické vzdelávanie“ je ten, že 
v poslednej dekáde viacero autorov (napríklad: Robinson, 2011; 
Zakaria, 2015; Liessmann, 2017) upozorňuje na tzv. krízu 
humanitných štúdií (Studia humanitatis), a to v tom zmysle, že 
humanitné štúdiá zlyhávajú v návrhu riešení aktuálnych 
spoločenských a sociálnych problémov. Martha C. Nussbaum dokonca 
hovorí o „tichej kríze“ (silent crisis) humanitného vzdelávania, ktorá 
podľa nej súvisí s krízou demokracie: „Bez podpory vzdelaných 
občanov, nemôže žiadna demokracia zostať stabilná“ (Nussbau, 
2010:10). James Turner považuje za jednu z príčin tejto krízy 
skutočnosť, že humanitné vedy opustili metódy blízke filológii: 
skúmanie (etymológie) pojmov a kontextov, v ktorých sa pojmy 
používajú (Turner, 2014). A už v roku 1985 potvrdila túto hypotézu 
Anna Wierzbicka, ktorá tvrdí, že hoci „[D]efinovanie významu slov 
bolo najmenej dvadsaťpäť storočí charakteristickou súčasťou 
európskej kultúry“ (Wierzbicka, 1985: 11), aktuálne sa humanitné 
štúdiá presúvajú do oblasti „aktivizmu“ proti rôznym „nepriateľom“ 
demokracie. A tým, že „aktivisti“ nepracujú s kritikou rôznych 
významov slov, strácajú aj základ pre výstavbu svojich argumentov, 
čo môže podľa P.-A. Taguieffa viesť až k „pseudoetickému terorizmu 
aktivizmu na prvom mieste“ (Taguieff, 2011: 4). 
 
Carl Ginzburg tvrdí, že poznanie humanitných vied by malo vychádzať 
z rekonštrukcie založenej na skúmaní indícií (clues), ako sú 
zabudnuté dokumenty a texty, ako aj návratom k novým 
interpretáciám „starých“ pojmov. V jeho chápaní, skúmať 
a dešifrovať indície (clues) si vyžaduje znalosť jazykov a 
interdisciplinárny prístup, a až táto náročnosť štúdia buduje učenosť 
(erudition), ktorá dokáže odolať vábeniu rôznych ideológií (Ginzburg, 
2013). V tomto prípade platí postreh Konrada Liessmanna, že 
vzdelanie ako vzdelávanie človeka môže byť garantom 
obranyschopnosti proti vnútornému a vonkajšiemu barbarstvu (2008, 
100). Raimond Gaita píše o tom, ako mnohé univerzity sklamú svojich 
študentov, z ktorých mnohí túžia po živote zasvätenom poznaniu 
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a porozumeniu svetu vôkol seba. Namiesto toho čelia študenti 
korupcii najvyšších ideálov priamo na svojich univerzitách (Gaita, 
2005). Uvedená korupcia najvyšších ideálov nemusí byť nutne iba 
korupcia ekonomická, ale ako upozorňuje Louise Morley, existuje 
nebezpečenstvo, že „výkonnosť, produktivitu“ a „zúčtovateľnosť“ 
môžu nahradiť intelektualizmus, vysoké nároky, náročné štúdium a 
„intelektuálna zodpovednosť“ (Morley, 2005: 84).   
 
Politické vzdelávanie a Vita Activa 
 
Európania aktuálne žijú v slobodných a otvorených demokraciách, čo 
je však výnimočná situácia než pravidlo, ak vezmeme do úvahy 
históriu Európy. Vlastne môžeme hovoriť o mimoriadne výnimočnej 
situácii, pretože prvýkrát v tisícročnej histórii Európy sú slobody 
a práva občanov Európy chránené samotným štátom. Demokracia je 
ale „otvorený a dynamický systém“, ktorý potrebuje aktívnych 
a angažovaných občanov, na rozdiel od autoritárskych štátov, ktoré 
vyžadujú neaktívnych a pasívnych občanov. Aktuálne ale v Európe 
zažívame narastajúcu nedôveru voči myšlienke demokracie, dokonca 
až krízu zastupiteľskej demokracie (Kalina a Matějka, 2013: 8-9; 12). 
Klesá účasť občanov vo voľbách, objavuje sa populizmus, dochádza 
k pohŕdaniu politickými lídrami, narastá nedôvera voči inštitúciám, 
a tieto javy sprevádza klesajúca znalosť o fungovaní parlamentnej 
demokracie (Münch a Scherb, 2015: 7). 
 
Po skončení II. svetovej vojny sa zdalo že ideológie, ktoré zničili 
demokraciu (predovšetkým kolektivistické ideológie ako fašizmus, 
nacistická rasová ideológia, či socializmus) budú opakovane a rázne 
spochybňované vo verejnom diskurze. Minimálne vo verejných 
vyjadreniach tých, ktorí sa považujú za dedičov – či už ide o bežných 
ľudí, či vzdelancov – klasického politického myslenia, a odmietajú 
svoju morálku a intelekt obetovať v prospech šírenia myšlienok 
takýchto ideológií. Avšak v prípade ich pretrvávania vidíme, že stále 
platí poznámka spisovateľa Williama Faulknera: „Minulosť nie je 
mŕtva. V skutočnosti to ani nie je minulosť.“  
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Kolektivistické ideológie odmietajú vidieť spoločnosť ako výsledok 
slobodného konania jednotlivcov, ako výsledok konkrétneho ľudského 
konania (Schama, 1989: 2), pretože to umožňuje prehliadať 
zodpovednosť konkrétnych aktérov riadiacich danú spoločnosť. Avšak 
kľúčovým rozmerom politického vzdelávania je dôraz na to, že 
dopady konania tých, ktorí riadia spoločnosť bez adekvátnej prípravy 
a vzdelania bývajú neraz tragické. Bertrand Russell vyslovil názor: 
„Príliš ochotne sme sa domnievali, že ak nejaký človek získa isté 
schopnosti prostredníctvom poznania, využije ich spôsobom, ktorý je 
sociálne prospešný. Úzka prospechárska predstava vzdelania ignoruje 
nevyhnutnosť trénovania ľudských schopností ako aj jeho zručností. 
Netrénovaná ľudská prirodzenosť je značnou súčasťou krutosti“ 
(Russell, 2004: 23).  
 
Podľa Carla Ginzburga (2013) musíme proti kolektivistickým 
ideológiám postaviť tvrdenie, že práve konkrétni ľudia ovplyvňujú 
naše životy. Orientáciu na konkrétnych ľudí vyzdvihoval aj Jean-
François Lyotard. Poukazoval na to, že pokiaľ sa historik (alebo 
intelektuál) situoval na miesto „človeka, ľudstva, národa, proletariátu, 
tvorstva alebo nejakej entity toho druhu“ (Ginzburg, 1983: 304), 
následne začal z tejto pozície napomáhať v zakrývaní problémov, 
bezprávia, krívd až zločinov, práve toho subjektu, s ktorým sa 
identifikoval. Jean-François Lyotard tvrdil, že úloha intelektuála 
a historika už nespočíva vo falošnej identifikácii seba samého s 
„vyšším subjektom“, ale v dôslednom hájení obetí krívd. Intelektuál 
a historik sa už nezodpovedá Národu, Ľudstvu, Tvorstvu, Idey, 
Histórii, ale iba konkrétnemu človeku, za ktorého nešťastie 
a bezprávie nezdvihol svoj hlas. 
 
Takéto chápanie úlohy jednotlivca v spoločnosti ponúkla Hannah 
Arendt v jej myšlienke aktívneho života (vita activa). Vzdelanie už 
nemá rozmer iba reflexie, myslenia, racionality a rozjímania, ale 
hlavne aktívneho konania, angažovania v prospech spoločnosti, ktoré 
vychádza z reflexie, myslenia, racionality a rozjímania. Inak 
povedané, kým myslenie a rozjímanie prebieha ako osamelá 
a individuálna aktivita, angažované konanie nemôže prebiehať 
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v izolácii od konania iných (Biesta, 2007). A boli to práve 
kolektivistické ideológie, ktoré dokázali realizovať svoje zločiny práve 
tým, že konanie jednotlivca izolovali od konania iných. 
    
Kontexty politického vzdelávania  
 
Cieľom tejto úvodnej kapitoly je, z vyššie uvedených dôvodov, (1) 
stručná etymológia slov „politické“ a „vzdelávanie“, a (2) definovanie 
výrazu „politické vzdelávanie“. Avšak na úsvite 21. storočia už žiadna 
štúdia nedokáže odpovedať na všetky problémy v oblasti politického 
vzdelávania. Vedecké poznanie je totiž kumulatívne: stále sa 
vypracovávajú nové analýzy a výskumy, ktoré ovplyvňujú naše 
pochopenie nejakého problému, a vedecké poznanie je taktiež seba-
korektívne: falzifikujú sa predchádzajúce analýzy a výskumy, ktoré 
umožňujú odmietnuť predchádzajúce prístupy k riešeniu nejakého 
problému. Každá štúdia môže zachytiť len stručný výsek z danej 
problematiky, a to napriek tomu, že sa usiluje priniesť v dobe jej 
písania viac-menej najdôležitejšie motívy a témy. Stále platí 
poznámka Jean-Françoisa Kervégana, že ak nejaký bádateľ čelí 
problematike – ako je aj politické vzdelávanie – okolo ktorej 
exponenciálne rastie fond odbornej literatúry, potom s ňou môže byť 
oboznámený len s veľkými medzerami. Predkladaná kapitola preto 
predloží definíciu pojmu politické vzdelávanie len pre účely tejto 
publikácie a predložením tejto definície rozhodne netvrdí, že ponúka 
jednoznačnú a vše-obsiahlu definíciu.      
 
Ak uvádzame, že vôkol pojmu „politické vzdelávanie“ rastie fond 
odbornej literatúry, myslíme tým predovšetkým anglosaské, 
frankofónne a nemecky hovoriace prostredie. Ak ide o anglosaské 
prostredie, v roku 1693 uverejnil John Locke pojednanie Some 
Thoughts Concerning Education, jednu z najvplyvnejších kníh 
o vzdelávaní (v Anglicku) a počas 19. storočia bola preložená takmer 
do všetkých európskych jazykov. Ak ide o frankofónne prostredie, 
v roku 1762 uverejňuje Jean-Jacques Rousseau knihu o výchove a 
vzdelávaní Émile, ktorá počas Francúzskej revolúcie slúžila ako 
inšpirácia pre vytvorenie nového národného systému vzdelávania. 
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A nakoniec, ak ide o nemecky hovoriace prostredie, hlavne 
v rozsiahlom diele Immanuela Kanta nachádzame viaceré úvahy 
týkajúce sa vzdelávania (napríklad: Groundwork of the Metaphysics 
of Morals, 1785). Táto dlhá anglosaská, frankofónna a nemecká 
tradícia uvažovania o politike a vzdelávaní sa spolupodieľa na tom, že 
odborníčky a odborníci zaujímajúci sa o pojem politické vzdelávanie, 
sú odkázaní hlavne na publikácie z tohto jazykového prostredia.  
 
Avšak, ak zameriame našu pozornosť na Slovensko, tak sme 
svedkami takmer úplnej absencie publikácií venujúcich sa pojmu 
politické vzdelávanie. Jedna z príčin môže byť tá, že pojem politické 
vzdelávanie bol počas uplynulých päťdesiatich rokov spolitizovaný. 
Počas éry socializmu sa pojem politické vzdelávanie zhmotnil v tzv. 
Večernej univerzite marxizmu-leninizmu, ktorá ponúkala „politické 
vzdelávanie“ pre členov, nečlenov alebo potenciálnych kandidátov 
Komunistickej strany Československa. Aj tento historický kontext 
myšlienky politického vzdelávania na Slovensku sa spolupodieľa na 
skutočnosti, že samotný pojem politika, či politické má na Slovensku 
výrazne negatívne konotácie, blízke významu indoktrinácie. V prípade 
Slovenska tak čelíme výzve odpolitizovania pojmu politické 
vzdelávanie, a táto výzva platí pre celú občiansku spoločnosť. Je 
nevyhnutné, aby sme pojmu politika, politické vrátili jej dôstojný 
význam, ktorý opisuje Pavol Hardoš ako: „(...) oblasť ľudských 
vzťahov a spolunažívania. Pripomína nám, že v oblasti ľudských 
vzťahov nemôže nikto skutočne vykonať nič sám – nemožno 
dosiahnuť že by jedinec bez spoločenstva druhých sám vytvoril 
zákon, alebo inštitúciu, či pravidlo, tak ako môže jedinec vyrobiť 
napríklad stôl, alebo stoličku“ (Hardoš 2016). 
 
Zacielené na pojmy: politika, politické 
 
Ak sa sústredíme na niektoré európskej jazyky, zistíme, že slová 
„politika“ a „politické“ majú identický koreň: politicus (latinčina), 
politics, political (angličtina), politik, politische (nemčina), politique 
(francúzština), politica (španielčina, taliančina). Slovenčina rovnako 
využíva tento koreň: politika, politické. Všetky tieto jazyky prevzali 
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slová „politika“ a „politické“ zo starogréčtiny, a to z názvu 
Aristotelovej knihy Πολιτικά (Politika, Politiky) vo význame „záležitosti 
týkajúce sa πόλις  (polis, mesta, obce)“. Aristoteles v tejto knihe 
odlíšil rozličné typy „politických komunít“ (domácnosť, vlastníctvo), 
pričom za najvyššiu formu politickej komunity považoval polis, čo 
viedlo k jeho slávnemu označeniu človeka za πoλιτικόν ζῷον 
(„politické zviera“) (Politika, 1253a3), pričom táto politická komunita 
sa vytvára pre „život dobrý“ (ευ ζην). Do sémantického okruhu slova 
Πολιτικά spadá aj πολίτης (polites) a πολιτικός (politikós). Práve 
posledné slovo πολιτικός  má význam „týkajúci sa občana“, jeho 
vzťahu k obyčajnému ako aj verejnému životu, teda správa vecí 
verejných (Liddell a Scott, 1882: 1241). Napriek početným a 
rozdielnym definíciám pojmu politika – politika vo význame politické 
zriadenie, politická správa, politický program – môžeme pojem 
politika chápať širšie, ako angažovaný záujem o záležitosti 
a problémy týkajúce sa ľudských vzťahov a spolunažívania v danom 
štáte, ktorý sa netýka iba priameho výkonu politického mandátu 
(funkcie poslanca), ale preniká, ako to uviedol Aristoteles, celým 
(súkromným aj verejným) životom človeka. Politika je tak „spôsob 
života“, v ktorom sa pokúšame „manažovať ľudské konflikty“  s 
cieľom „koordinovať svoj spoločný život a rozhodovať o spravodlivom 
zdieľaní ziskov a strát vyplývajúcich zo spoločného života“ (Hardoš 
2016). Pregnantne tento rozmer politiky vyjadruje výrok pripisovaný 
aténskemu politikovi Periklovi (495 pred n. l. – 429 pred n. l.): „To, 
že sa nezaujímate o politiku, ešte neznamená, že sa politika nebude 
zaujímať o vás.“  
 
Zacielené na pojmy: vzdelanie, vzdelávanie 
 
Slovo vzdelanie pochádza z latinského educatio, vo význame viesť, 
vládnuť, vychovávať, starať sa; spočiatku aplikované tak na ľudí, ako 
aj zvieratá. Latinské slovo education preniká aj do iných európskych 
jazykov: education (angličtina), éducation (francúzština), educazione 
(taliančina), educación (španielčina). Od 17. storočia sa pojem 
education postupne chápe vo význame „poskytnúť vzdelanie“ (Skeat 
1893, 188). Nemčina využíva iné slovo: Bildung (nemčina). Slovo 
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bildung pochádza zo slovo „bild“, obraz, portrét a odkazuje na 
význam tradície seba-vzdelávania ako vytvárania obrazov a 
poznatkov, v zmysle „spojenia“ mysle a srdca ako prejavu vlastnej 
identity v spoločnosti (Kluge, 1891: 31). V súčasnosti rozoznávame 
rozdielne typy vzdelávania (1) formálne: organizované podľa 
formálneho učebného plánu, realizované školenými profesionálmi, 
s cieľom získania oficiálne uznaného diplomu; (2) neformálne: 
organizované voľnejšie, bez formálneho vzdelávacieho programu, 
realizované kvalifikovanými osobami, a hoci tento typ vzdelania 
nevedie k získaniu oficiálne uznaného diplomu, buduje potrebné 
zručnosti a poznatky; (3) informálne: neorganizované, bez 
formálnych osnov, realizované osobami s väčšími skúsenosťami, 
napríklad rodičmi (Eaton 2010). Uvedené typy vzdelávania ukazujú, 
že vzdelávanie neprebieha iba na školách, čo – možno ešte vo väčšej 
miere – platí aj pre politické vzdelávanie. Pavol Hardoš uvádza, že 
idea vzdelávania môže zahŕňať aj (1) ideál „osobne zodpovedného 
občana“ (dobrovoľníctvo, drobnú užitočnú prácu v komunite); (2) 
ideál aktívneho („participatívneho“) občana (aktívna účasť 
na organizovanom riešení konkrétnych problémov), ako aj (3) ideál 
„občana zameraného na dosiahnutie spravodlivosti“ (aktívne hľadanie 
zdrojov nespravodlivosti a hľadanie systémových riešení) (Hardoš 
2016). Demokratické vzdelávanie preto vyžaduje aktívnych a 
vzdelaných jednotlivcov, ktorí sú schopní vlastného nezávislého 
úsudku. Od antických Atén bola myšlienka demokracie úzko spojená 
s myšlienkou vzdelávania.  
 
Poznanie histórie a politické vzdelávanie 
 
Už v roku 1972 vyslovil Derek Heater názor, že osnovy vzdelávania 
v anglosaských krajinách (a podobná situácia prevažuje aj na 
Slovensku) sa pri politickom vzdelávaní sústreďujú takmer výlučne na 
históriu (Heater, 1972: 56–62). Poznanie (nie len vlastnej) histórie sa 
považuje za základný faktor porozumenia prítomnosti, predovšetkým 
pokiaľ ide o problémy, ktorým čelí demokracia (napríklad: nárast 
extrémistických a rasistických hnutí v danej spoločnosti, nízka 
volebná účasť vo voľbách, korupcia, zvyšujúca sa nedôvera voči 
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demokracii). P.-A. Taguieff v tejto súvislosti hovorí o tzv. 
„krízologickom vzorci“, ktorého hlavná premisa je, že tieto problémy 
môžu súvisieť s nedostatočnou úrovňou „historického povedomia“ 
v spoločnosti (Taguieff, 2011: 232–236). V prípade Slovenska sa 
tento „krízologický vzorec“ uplatňuje „v boji“ proti nárastu 
extrémistických a rasistických hnutí v spoločnosti, a to spôsobom, že 
v tomto „boji“ môžu údajne pomôcť povinné návštevy 
koncentračných táborov (hlavne Auschwitz) alebo zvýšenie dôrazu na 
učenie histórie. 
 
Derek Heater tvrdil, že príčinou problémov, ktorým čelí demokracia 
nie je nedostatok historických kníh alebo nedostatok oficiálnych 
osnov na učenie histórie, ale to, že politické vzdelávanie nie je 
samostatným predmetom vo vzdelávaní, a je príliš prepojené na 
učenie histórie (Heater, 1972: 58). Mali by sme začať brať vážne 
samotné politické vzdelávanie, nie iba učenie histórie. Poznanie 
rôznych ideológií, ktoré sa presadili v rámci západnej civilizácie, 
poznanie spojené s memorovaním dátumov, okolností a kľúčových 
aktérov, ešte nemusí viesť k angažovanej aktivite, ku 
kontextuálnemu a kritickému mysleniu (Hardoš, 2016). 
 
Ťažkosti ale nastávajú pri definovaní pojmu politické vzdelávanie. 
Vyššie sme uviedli, že pojem politika možno chápať širšie, ako 
angažovaný záujem o záležitosti a problémy týkajúce sa ľudských 
vzťahov a spolunažívania v danom štáte. V tomto zmysle sa tento 
angažovaný záujem nevyhnutne spája so vzdelaním. Alan MacIntyre 
k tomu „prepojeniu“ angažovaného záujmu a vzdelania napísal: „(...) 
korene niektorých problémov, ktorým dnes venujú špeciálnu 
pozornosť akademickí filozofi, a korene niektorých problémov 
kľúčových pre náš každodenný a praktický život sú jedno a to isté“ 
(MacIntyre, 2007: 36). Skutočné revolúcie prebiehajú na úrovni 
zmeny myšlienkových štruktúr, v analýze pojmov, ideí, interpretácie 
spoločenských javov a trendov v ich súvislostiach, a v následnom 
koncipovaní strategických riešení a vízií. Súvislosť angažovaného 
záujmu a vzdelania má viesť k poznaniu, že rôzne pojmy a ideológie 
majú svoj pôvod a svoj historický vývoj. A práve skúmanie tohto 
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pôvodu a vývoju ideí a ideológií môže ponúknuť kritický odstup od 
týchto ideí a ideológií, pretože kritické myslenie je myslenie 
s odstupom.  
 
Politické vzdelávanie by sa v tomto zmysle malo orientovať na 
skúmanie ideí slobody, tolerancie, férovosti, (politických) pojmov 
a ideí a ich dopadu na spoločnosť, na skúmanie (politických) inštitúcií 
a ich personálu na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, na 
hľadanie spôsobov ako do budovania spoločnosti zapojiť (sociálne) 
vylúčené skupiny obyvateľov, na skúmanie procesov vedenia 
a rozhodovania (hlavne v oblasti techník riešenia politických 
konfliktov), ako aj na samotnú rolu jednotlivca v spoločnosti 
a komunite ako občana (Heater, 1972: 61; Hardoš, ,2016; Kalina 
a Matějka , 2013: 28). A už len takéto vymenovanie kľúčových otázok 
politického vzdelávania odhaľuje, že iba učenie histórie nie je pre 
politické vzdelávanie dostatočné.  
 
Politické vzdelávanie ako základný pilier demokracie 
 
Práve význam „vládnuť“, ako synonymum slova educatio, vytvorilo 
v západnej civilizácii úzku súvislosť medzi vládnutím a vzdelávaním. 
Jednoznačným príkladom je Platónova kniha Πολιτεία (Štát, Ústava), 
ktorá sa síce zaoberá popisom ideálneho politického zriadenia, ale 
tento popis je neoddeliteľne spojený so vzdelávaním (výchovou) 
príslušníkov Platónovho štátu, pričom vládnuca „trieda“ (filozofi) je 
„výsledkom“ celoživotného, náročného vzdelávania. Niektorí vedci 
preto považujú samotný pojem „politické vzdelávanie“ za oxymoron: 
vzdelanie je politické (Frazer, 1999: 12). Výraz „politické vzdelávanie“ 
sa preto neraz chápe aj ako „indoktrinácia“ mladých ľudí (začínajúcu 
už v škole), aby prijali „jednu verziu“ politického zriadenia a stali sa 
tak „poslušní“ občania a pracovníci. Avšak je rozdiel medzi 
spolitizovaným a politickým vzdelávaním (Euben, 1997: xi; 5; 28). Je 
zrejmé, že vzdelávanie nie je neutrálne a môže slúžiť rôznym 
spolitizovaným záujmom. Inak a paradoxne povedané, pri pojme 
„politické“ sa musí zadefinovať jeho obsah tak, aby sa pojem 
„politické“ odpolitizoval.  
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Gert Biesta hovorí o (1) inštrumentálnej forme (politického, 
demokratického) vzdelávania, kde za vzdelávanie zodpovedajú 
oficiálne štátne inštitúcie – ide o myšlienku „produkcie demokratov“ – 
ktoré sú ale neraz kritizované, že túto úlohu neplnia dostatočne; (2) 
individualistickej forme (politického, demokratického) vzdelávania, 
ktoré kladie nároky na samotných občanov, aby si „zadovážili“ 
príslušné znalosti a poznatky o demokracii. Táto forma vzdelávania 
ale úzko súvisí s individuálnym názorom občanov na demokraciu, 
ktorý ich motivuje (alebo nemotivuje) v získavaní príslušných 
poznatkov o demokracii. Problém je ale v tom, že neexistuje 
všeobecne prijímaná definícia pojmu demokracia (Biesta, 2007). 
Často sa ale politické vzdelávanie redukuje na význam „procesu“, 
ktorého výsledkom je „svojprávny občan“, ktorý „má pochopenie pre 
politiku“,  „dokáže diskutovať o politike“, disponuje „kritickým 
myslením na zhodnotenie politických procesov“, „dokáže včas 
rozpoznať nebezpečenstvá demokratického poriadku“  a prejavuje 
„aktívny záujem na veciach verejných aj formou politickej 
participácie“ (Kunovská, 2017: 422–423). Michal Pehr (2016) 
poukázal na príklade politického vzdelávania v medzivojnovom 
Československu, že chápanie politického vzdelávania ako metódy 
„šírenia demokracie“ a „výchovy k demokracii“, ktorá má vysvetliť 
výhody a prednosti demokracie, nemalo príliš veľký úspech.  
 
Biesta preto navrhuje, aby sa politické vzdelávanie nechápalo ako 
vzdelávanie pre demokraciu (v podobe „produkcie demokratov“), ale 
vzdelávanie cez demokraciu, v zmysle, že samotná demokracia je 
vzdelávanie (Biesta, 2007). Ursula Münch (2015) tvrdí, že politické 
vzdelávanie by malo viesť k tomu, aby si občania vytvorili vlastné 
politické úsudky, na základe ktorých sa môžu stať súčasťou politickej 
diskusie. O to viac, pokiaľ ide o súčasnú demokraciu, v ktorej 
zohrávajú veľkú rolu médiá, žijeme v „digitálnej spoločnosti“. 
Podstatným pre formovanie politických úsudkov sa ukazuje tzv. 
interpretačné poznanie (Deutungswissen), ktoré neznamená iba 
nadobúdanie poznatkov, ale aj ich kritické vyhodnocovanie (Münch, 
2015: 22). 
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Pri politickom vzdelávaní hovoríme o istom ideály spoločnosti, v ktorej 
sú občania vybavení vzdelaním, ktoré im umožňuje podieľať sa na 
kolektívnom formovaní spoločných cieľov tejto spoločnosti. V tejto 
súvislosti IGI Global ponúka stručnú a výstižnú definíciu politického 
vzdelávania: „Všetky formálne a neformálne procesy výučby a učenia 
sa s cieľom rozvíjať občianske kompetencie“ (2020). Politické 
vzdelávanie preto môžeme definovať ako „podporu hodnôt, 
poznatkov a zručností nevyhnutných pre politickú participáciu“. 
Politické vzdelávanie pripravuje občanov pre „aktívnu participáciu na 
živote spoločnosti“ (Gutmann, 1989: 77; 1999: 287), a je 
„predpokladom demokratickej spoločnosti a vyššej úrovne politickej 
angažovanosti“ (Žúborová, 2018: 33). Pojem politické vzdelávanie sa 
preto neraz prekrýva s pojmami vzdelávanie k občianstvu, alebo 
demokratické vzdelávanie.  
 
Západná civilizácia vytvorila prostredníctvom demokracie práve taký 
politický model, ktorý ponúka všetkým občanom spolupodieľať sa na 
smerovaní spoločnosti. V tomto zmysle je demokracia odlišná od 
iných politických modelov, kde (napríklad) rozhodnutia o smerovaní 
spoločnosti prijíma iba úzka skupina ľudí, ktorú nie je možné odvolať.  
 
Politické vzdelávanie, ako už bolo spomenuté, nie je neutrálne a 
súvisí s demokraciou, nie však v podobe „indoktrinácie“. Clément 
Thibaud, definuje myšlienku „moderného občianstva“ (citoyenneté 
moderne) ako ústavu, suverenitu ľudu, individuálne práva, ľudské 
práva, rovnosť pred zákonom a občianstvo (Thibaud, 2015: 5). Podľa 
tohto vymedzenia sú demokracia a právny štát previazané na 
občianske práva, slobody a rovnoprávnosti pred zákonom. Bez 
slobodných a rovnoprávnych občanov nemožno hovoriť o skutočnej 
realizácii demokratického právneho štátu. Z tohto dôvodu by bez 
základných ľudských práv a rovnosti pred zákonom nemohla 
demokracia existovať, pretože by ani neexistoval slobodný 
a rovnoprávny občan, napĺňajúci svoju vôľu (demokracia: vôľa ľudu) 
tým, že slobodne deleguje (voľby) vlastných zástupcov realizujúcich 
výkon moci. Politické vzdelávanie obsahuje kľúčovú myšlienku, že iba 
na základe slobody, nediskriminácie, ľudských práv, rovnosti pred 
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zákonom a ústavného štátu, môžeme hovoriť o demokracii ako o 
historicky najefektívnejšom politickom modely, v ktorom môže 
slobodný a rovnoprávny občan kontrolovať zvolených zástupcov 
vykonávajúcich moc.  
 
Aktívna demokratická politika by ale nemala byť realizovaná len 
občianskou spoločnosťou, ale vyžaduje si aj aktívny zásah samotného 
štátu. Ako príklad môžeme uviesť inštitúciu Bundeszentrale für 
politische Bildung (Spolková agentúra pre občianske vzdelávanie) 
nemeckého Spolkového ministerstva vnútra, založenú v roku 1952, 
ktorej úlohou je podporovať demokratické povedomie obyvateľstva, 
a to cez vydávanie publikácií, či organizovanie rôznych (mediálnych) 
prednášok. Iným príkladom môže byť Akademie für Politische Bildung 
(Akadémia politického vzdelávania), založená v roku 1957 
a financovaná Bavorským štátom, ktorá sa venuje tréningu 
profesionálov alebo učiteľov, či organizovaním prednášok 
a vydávaniu publikácií. 
 
Ako poukázal rozpad Weimarskej republiky (1918–1933), demokracie 
sú krehké a nedokážu udržať svoj politický systém samé osebe. 
Demokracia sa netýka iba „formálnych“ štandardov, ako sú vláda 
zákona, ústava, deľba moci, pluralita politických strán a spravodlivé a 
slobodné voľby, ale predovšetkým ľudí žijúcich v demokracii: „niet 
demokracie bez demokratov“ (Delgado-Algarra a Cuenca-López 
2020, 409). Avšak „demokrati nerastú na stromoch a nepadajú 
z neba“ (Münch a Scherb, 2015: 8). Amy Gutmann vyjadrila podobnú 
myšlienku, že bez aktívnej demokratickej politiky medzi občanmi, 
môže dať daný štát všetkým deťom školy zadarmo, ale tým ešte 
neposilní význam demokracie (Gutmann, 1999: 284; pozri aj: 
Žúborová, 2018: 33).  
 
Eric Voegelin svojho času varoval, že demokracia nie je iba „krajina 
mlieka a medu“, a bez aktívnych občanov, bez ich vlastnej snahy, 
demokracia nebude mať dlhého trvania. Ursula Münch však 
upozorňuje, že politické vzdelávanie nie je všeliek. Nespokojnosť 
s politikmi a politikou leží na pleciach samotných politikov 
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a demokracia potrebuje odozvu a čeliť kontroverziám. Politické 
vzdelávanie „nenaplní svoju predpokladanú funkciu 'hasenia požiaru', 
ak sa nám nedostáva vody – vzdelávania, peňazí, inštitúcií ako aj 
v príslušnom čase výmeny politikov a diskurzu“ (Münch, 2015: 12, 
24). 
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Politické vzdelávanie a politická gramotnosť 
na Slovensku: Lepšie niečo ako nič 
 
Slovenská republika nie je krajinou, kde by bolo slovo gramotnosť 
skloňované na dennodennej báze ako problematická oblasť 
vzdelávania. Predpokladá sa, že v modernej krajine v strede Európy 
bude gramotnosť obyvateľstva na určitej stabilnej a nemeniacej sa 
úrovni. Gramotnosť je však často interpretovaná iba ako schopnosť 
dieťaťa alebo dospelého čítať, písať a vykonávať základné 
matematické operácie. Ani v týchto oblastiach však nedosahuje 
Slovensko vysokú úroveň. Ako príklad môžeme uviesť, priemerný 
výkon žiakov v PISA testovaní zameranom na čitateľskú gramotnosť 
je iba 458 bodov, čo je 31 bodov pod priemerom krajín OECD (OECD, 
2018). Existuje viacero druhov iných gramotností, ktoré sú 
nevyhnutné v každodennom živote, a v ktorých Slovensko zaostáva 
ešte výraznejšie.  
 
Ako príklad môžeme uviesť niekoľko druhov gramotnosti, ktoré 
považujeme za nesmierne dôležité pri fungovaní v dnešnom 
modernom svete, ako gramotnosť digitálna, finančná, mediálna, 
informačná alebo politická. Vo všetkých oblastiach Slovensko výrazne 
zaostáva, čo dokazujú aj rôzne prieskumy, ktoré boli vykonané v tejto 
oblasti. Napríklad podľa správy z výskumu vypracovaného Inštitútom 
pre verejné otázky dosiahli Slováci iba 53 bodov zo 100  pri meraní 
úrovne digitálnej gramotnosti (Velšic, 2020). Výskum pre spoločnosť 
OVB Allfinanz Slovensko a.s. v spolupráci s agentúrou 2Muse zase 
poukazuje na nedostatočnú finančnú gramotnosť, kde Slováci 
a Slovenky dosiahli iba  62 bodov zo 100 (OVB Allfinanz Slovensko 
a.s., 2020).  
 
Podobný aktuálny prieskum verejnej mienky ohľadom politickej 
gramotnosti, ktorá je pre nás vzhľadom na charakter publikácie 
najzaujímavejšia, však na Slovensku absentuje. A práve politická 
gramotnosť preukazuje level pochopenia a pozornosti v oblasti 
politiky. V oficiálnych dokumentoch v rámci projektu Ministerstva 
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vnútra Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby 
verejných politík môžeme nájsť definíciu politickej gramotnosti ako 
„účasti na verejnom dianí, čo je predpokladom pre porozumenie 
a záujem o politiku“ (Plichtová a Šestáková, 2019, s. 39). Jeden 
z mála prieskumov vykonaných v tejto oblasti ešte v roku 2008 
poukazoval na to, že nadpolovičná väčšina mladých Slovákov 
(52,5%) hodnotila svoje znalosti a orientáciu v oblasti politiky za 
slabšiu v porovnaní s celkovou populáciou Slovenska (Bútorová, 
Gyarfášová, 2010). Z toho vyplýva, že samotní občania Slovenska 
reflektujú a vnímajú svoju úroveň znalostí z oblasti politiky ako 
nedostatočnú a vidia priestor na zlepšenie. Je zároveň zrejmé, že 
tento druh gramotnosti je priamo úmerne viazaný na sociálnu triedu, 
kde vyššia sociálna trieda značí vyššiu politickú gramotnosť (Plichtová 
a Šestáková, 2019).  
 
Politické vzdelávanie, ktoré sa na Slovensku vyskytuje len 
v obmedzenej podobe má za účel zvýšiť politickú gramotnosť 
a zároveň učiť o tom, ako má byť človek aktívnym občanom.  
Politické vzdelávanie je podstatné pre prehĺbenie vedomostí 
a ukázanie dôsledkov konania človeka v občianskom živote. Aj keď 
v istej neformálnej podobe sa politické vzdelávanie neformálne 
vyučuje už na prvom stupni základných škôl, vychádzajúc z 
charakteru inštitúcie akou škola je. Oficiálne sa tento druh 
vzdelávania na školách vyskytuje len v obmedzenej miere na 
hodinách občianskej náuky od 6. ročníka základnej školy a potom 
počas štúdia na strednej škole. Po ukončení štúdia sú však možnosti 
vzdelávania sa v tejto oblasti veľmi obmedzené. Výnimkou sú 
študenti, ktorí pokračujú vo svojom štúdiu na vysokej škole v rámci 
humanitných alebo sociálnych odborov.   
 
V najbližších častiach tejto kapitoly predstavíme ako funguje 
občianska náuka v slovenskom školstve a aké sú možnosti ďalšieho 
vzdelávania po ukončení tejto formy štúdia. 
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Formálne vzdelávanie a politická gramotnosť 
 
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. je povinná školská dochádzka na 
Slovensku desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, 
v ktorom žiak dosiahol vek 16 rokov. V rámci štátneho vzdelávacieho 
programu sa vieme pozrieť na pokrytie politického vzdelávania na 
základných a stredných školách na území Slovenskej republiky. 
Slovenský školský systém sumarizuje obsah učiva v oblasti politického 
vzdelávania na oboch stupňoch základnej školy, na všetkých druhoch 
gymnázií (osemročné, päťročné a štvorročné), na konzervatóriách 
a takisto na stredných odborných školách.  
 
Oblasť politického vzdelávania je vyučovaná v rámci predmetu 
občianska náuka. Cieľom tohto predmetu je pre základné školy podľa 
Štátneho pedagogického ústavu predovšetkým:  
 

 „získanie vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého 
človeka v spoločnosti 

 realistické poznanie seba samého 
 osvojenie pravidiel a noriem spoločenského spolunažívania  
 uvedomenie si svojich práv a povinností  
 preberanie zodpovednosti za svoje názory, postoje, dôsledky 

konania 
 uznávanie základných princípov demokracie 
 budovanie tolerantného prístupu k iným názorom, postojom, 

hodnotám a kultúram 
 učenie sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti 
 získavanie základných vedomostí o sociálnoekonomickom 

a právnom fungovaní spoločnosti“  (Štátny pedagogický 
ústav, 2011) 

 
Žiaci základnej školy sa s rozdelením spoločnosti a jej fungovaním 
stretávajú podľa vzdelávacieho štandardu od šiesteho ročníka. Žiaci 
sa postupne zoznamujú s pojmami ako občan, spoločnosť, sociálne 
zmeny, formy vlád, štát, fungovanie štátu a ľudské práva. Neskôr sa 
s politickým vzdelávaním stretávajú znova, a to buď na gymnáziách 
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alebo na stredných odborných školách. V prípade gymnázií už 
v úvode dokumentu štátneho vzdelávacieho programu vidíme dôraz 
na aktívnu občiansku aktivitu a tento zámer je následne prehlbovaný 
v rámci opisu hodín občianskej náuky a ich cieľov (Štátny vzdelávací 
program pre gymnáziá, 2015).  
 
Žiaci gymnázií sa postupne zoznamujú s tým aké sú znaky štátu, 
formy štátu, čo je to právny štát, s Ústavou Slovenskej republiky, 
s deľbou štátnej moci, princípmi demokracie, s politickým systémom, 
s politickými stranami a ich ideovou orientáciou, s volebnými 
systémami, s voľbami do Európskej únie, s ľudskými právami, 
dokumentmi o ľudských právach, so systémom ochrany ľudských 
práv, s právami dieťaťa, žien a menšín. Tieto jednotlivé časti sú 
doplnené štúdiom základov psychológie, sociológie, filozofie, práva 
a ekonomiky, čo žiakom umožňuje pozerať sa na problematiku 
komplexnejšie. Aj keď stredné odborné školy majú vo svojich 
osnovách taktiež politické vzdelávanie, venujú sa tomuto predmetu 
povrchnejšie ako na gymnáziách. Žiaci sa naučia čo je to štát, aké sú 
znaky štátu, čo je to právny štát, princípy demokracie, prehĺbia si 
vedomosti o Ústave SR, politickom systéme, voľbách, volebných 
systémoch, ľudských právach a dokumentoch s nimi súvisiacich 
a právach dieťaťa. Forma a frekvencia vyučovania občianskej náuky 
je často kritizovaná ako nedostatočná, vzhľadom na to že ide 
o predmet, ktorý aspoň čiastočne poskytuje praktické znalosti 
potrebné v živote občana moderného demokratického štátu. Faktom 
však je, že práve Slovenská republika spolu so Spojeným kráľovstvom 
sú jedinými krajinami v Európe, ktoré v rámci počiatočných 
programov vzdelávania ponúkajú odbornú prípravu pre budúcich 
učiteľov, ktorí sa špecializujú na výučbu občianskej náuky a to aj 
napriek tomu, že od roku 2012 sa vyučuje vo všetkých štátoch 
Európskej únie (Európska Komisia, 2012). 
 
Politická gramotnosť sa dá podporiť kritickým myslením, 
schopnosťou analyzovať dostupné informácie, aktívnou účasťou v 
debatách a vyjadrovaním sa k aktuálnym témam. Na prehlbovaní 
týchto schopností sa podieľajú dva projekty v rámci školského 
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systému. Prvým je projekt eTwinning a druhým je Slovenská debatná 
asociácia. Projekt eTwinning pracuje so zapojenými školami pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Európskej komisie. ETwinning združuje ambiciózne školy 
nielen na Slovensku ale zároveň vytvára sieť európskych škôl, ktoré 
majú za účel podporiť „mladých ľudí, ktorých majú vo svojej 
starostlivosti [...], aby sa stali lepšími ľuďmi, lepšími študentmi 
a lepšími a aktívnejšími občanmi“ (NSS - Národná služba pre 
elektronickú spoluprácu škôl, 2020). Rok 2019 venovali výučbe 
demokracie, pod názvom „Ak nie v školách, tak kde? Učte sa a 
praktizujte demokraciu v programe eTwinning“, ku ktorému vyšla aj 
publikácia pod rovnakým názvom. Táto publikácia predstavuje výučbu 
o demokracii v školskom prostredí, ponúka príklady aktivít z rôznych 
krajín určených nielen k prehlbovaniu vedomostí o demokracii ale aj 
o kritickom myslení, líderstve mladých a tém spojených s aktívnym 
občianstvom. Publikácia bola vydaná v anglickom jazyku (Licht, 
Pateraki, & Scimena, 2019). V novembri 2020 taktiež usporiadali  
eLearningový kurz pod názvom „Občianske kompetencie a aktívne 
občianstvo prakticky“ určený pre pedagógov občianskej náuky 
a spoločenských vied (NSS - Národná služba pre elektronickú 
spoluprácu škôl, 2020). 
 
Druhým projektom je na Slovensku veľmi známa Slovenská debatná 
asociácia (SDA) pôsobí na školách od roku 1999 (Slovenská debatná 
asociácia vznikla ako nástupca Debatného programu Karla Poppera 
Nadácie otvorenej spoločnosti, 1996). Pôsobí na všetkých úrovniach 
školského systému – na základných, stredných aj vysokých školách, 
a tak isto vzdeláva učiteľov a usporadúva letné kurzy. Cieľom SDA je 
podporiť kritické myslenie, naučiť mladých ľudí argumentovať 
s pomocou faktov a zároveň rozširovať všeobecný prehľad 
debatujúcich (SDA, 2019). O tom, že ide o úspešný a populárny 
projekt svedčí aj fakt, že v roku 2018-2019 mala SDA 837 členov 
a členiek združených v 63 debatných kluboch a približne 100 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pôsobiacich ako vedúci alebo vedúce 
klubov, rozhodcovia alebo rozhodkyne a na ďalších pozíciách. SDA 
teda nielen vzdeláva mladých ľudí a rozvíja ich kritické myslenie 
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v rôznych oblastiach, ale taktiež spája aktuálne zručnosti so 
zodpovedným občianskym prístupom.  
 
Neformálne vzdelávanie  
 
Čo sa týka neformálneho vzdelávania, v tejto oblasti už niekoľko 
rokov pôsobí „Politická akadémia“, ktorá chce ponúknuť 
„kompetentnosť, kritické myslenie, a ponúknuť absolventom 
zručnosti na správu vecí verejných bez ohľadu na ideológiu“ (Inštitút 
politicko-ekonomického vzdelávania, 2019). Politická akadémia 
ponúka víkendové semináre a prednášky popredných slovenských 
politikov, političiek a expertov. Cieľom akadémie je ponúknuť 
vzdelanie nielen nováčikom v oblasti slovenskej politiky, ale takisto 
ľuďom, ktorí v politike už nejaký čas pôsobia. Program trvá spolu 7 
mesiacov a každý mesiac sa uskutočňuje trojdňové školenie na 
vybranú problematiku. Existenciu takejto akadémie vnímame veľmi 
pozitívne, na druhej strane nie je táto akadémia kvôli finančnej 
náročnosti dostupná pre každého.  
 
Ďalším úspešným projektom bol projekt MOVED (Tvoríme modernú 
vzdelávaciu politiku vzdelávania dospelých). Riešiteľom projektu bola 
Academia Istropolitana Nova s partnermi a experti zo Slovenska aj  
zahraničia. Cieľom projektu bolo zdôrazniť dôležitosť celoživotného 
vzdelávania a taktiež posilnenie inštitucionálnych kapacít verejnej 
správy na národnej a regionálnej úrovni. Projektové aktivity sa 
opierali o zistenia z prvej fázy výskumu a to že: na Slovensku chýba 
systémový prístup, kvalita vzdelávania a dostupnosť pre všetkých 
(Eduworld, 2020).  
 
Za zmienku určite stojí aj Kolégium Antona Neuwirtha, kde je jednou 
z najdôležitejšich súčastí dvojročný internátny program pre 
vysokoškolských študentov. Hlavnou súčasťou programu je štúdium 
morálnej, politickej a právnej filozofie, ktorého cieľom je oboznámiť 
študentov s hlavnými problémami morálnej, politickej a právnej 
filozofie, prirodzený zákon, hľadanie pravdy pre etiku, politiku, právo 
a verejnú politiku a podpora schopnosti argumentovať svoje politické 
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názory. Aj keď je toto kolégium veľmi populáne, vzhľadom na 
finančnú a časovú náročnosť, je pre väčšinu ľudí nedostupné 
(Kolégium Antona Neuwirtha, 2020).  
 
V celoeurópskom meradle je dôležité spomenúť aj program 
Erasmus+, ktorý je na Slovensku dostupný od roku 1998, kedy bolo 
Slovensku umožnené vyslať 59 študentov do  zahraničia. Erasmus+ 
je pritom možné vnímať ako výmenný program pre študentov, ktorí 
študujú na univerzite a ktorého cieľom je rozvíjať samostatnosť 
a schopnosti študentov a zároveň ich vytiahnuť z komfortnej zóny, 
predstaviť im novú kultúru a rozšíriť obzory. Na druhej stane sú 
v rámci Erasmus+ dostupné tréningy, workshopy, semináre, letné 
školy, ktoré sa uskutočňujú pomocou troch kľúčových akcií KA1, KA2 
a KA3. Cieľom týchto krátkodobých akcií je v prvom rade zlepšenie 
zručností a s tým súvisiace prepojenie vzdelávania s trhom práce, 
zlepšovanie kvality práce s mládežou, dopĺňanie reformy politík na 
miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, podpora 
informovanosti a neformálneho vzdelávania, podpora 
štrukturovaného dialógu medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi 
miestnej, regionálnej a národnej politiky. 
 
V rámci Európskej únie funguje aj ďalšia iniciatíva zvaná Európska 
dobrovoľnícka služba, ktorá môže trvať od 2-12 mesiacov. Pričom si 
dobrovoľník môže vybrať v akej oblasti sa chce angažovať, napríklad 
kultúra, mládež, šport, deti, kultúrne dedičstvo, umenie, dobré 
životné podmienky zvierat, životné prostredie a rozvojová spolupráca 
(ESC, 2020).  
 
Aj keď sú tieto iniciatívy dostupné, orientujú sa skôr na Európsku 
úniu ako celok a nie špecificky na národné štáty. Bežný občan, 
ktorého ambíciou nie je dostať sa do politiky a uspieť v nej, má veľmi 
limitovné možnosti, okrem samoštúdia materiálov, rozširovania si 
všeobecných obzorov pomocou verejne dostupných, či už 
internetových alebo knižných zdrojov. Veľmi prínosným zdrojom ale 
v dnešnej dobe môžu byť aj účty na sociálnych sieťach, či už rôznych 
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expertov alebo konkrétnych politikov na rôznych národných 
a nadnárodných úrovniach.  
 
Všetky nadobudnuté vedomosti v oblasti aktívneho občianstva majú 
prispievať k zvyšovaniu miery politickej gramotnosti. Pozitívny trend 
politickej gramotnosti má za predpoklad, že vzdelávanie občanov sa 
zlepšuje, čo má za priamy následok upevňovanie princípov 
demokracie v štáte. Demokracia nuž ale na tom stojí, na občanoch, 
ktorí sú vzdelaní a preberajú na seba zodpovednosť. Preto by malo 
byť naším záujmom udržiavať vysokú úroveň vzdelávania občianskej 
náuky na školách, podporovať mladých ľudí v aktívnom pôsobení 
v politike, dodržiavať zásady debaty, používať správne argumentačné 
techniky a v neposlednom rade zaujímať sa o veci verejné 
a pravidelne sa zúčastňovať volieb. Pretože len tak si dokážeme 
udržať našu krajinu v demokratickom systéme. 
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Mládežnícke politické organizácie ako nástroj 
vzdelávania a politickej socializácie 
 
Politické strany sa snažia osloviť čo najširšie masy voličov a získať ich 
podporu vo voľbách, aby maximalizovali svoj vplyv. Prirodzene tak 
oslovujú rôzne segmenty obyvateľstva. Jedným z nich, vysoko 
perspektívnych, je aj mládež. Okrem toho, že je to pomerne široká 
masa potencionálnych voličov, dá sa s ňou dobre pracovať a spĺňa 
Almondom definované podmienky na efektívne fungovanie 
politického systému. Medzi týchto osem podmienok Almond radí 
politickú socializáciu, rekrutáciu, komunikáciu, artikuláciu záujmov, 
ich agregáciu, politické rozhodovanie, implementáciu a evaluáciu 
politiky (1992). Štefančík identifikuje prvých päť z nich ako dôležité 
pre mládežnícke organizácie a posledné tri, ako obraz trojdelenia 
štátnej moci (2010).  

 
Politická socializácia: je prvotný a najdôležitejší stupeň vývoja vzťahu 
občana a politiky. Vytvára základný kameň, na ktorom sa buduje 
vzťah medzi človekom a štátom. Práve tu vzniká Platónov homo 
politicus. Podľa Plichovej a Šestákovej je politická socializácia by sa 
dal chápať ako vzdelávací proces alebo proces učenia sa, ktorý 
utvára politické postoje, angažovanosť a správanie (2018). Práve z 
tohto dôvodu je pre politické strany dôležité identifikovať mládež, 
ktorá  má potenciál pre ďalší krok pre fungovanie systému, ktorým je 
politická rekrutácia. 

 
Politická rekrutácia: je dôležitou úlohou pre mládežnícke organizácie 
vzhľadom na stále sa znižujúcu ochotu občanov participovať v 
politických stranách, ktorá sa prenáša aj na mládež. Nábor do 
organizácií je dôležitý, no skutočné ťažisko problému leží v transfere 
medzi organizáciou a politickou stranou. Tá tak získava členov, ktorí 
už prešli počiatočnou fázou politickej socializácie (Hooghe a Stolle, 
2005).  
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Politická komunikácia: je dynamický proces, ktorý sa so zvyšujúcou 
dostupnosťou internetu a rozmachom sociálnych sietí stále viac 
personalizuje. Zároveň sa však stáva obojstranným, keď voliči môžu 
komunikovať priamo s politikmi. Viacero autorov, napríklad Tóth 
uvádza niekoľko fáz vývoja politickej komunikácie, ktorá úzko súvisí 
so štruktúrou strán. Na začiatku bola komunikácia viazaná na vlastné 
média a mobilizáciu rozhodnutých voličov masových strán. Postupne, 
s príchodom televízie sa zmenilo cielenie na nerozhodných voličov a 
politika sa s príchodom catch-all strán stala omnoho viac vizuálnou. V 
ostatnom období sa komunikácia profesionalizovala a bola zverená do 
rúk odborníkom (2019). Kombinácia profesionalizácie a osobného 
prístupu na sociálnych sieťach tak kladie nielen na politické strany, 
ale aj na ich mládežnícke organizácie vysoké nároky. 

 
Artikulácia záujmov: je pre aktérov, ktorí vstupujú do politickej arény, 
mimoriadne dôležitá. Mládežnícke združenia nie sú výnimkou a ich 
silu ovplyvňujú rovnaké faktory, ako silu iných záujmových skupín. Sú 
to: reprezentatívnosť organizácie k sociálnej skupine, ktorú 
zastupuje. Odborné vedomosti a príprava riešení formou návrhov 
zákonov. Artikulácia svojich cieľov. Vlastné finančné zdroje. 
Schopnosť získavania spojencov (Šálka, Hricová, Sarvašová, 2015). V 
porovnaní s inými skupinami však nie sú plne nezávislé, čo síce môže, 
ale nutne nemusí ovplyvňovať možnosti ich vplyvu na politickú 
stranu.  

 
Agregácia záujmov: je proces pri ktorom sa z čiastkových 
individuálnych záujmov, formou kompromisov a ústupkov, vytvárajú 
záujmy spoločné, ktoré sa následne transformujú na politický 
program presadzovaný politickou stranou. Ten však musí byť dosť 
široký na to, aby oslovil dostatočný počet voličov (Džízová, 2012). 
Tento postup platí tak pre politické strany, ako aj pre ich mládežnícke 
organizácie.  

 
Mládežnícke organizácie mali na našom území tradíciu už pred 
vznikom samostatného československého štátu. V roku 1882 vznikla 
Obec sokolská, ktorá bola podporovaná vtedajšími politickými 
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špičkami. Zameriavala sa na prácu s mládežou. I keď jej primárna 
funkcia bola telovýchovná, bolo v nej badať aj prvky politickej 
socializácie. V období prvej republiky jej konkuroval Orol, 
mládežnícke združenie HSĽS, ktoré už bolo organizáciou s politickým 
pozadím a cieľmi. Neskôr, s príchodom nedemokratických režimov, 
vznikali spolky ako Hlinkova mládež, Československý zväz mládeže, 
ktorý sa transformoval na Socialistický zväz mládeže, alebo Zväzarm. 
V tomto období sa politická funkcia organizácií prelínala s funkciou 
branno-bezpečnostnou, a niekedy išlo až o polovojenské združenia.  
 
V súčasnej dobe sa mládežnícke politické organizácie organizujú 
podľa Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb., momentálne 
podľa predpisu platného od 01. 10. 2020. Čo je prípad väčšiny z nich. 
Časť však funguje len ako platforma materských politických strán, 
a nemajú tak organizačnú oporu v zákone.  
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Politické mládežnícke organizácie na Slovensku  
 
Pri porovnaní postavenia mládežníckych politických organizácií na 
Slovensku sme sa riadili základným výberom, ktorým bola aktivita 
organizácií za ostatné mesiace, a pozícia ich materskej strany 
v politickom systéme vrátane viditeľnosti a mediálneho pokrytia. Na 
základe tohto výberu boli oslovené mládežnícke politické organizácie, 
ktoré budú stručne definované v nasledujúcich riadkoch.  
 
Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS) sa 
prezentuje ako najstaršia a najväčšia mládežnícka organizácia na 
Slovensku. Vznikla 5. mája 1990 ustanovujúcim snemom v Žiline a 
združuje približne 150 aktívnych členov. Ostatný 18. snem prebehol 
1. 12. 2018 a volil si päťčlenné predsedníctvo na nasledujúce dva 
roky.  
Cieľom organizácie je rozvíjať vzdelanie, záujem o politiku a 
schopnosť meniť veci. Špecializuje sa na neformálne vzdelávanie a 
diskusie s kvalifikovanými hosťami. Ako hlavné priority si určuje 
právny a prosperujúci štát, kde má každý priestor na sebarealizáciu. 
Táto vízia stojí na štyroch pilieroch: sloboda, spravodlivosť, solidarita, 
subsidiarita. Organizácia je členom Youth of the European People’s 
Party, Rady mládeže Slovenska, Fórum kresťanských inštitúcii, KDH. 
Medzi jej partnerov partia KDH, RMS, YEPP, Konrad Adenauer 
Stiftung, Nadácia Hannsa Seidela. Udržuje vzťahy s organizáciami: 
Kolégium Antona Neuwirtha, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Prager 
University, Nadácia Antona Tunegu, Partnerstvo za občianske 
vzdelávanie. Pod svojou hlavičkou vedie viacero aktivít, ako Ďumbier, 
Dobrý nápad, alebo Politická akadémia žien pod vedením 
europoslankyne Miriam Lexman (KDMS,2020). 
 
V ostatných parlamentných voľbách sa viacero jej členov objavilo na 
kandidátnej listine KDH. 1. podpredseda KDMS Milan Kabina 
kandidoval z 11. miesta. Rovnako tak tím lídri Katarína Maceková z 
90. miesta a Matúš Mesároš z 94. miesta. Nakoľko sa strana v rokoch 
2016 a 2020 nedostala do parlamentu, žiaden z nich nie je 
poslancom NR SR. Slavomír Gregorík, ktorý je dlhoročným členom sa 
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stal tajomníkom KDH pre zahraničnú politiku. Členovia organizácie sa 
taktiež angažujú na úrovni krajov či obcí, kde pôsobia ako poslanci, či 
starostovia. Výrazná je najmä aktivita v prešovskom kraji, kde je 
županom súčasný predseda KDH Milan Majerský (KDH; KDMS Prešov, 
2020).  
 
Napriek neúspechom materskej strany KDH v parlamentných voľbách 
je mládežnícka organizácia aktívna. Komunikuje na sociálnych sieťach 
(Facebook, Instagram a YouTube), kde sa vyjadruje k súčasným 
sociálnym a politickým témam. Nakoľko má KDH zastúpenie aj v 
európskom parlamente (Ivan Štefanec, Miriam Lexman) vyjadrujú sa 
aj k európskym témam. Rovnako organizujú workshopy a ďalšie  
podujatia (KDMS, 2020).  
 
Mladí Progresívci, sú mládežníckou organizáciou hnutia 
Progresívne Slovensko, ktoré vzniklo koncom roka 2017 (MINV, 
2020). Mladí Progresívci vznikli ako občianske združenie, ktoré bolo 
zaregistrované do evidencie občianskych združení 4. 11. 2019 (MINV, 
2020), no aktívne na sociálnych sieťach bolo už od začiatku roku 
2018, teda krátko po vzniku materskej strany. Pôvodne sa však ich 
profil na sociálnych sieťach volal Poďme Slovensko (16. 1. 2018). 
Neskôr si však mení meno na Poďme Slovensko Mladí Progresívci 
(17. 12. 2018) a o pár dní neskôr (30. 12. 2020) na súčasný názov 
Mladí Progresívci. 13. 12. 2018 zverejňuje aj prvé príspevky na 
Instagrame, ktorý je primárnym komunikačným kanálom hnutia 
(@mladi_progresivci, 2020). Napriek absencii formálneho snemu prvé 
aktivity vyvíja v auguste 2018 na akcii s názvom  Youth progressive 
day (@mladiprogresivci, 2020). 
 
Mladí Progresívci sú pridruženými členmi European liberal youth, 
mládežnickej organizácie Aliance of Liberals and Demcrats for Europe 
(LYMEC; ALDE, 2020). Združenie má viacero stupňov riadenia, ktoré 
ustanovuje vo svojich stanovách. Snem, predsedníctvo, kontrolnú 
komisiu a výkonnú radu. Predsedníctvo sa skladá z troch 
podpredsedov a dvoch predsedov, resp. predsedu a predsedníčky, 
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aby tak zachovalo princíp rodovej rovnosti (Mladí Progresívci Stanovy, 
2019). 
Organizácia je jednou z platforiem strany Progresívne Slovensko popri 
PSF ženská platforma (@PSF, zenskaplatforma; 2020), PS/Spolu 
Maďarská platforma (@psmagyarplatform, 2020). či Progresívni 
veriaci (@progresivniveriaci, 2020).  
Cieľom organizácie je vytvoriť zo Slovenska modernú, dynamickú, 
úspešnú a progresívnu krajinu, kde budú mať všetci mladí ľudia 
priestor (@maldiprogresivci, 2020).  
Jediným členom vedenia, ktorý kandidoval do NR SR bol predseda 
Dávid Dej zo 60. miesta spoločnej kandidátnej listiny.  
 
Mladí Spolu vzniklo ako mládežnícke združenie pri strane SPOLU - 
občianska demokracia. Strana vznikla 25. 04. 2018 (MINV, 2020) a 
vzápätí 04. 05. 2018 vznikla aj pridružená mládežnícka organizácia 
(MINV, 2020). Svoju činnosť však na sociálnych sieťach začína už 
skôr, 09. 04. 2018 na Facebooku (@maldispolu, 2020) a 16. 04. 2018 
na Instagrame (@maldispolu, 2020). Mladí Spolu je mládežnícka 
organizácia, ale zároveň tvorí jednu z platforiem vo vnútri strany. 
Pridáva sa tak k SPOLU v zahraničí, Ženy SPOLU a Zelení SPOLU. Ako 
jediná však nemá vlastný program, manifest, alebo iný ucelený 
program. Priamo sa však hlási k hodnotám strany a k jej programu 
BOD ZLOMU 2020, pričom chce presadzovať témy mládežníckej 
politiky (Mladí Spolu, 2020). 
 
Napriek tomu, že materská strana je súčasťou European Peoples 
Party (EPP; Spolu, 2020), mládežnícka organizácia nie je súčasťou 
Youth European Peoples Party. V parlamentných voľbách 2020 mala 
mládežnícka organizácia na spoločnej kandidátke PS/SPOLU viacero 
kandidátov. Erik Radačovský (87), Tomáš Malec (123), Jakub Krako 
(131) a Dominika Iľková (139). Neúspech vo voľbách do NR SR a 
následná zmena vedenia strany, keď sa ho vzdal Miroslav Beblavý a 
na jeho miesto bol v máji toho istého roku zvolený Juraj Hipš 
spôsobila zrejme otrasy aj v mládežníckej organizácii. Existuje síce 
možnosť, ako sa do nej prihlásiť, ale na oficiálnej stránke nie sú 
dostupné stanovy, zloženie vedenia, alebo akékoľvek ďalšie 
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informácie o fungovaní organizácie. Nakoľko má v súčasnosti strana 
SPOLU dvoch europoslancov Vladimíra Bilčíka a Michala Wiezika, 
mládežníci sa orientujú prevažne na európske témy, akými sú práva 
menšín a životné prostredie. 
 
Mladí SaSkári sú mládežníckou organizáciou liberálnej strany 
Sloboda a Solidarita ku ktorej hodnotám a programu sa priamo 
hlásia. Jej vznik ohlásil 04. 09. 2018 na tlačovej konferencii predseda 
strany Richard Sulík. Prezentoval ju ako platformu mladých, ktorá 
vznikla zdola (Sulík, 2018). V tomto čase začali pôsobiť aj na 
Instagrame (@mladisaskari, 2020). Prvé mediálne aktivity však 
vyvíjali už v apríli 2018, kedy začali komunikovať prostredníctvom 
Facebooku (@mladisaskari, 2020).  
 
Tak ako materská strana, aj jej mládežnícka organizácia spolupracuje 
so stranou európskych konzervatívcov a reformistov (ECRparty, 
2020). 
Zakladajúcimi členmi organizácie boli Tomáš Popovič a Michal 
Hanzalík. Popovič v roku 2019 kandidoval zo 14. miesta na poslanca 
do európskeho parlamentu a v roku 2020 z miesta číslo 26 na 
poslanca NR SR. Hanzalík kandidoval z čísla 102. Kandidovali aj ďalší 
predstavitelia mládežníckej platformy. Súčasný predseda Ladislav 
Kuna (103), Vladimír Vittek (132) a Andrej Hučko (121) (strana-sas, 
2020).  
Vnútorná štruktúra je pomerne jednoduchá. Predsedníctvo sa skladá 
iba z predsedu, pričom v ňom nie sú žiadni podpredsedovia. Podobnú 
úlohu však zastávajú koordinátori, ktorí majú na starosti program a 
komunikáciu. Napriek deklarovanej snahe získať členov v každom 
okrese, existujú na nižšom stupni riadenia len traja regionálni tímlídri 
(mladi.sas, 2020). 
 
Napriek chýbajúcemu formálnemu dokumentu svoje ciele a vízie 
formulujú pomocou blogov, ktoré sa venujú viacerým odvetviam od 
zahraničných otázok cez podnikanie až po kultúru. V príspevku Moja 
vízia pre Slovensko, ktorý by sme mohli nazvať aj krátkym 
manifestom mládežníckej organizácie, formuluje Popovič ich ciele, sú 
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založené na troch základných pilieroch: sloboda, rovnosť, pokrok. Pre 
mladých ponúkajú možnosť zmeniť Slovensko. Môžu sa zúčastniť 
stáži na úradoch kde je zastúpená strana SaS a taktiež vstúpiť do 
politiky (mladi.sas, 2019).  
 
VIA NOVA je organizáciou, ktorá spolupracuje so stranou maďarskej 
komunity (MKP). Orientuje sa výhradne na maďarsky hovoriacu 
mládež, o čom svedčí komunikácia strany na sociálnych sieťach, 
alebo oficiálnej stránke, ktorá je výhradne v maďarčine 
(@vianova.ujut; ICS, 2020).  
 
Via Nova vznikla už vo februári 2007 (MINV, 2020), ako samostatné 
občianske združenie, ktoré si dáva za primárny cieľ podporu, rozvoj a 
participáciu mládeže na všetkých úrovniach, od lokálnej, po 
medzinárodnú. Zameriava sa pri tom na presadzovanie záujmov 
národnostných menšín, ochrany životného prostredia, cezhraničnej 
spolupráce a ďalším (ICS, 2007). Značná časť programu sa však 
orientuje na rozšírenie práv Maďarov na Felvidéku. Toto 
pomenovanie pre Slovenskú Republiku sa používa vo veľkej časti 
oficiálnej komunikácie združenia. Od používania maďarských mien 
a názvov, až po výzvy na autonómiu južného Slovenska (ICS, 2020). 
Združenie má pomerne rozvetvenú štruktúru vedenia, ktorá sa tiahne 
cez viacero stupňov. Má kongres združenia, republikovú radu, 
republikové predsedníctvo, na čele ktorého je predseda, a 
republikovú etickú a kontrolnú komisiu. Na miestnej úrovni fungujú 
základné organizácie (ICS, 2007). 
 
Predsedom je od roku 2019 Lászlo Gubík, ktorý v roku 2014 
kandidoval do europarlamentu za maďarskú stranu FIDESZ (Electoral 
lists…, 2014). Za MKP kandidoval Tibor Varga, ktorý je zároveň 
starostom obce Kapušianske Kľačany. A takisto aj Zoltán Cziprusz 
(MKP, 2020). 
 
Občiansko-demokratická mládež (ODM) je najstaršou 
nezávislou mládežníckou organizáciou na Slovensku. Od svojho 
vzniku v roku 1991 stojí na myšlienkach liberálneho konzervativizmu 
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a demokracie. Nakoľko nepatrí pod žiadnu politickú stranu, je 
sponzorovaná z príspevkov, napr. 2% z dane (Finstat, 2018). Svojou 
činnosťou sa snaží prispievať k participácii mládeže na rozhodovacích 
procesoch, ako aj všestranného rozvoja mládeže. Tieto ciele realizuje 
prostredníctvom prednášok, konferencií, vydavateľskej činnosti a 
ďalších kultúrnych a spoločenských aktivít s cieľom vzdelávania 
verejnosti (ODM, 2016).  
Vďaka nezávislosti ODM sa členovia organizácie uplatnili vo viacerých 
politických stranách, podnikaní, ako aj vo verejnom živote. Patria 
medzi nich napríklad Daniel Lipšic, Michal Vašečka, Ondrej Dostál, 
Ivan Mikloš, Milan Krajniak a ďalší. Súčasný predseda organizácie 
Andrej Stančík je momentálne poslancom NR SR za OĽaNO (ODM; 
2015, 2020).  
 
Organizácia je budovaná zdola a jej základnou jednotkou sú miestne 
kluby. Tie majú vlastné snemy, ako aj predsedu, pričom nominuje 
delegátov na republikovú úroveň, ktorá je organizačne pomerne 
rozvetvená. Tvorí ju predsedníctvo (predseda a traja 
podpredsedovia), republiková rada s predsedom na čele, výkonný 
výbor, tajomník, zahraničný tajomník, kongres a republikový 
kontrolný a zmierovací výbor (ODM, 2016).  
 
ODM reaguje na aktuálne spoločenské a politické témy, ktoré sa 
týkajú mládeže. Ťažisko jej komunikácie sa v posledných rokoch 
presunulo z klasickej webovej stránky na sociálne média. 
www.odm.sk má posledný príspevok z roku 2017 (ODM, 2020), ale 
od roku 2018 je aktívna na Instagrame (@odm_sk, 2020). Na 
Facebooku je aktívna už od roku 2009, kde propaguje svoje aktivity, 
ako Letná Univerzita, prípadne sa vyjadruje k celospoločenským 
témam (@omdsk, 2020).  
 
IUVEN je mládežníckou organizáciou, ktorá pôsobí pri strane Most-
Híd. Nakoľko tá sa orientuje na maďarskú menšinu, nie je 
prekvapením, že aj jej mládežnícka organizácia má rovnakú cieľovú 
kategóriu. Priamo sa hlási k hodnotám strany a chce byť fórom pre 
mladých. Mládežnícka organizácia začala byť aktívna až v roku 2013 
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(IUVEN, 2020), aj keď jej materská strana funguje už od roku 2009 
(MINV, 2020). Organizácia sa snaží o medzinárodnú spoluprácu, 
organizáciu seminárov, diskusie, školenia a ďalšie aktivity. Napriek 
tomu však prezentuje svoje aktivity na oficiálnom webe, len do roku 
2017 (iuven.sk, 2020), pričom oficiálny profil na Facebooku je 
nedostupný a existujú len drobné, miestne profily (Facebook, 2020). 
Organizácia teda neprezentuje žiadnu aktivitu v predvolebnej 
kampani k parlamentným voľbám 2020 a to aj napriek tomu, že 
kontaktná osoba Péter Morvay kandidoval z 38. miesta (Most-Híd, 
2020).  
 
Mladí Za Ľudí je mládežnícka organizácia rovnomennej strany Za 
Ľudí, ktorá vznikla 3. 10. 2019 (MINV, 2020) po protestoch Za slušné 
Slovensko, okolo exprezidenta Andreja Kisku. Mládežnícka organizácia 
bola zaregistrovaná až 10. 08. 2020 (MINV, 2020). Činnosť však 
vyvíjala už v zime 2019 počas kampane do parlamentných volieb, 
ktoré sa uskutočnili na konci februára 2020. Napriek tejto blízkosti je 
však organizácia samostatným združením, ktoré sa stará o svoj chod 
a financovanie (Finstat, 2020).  
 
Zakladajúcimi členmi organizácie sú Filip Bajtoš, ktorý je zároveň 
predsedom organizácie, Marián Ruňanin a Adam Homoľa. Žiaden z 
nich však nefiguroval na kandidátnej listine materskej strany (MINV, 
Za ľudí; 2020). Na sociálnych sieťach a formou vlastného podcastu 
sa však zapája do verejnej diskusie o aktuálnych politických a 
celospoločenských témach (@mladi_za_ludi, spotify, 2020).  
 
Mladí pomáhajú vzniklo koncom roku 2018 (MINV, 2020), ako 
mládežnícka organizácia strany Sme Rodina, ktorá vznikla v roku 
2011 a od roku 2015 ju prebral a priviedol do parlamentu Boris Kollár 
(MINV, 2020). Ide síce o samostatnú organizáciu (Finstat, 2020), ale 
všetku svoju oficiálnu komunikáciu, vizuál, atď. zdieľajú s materskou 
stranou.  
Hodnoty organizácie sú založené na troch základných pilieroch: 
vďačnosť, pomoc, pracovitosť. Deklaruje však, že sa zameriava na 
všetkých mladých ľudí vo veku pod 35 rokov a vytvára teda akýsi 
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catch-all model mládežníckej organizácie. Pre svojich členov 
organizuje pracovné besedy, stretnutia a konferencie, ako aj voľno 
časové aktivity (Mladí pomáhajú, 2020). Organizácia pomáha strane 
počas volebnej kampane, ale aj po nej v rámci propagačných aktivít 
(@mladipomahaju; Mladipomahaju_smerodina, 2020). 
 
Predsedom organizácie je Martin Petriska, ktorý kandidoval do NR SR 
z 24. miesta (Sme rodina, 2020). Ten však počas tlačovej konferencie 
k vzniku organizácie  čiastočne vyvrátil deklarovaný catch-all model, 
keď vyhlásil: „Prijmeme kohokoľvek, kto pôjde miesto vítania 
dúhových imigrantov do poslednej dediny pomôcť panej, ktorá žije 
sama, celý čas venovala tejto krajine a teraz jej štát pošle 300 eur. 
Tiež ľudí, ktorí sa budú pozerať do budúcnosti a nie sa neustále vŕtať 
v histórii a oslavovať zločincov“. (Petriska, 2018). O silnej podpore zo 
strany vedenia svedčí aj fakt, že tento výrok bol zdieľaný aj na 
oficiálnom facebookovom profile strany (Sme Rodina, 2018).  
 
Mladí Sociálni Demokrati sú od apríla 2002 (MINV, 2020) 
mládežníckou organizáciou strany SMER (Smer, 2020), ktorá je na 
slovenskej politickej scéne od roku 1999 (MINV, 2020). Po 
parlamentných voľbách v roku 2020 a odštiepení strany Hlas na čele 
s Petrom Pellegrinim je badateľný rozklad aj v mládežníckej 
organizácii. Tá síce deklarovala zotrvanie pri Smere, ale značná časť 
vedenia, krajských koordinátorov, ako aj sympatizantov organizáciu 
opustila. Strana Hlas zatiaľ vznik mládežníckej organizácie 
neoznámila. O vnútornom rozklade svedčí aj nefunkčný odkaz na 
internetovú stránku, ktorý je uvedený na oficiálnom facebookovom 
profile organizácie. Facebookový profil @mladisocialnidemokrati 
odkazuje na stránku www.msdsr.sk. Žiadna takáto stránka však 
neexistuje a mladí sociálni demokrati fungujú na doméne 
www.mladalavica.sk. Tak isto na nesprávnu internetovú stránku 
odkazuje aj oficiálna stránka SMERu www.strana-smer.sk. Rovnako 
tak sú  neúplné a neaktuálne informácie na oficiálnej internetovej 
stránke organizácie.  
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Členov spájajú „myšlienky demokracie, rovnosti, solidarity, slobody, 
ekológie, trvalo udržateľného rozvoja a majú národné, európske a 
sociálne cítenie“. Hnutie organizuje športové, vzdelávacie, ako aj 
politické podujatia s cieľom zapájania mladých do spoločenského 
diania a napomáhať im tak k intelektuálnemu a odbornému rozvoju 
(mladalavica.sk, 2020). Organizácia sa však prirodzene venuje aj 
propagácii strany Smer, či už v období pred voľbami, alebo po nich 
(@mladisocialnidemokrati, 2020). 
 
MSD vychováva novú generáciu politikov pre stranu Smer, ktorí sa v 
minulosti uplatňovali resp. boli dosadení na rôzne pozície v úradoch 
kde strana pôsobila. Medzi najznámejších členov sa radia Andrej 
Kolesík, ktorý bol do roku 2013 predsedom MSD a neskôr sa stal 
poslancom NR SR, Branislav Ondruš, ktorý zastával pozíciu riaditeľa 
tlačového a komunikačného odboru Úradu vlády, alebo Erik Kaliňák, 
ktorý je momentálne podpredsedom strany Smer.  
 
Mládež slovenskej národnej strany, alebo tiež Mládež SNS je 
mládežníckou organizáciou SNS, strany, ktorá pôsobí v slovenskej 
politike nepretržite už od prvých slobodných volieb v roku 1990 
(MINV, 2020), pričom sa považuje za priamu nástupkyňu SNS, ktorá 
vznikla v druhej polovici 19. storočia. Aj napriek striedavým 
úspechom a niekoľkým rozkolom vo svojom vnútri je to strana, ktorá 
má stabilné miesto na slovenskej politickej scéne.  
 
Svoju mládežnícku organizáciu oficiálne založila 14. 02. 2002. ako 
občianske združenie s nezávislým hospodárením (MINV; FinStat, 
2020). Tá okrem iného slúži na propagáciu strany v období pred 
voľbami, ako aj po nich. V prihláške do mládežníckej organizácie je 
uvedený aj bod, podľa ktorého sa žiadatelia stotožňujú so stanovami 
a programom SNS. Pričom predsedníctvo strany tvorí zároveň časť 
predsedníctva mládežníckej organizácie. V ňom sú takisto predseda, 
podpredsedovia a ústredný tajomník Mládeže SNS (SNS, 2014). 
Primárnym cieľom organizácie je vytvoriť hrdé a krajšie Slovensko. V 
preambule uvádza: „Mládež Slovenskej národnej strany je integrálna 
súčasť Slovenskej národnej strany, ktorá na základe spolupatričnosti 
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a celonárodných záujmov združuje Slovákov doma i vo svete. 
Programovo vychádza zo všeslovanskej vzájomnosti a jej dlhej 
tradície. Hrdo sa hlási k odkazu našich predkov, k odkazu Slovenskej 
národnej strany a prispieva k jej rozvoju“ (SNS, 2014). Ako kontaktné 
osoby sú uvedení Peter Kmec a predseda Mládeže SNS Dávid 
Romaňák, ani jeden z nich však za stranu nekandidoval. Organizácia, 
napriek celoslovenskej pôsobnosti, komunikuje cez facebookový profil 
Mládež Slovenskej národnej strany - Žilinský kraj (@snsmlza, 2020), 
ktorý odkazuje na nefunkčnú časť internetovej stránky SNS. 
Celoslovenský profil na sociálnej sieti vykazoval aktivitu len do roku 
2011 (Mládež SNS, 2020), pričom odkazuje na neexistujúcu web 
stránku www.mladezsns.sk.  
 
Ľudová mládež je organizáciou, ktorá podporuje ľudovú stranu 
naše Slovensko od júla 2018 (MINV, 2020). Kotlebovci - Ľudová 
strana naše Slovensko, ktorá sa do novembra 2019 nazývala Ľudová 
strana naše Slovensko. Vznikla prebratím Ľudovej strany sociálnej 
solidarity, ktorá sa do mája 2010 nazývala Strana milovníkov vína. 
(MINV, 2020), po tom, ako predsedovi K-ĽSNS Mariánovi Kotlebovi 
najvyšší súd rozpustil Slovenskú pospolitosť. 
 
Ľudová mládež deklaruje, že je „nacionalistickým občianskym 
združením, ktoré zoskupuje mladú generáciu slovenského národa…“ 
(@Ľudová mládež, 2020), pričom sa jasne vymedzuje proti 
európskym hodnotám slobody, keď vo svojich cieľoch uvádza:  
„...nesmieme ponechať mládež napospas deštruktívnym vplyvom 
západného liberalizmu“. Ako svoje hodnoty uvádza úctu, morálku, 
česť a vernosť vlasti, pričom bojuje proti dekadencii a morálnemu 
úpadku. K týmto cieľom speje najmä prostredníctvom táborov, 
branných cvičení a školení (Ľudová mládež, 2020). Ľudová mládež sa 
od roku 2019 podieľa aj na tvorbe internetového magazínu 
Kulturblog (MINV, 2020). V jeho redakcii sú zapojené viaceré osoby, 
ktoré sa spájajú so stranou K-ĽSNS, ako aj s dezinfoscénov, ktorá šíri 
konšpiračné teórie popri propagácii strany. Medzi najznámejšie tváre 
patrí moderátorka Lívia Garčalová, ktorá sa pravidelne zúčastňuje na 
mládežníckych podujatiach. Členmi prípravného výboru boli Milan 
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Mazurek, ktorý bol v roku 2019 odsúdený za prečin úmyselného 
prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia a stal sa tak prvým 
poslancom NR SR, ktorého zbavil mandátu súd a od roku 2020 je 
opäť poslancom. V prípravnom výbore boli aj asistenti poslancov za 
ĽSNS Ján Pastruszek, ktorý kandidoval za stranu z 43. miesta a Dávid 
Pavlík. Členom mládežníckej organizácie, ktorý nepôsobí v 
Kulturblogu, no angažuje sa v strane ako kandidát a asistent 
poslanca je aj Juraj Brandajský (K-ĽSNS; MINV, 2020).  
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Kvalitatívna sonda do názorov a postojov 
mladých aktívnych členov mládežníckych 
politických organizácií 
 
Mladí ľudia boli vždy stredobodom pozornosti pre výskumníkov, 
politikov, profesionálov a širšej verejnosti nielen preto, že 
predstavovali a v sebe zosobňovali budúcnosť spoločnosti, ale aj 
preto, že vytvárali nové predpoklady pre jej fungovanie, a boli 
vnímaní ako indikátory zmien očakávaných do budúcna. Participácia 
a angažovanosť mladých ľudí v tomto prípade nie je výnimkou, 
dokonca sa teší väčšiemu záujmu ako iné oblasti ich života, pretože 
meniaca povaha a nové cesty mladých ľudí, ktorí sa (politicky) 
angažujú otvárajú aj nové horizonty pre výskumných pracovníkov, 
tvorcov politík, pracovníkov s mládežou a samotných mladých ľudí. 
 
Jednou z takýchto oblastí výskumu v zahraničí sú mladí politicky 
aktívni ľudia, predstavitelia mládežníckych organizácií, ktorí pôsobia 
ako aktívni členovia komunity v procese politickej socializácie 
mladých ľudí. Práve prostredníctvom mládežníckych politických 
organizácií by si mali mladí ľudia vytvárať celkový obraz o politike, 
politických stranách ako aj lídroch. Mládežnícke politické organizácie 
predstavovali vždy dôležitý prvok, respektíve most, ktorý prepája svet 
politiky a svet mladej generácie. Na rozdiel od minulosti, kedy ich 
funkcie boli z hľadiska masových strán podstatne zložitejšie, 
v súčasnosti skôr pôsobia ako organizácie vzdelávacieho charakteru, 
ako nástroj politickej socializácie mladých ľudí, a v neposlednom rade 
ako komunikačný kanál politickej strany smerom k mladým ľuďom.  
 
Mládežnícke organizácie tvoria tak zásadný nástroj v etape politickej 
socializácie mladého človeka do spoločnosti, problémom je, a to 
potvrdili práve fokusové skupiny medzi slovenskými mládežníckymi 
politickými organizáciami, že takýto postoj zastávajú len ich samotní 
členovia, vnímajúc dôležitosť týchto organizácií.  
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Metodológia 
  
Fokusovú skupinu, ako primárnu metódu zberu dát, sme si v BPI 
vybrali pre tento projekt z dôvodu, že je schopná odkrývať nielen 
postoje alebo názory respondentov, ale preniká aj za ne a sleduje 
vzájomné interakcie účastníkov moderovanej diskusie a ich reakcie na 
ostatných respondentov. Druhý dôvod výberu bola samotná 
výskumná oblasť, ktorá aj napriek jej špecifickosti a zaujímavosti 
nebola nikdy prebádaná či z pohľadu kvalitatívneho alebo 
kvantitatívneho výskumu. Samozrejme výnimka potvrdzuje pravidlo – 
publikácia Radoslava Štefančíka pod názvom Politické mládežnícke 
organizácie na Slovensku (2010), a tak aj v rámci tohto poľa vnímať 
prínos, ktorý však zostal bez akéhokoľvek zásadného povšimnutia 
iných vedných disciplín. V kontexte základného zámeru projektu boli 
fokusové skupiny zamerané na hlbšie pochopenie niektorých postojov 
a názorov členov jednotlivých mládežníckych organizácií smerom 
k postaveniu organizácií na Slovenku, k ich motiváciám vstupovať do 
týchto organizácií, k ich názorom na ciele a úlohy mládežníckych 
politických organizácií, vrátane ich postojov smerom k budúcemu 
vývoju a náladám v slovenskej spoločnosti. 
 
Našou snahou bolo samozrejme zorganizovať rozhovory so všetkými 
relevantnými politickými mládežníckymi organizáciami pôsobiacimi na 
Slovensku, no ich nezáujem nám odpovedať sme brali ako ich názor  
nezúčastniť sa rozhovorov. V mesiacoch máj až júl 2020 sme 
realizovali 7 fokusových skupín a skupinových rozhovorov so 
zástupcami mládežníckych organizácií:  

1. Mladí PS, 21. mája 2020, celková dĺžka trvania fokusovej 
skupiny  110 min , v počte 8 ľudí 

2. KDMS, 27. mája 2020, celková dĺžka trvania fokusovej 
skupiny  95 min , v počte 6 ľudí 

3. ODM, 7. máj 2020, celková dĺžka trvania fokusovej skupiny  
92 min , v počte 6 ľudí 

4. Mladí SPOLU, 25. jún 2020, celková dĺžka trvania fokusovej 
skupiny  68 min , v počte 7 ľudí 
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5. Via Nova - Új Út Somorja, 8. júla 2020, celková dĺžka trvania 
fokusovej skupiny 113 minút, v počte 5 ľudí 

6. IUVEN, 13. júla 2020, celková dĺžka trvania fokusovej 
skupiny, 108 minút, v počte 5 ľudí 

7. Mladí SaSkári, 28 júla 2020, celková dĺžka trvania fokusovej 
skupiny, 61 minút, v počte 4 ľudia 

 
Mládežnícke politické organizácie sme následne rozdelili do kategórií, 
ktoré vychádzali z ich postavenia v politickom systéme, vplyv na 
rozdelenie malo ich ideologické zafarbenie. Jednotlivé organizácie 
sme rozdelili do troch skupín, a to:  

a) Etablované politické mládežnícke organizácie (KDMS, ODM, 
SaS),  

b) Nové politické mládežnícke organizácie (Spolu, PS), 
c) Etnické, minoritné politické mládežnícke organizácie (Via 

Nova, IUVEN). 
 
V rámci realizovaných fokusových skupín sme sa zamerali na niekoľko 
oblastí vychádzajúcich z postavenia a úloh mládežníckych politických 
organizácií na Slovensku, na dôvody a motivácie členov byť aktívnymi 
v rámci týchto organizácií, na celkové vnímanie „byť politicky 
angažovaný mladý človek“ a v neposlednom rade na ich názory 
a očakávanie smerom do budúcnosti a na stav slovenskej spoločnosti. 
Našim cieľom tak bolo zamerať sa na hlavné motívy mladých ľudí, 
ktoré ich vedú byť aktívnymi členmi týchto organizácií, na to akým 
spôsobom sú vnímaní svojím okolím po vstupe do týchto organizácií, 
aké majú názory a predstavy o úlohách a funkciách mládežníckych 
organizácií, a aká je vlastne realita. Všetky témy, ktoré sa postupne 
pretavili do jednotlivých otázok boli vytvorené tak, aby čo najširšie 
obsiahli pojem mládežnícka politická organizácia.  
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Tabuľka č. 1: Re-kategorizácia pracovných kódov na základe 
teoretických konceptov a modelov 

 Pracovné kódy Teória Re-kategorizácia 
Pojem mládežnícka politická organizácia 
1 Budúce líderstvo  

Macháček, 2009 
Vrabec, 2010 
Štefančík, 2010 
Žúborová, 2018 

(1) Politická participácia 
2 Politická strana 
3 Politický oportunisti a karieristi 
4 Spoločenská nutnosť 
5 Vzdelávanie o politike a spoločnosti 

(2) Politika ako svet hodnôt 
6 Seba-identifikácia 
7 Motivácia k zmene 
8 Angažovanosť 
Ciele a funkcie MPO 
9 Dialóg a diskusia 

Hoecker, 1995 
Kaase, 2003 
Hooghe – Stolle – 
Stouthuysen, 2004 

(3) Politické vzdelávanie/ 
socializácia 10 Budovanie politickej gramotnosti 

11 Reprezentácia mladých v politike 
(4) Reprezentácia, volebná 
mobilizácia 12 Reprezentácia regiónov z pozície 

mladých ľudí 
13 Oslovenie voličov/ členov 

(5) Rekrutácia 14 Postupné prevzatie strany/ vedenie 
strany  

Postavenie MPO 
15 Nedostatok politického vzdelávania 

Štefančík, 2010 
Middaugh a Kahne, 
2011 

(6) Individuálne bariéry 
16 Iné možnosti ako byť aktívnym  
17 Stereotypy k politickej 

angažovanosti 
(7) Spoločenské bariéry 
(stereotypy) 

18 Politická/ ideová príslušnosť ako 
bariéra 

19 Vek ako bariéra byť politicky 
angažovaným 

20 Nedostatok podpory a rovnocennosti 
zo strany politické strany 

(8) Štrukturálne bariéry 21 Nedostatok financií 
22 Absencia postavenia vo forme sily/ 

viditeľnosti 
Osobné motivácie 
23 Motivácia učiť sa, diskutovať, nájsť 

svoju „bublinu“  Macháček, 2009 
Žúborová, 2018 

(9) Identita 
24 Motivácia ako obraz hodnôt 
 Motivácia ako povinnosť  (10) Povinnosť 
Stav spoločnosti a očakávania do budúcnosti 
25 Pozitívna zmena po voľbách 

Žúborová, 2018 
NDI, 2020 

(11) pozitívne 

26 Neustály vývoj vpred 
27 Pragmaticko-neutrálny 
28 Pozitívne, EU ako garant 
29 Pozitívne (abstraktné) 
30 Nová politická kultúra 
31 Celková frustrácia 

(12) negatívne 

32 Schizofrénia spoločnosti  
33 Absencia politickej kultúry 
34 Vraciame sa späť 
35 Nezáujem o dianie 
36 Polarizácia 
37 Nová politická kultúra 
38 Kríza systému 
39 Pokles dôvery 
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Fokusové skupiny sa tak zamerali na tieto oblasti: A) názory a 
motivácie členov mládežníckych politických organizácií, B) názory a 
postoje na postavenie mládežníckych politických organizácií na 
Slovensku, C) názory a postoje na postavenie mládežníckych 
politických organizácií v kontexte ich materských strán, D) názory a 
vnímanie spoločnosti na ich angažovanosť, E) názory a očakávania od 
budúceho vývoja a nálad v slovenskej spoločnosti. Z hľadiska veku,  
všetci účastníci fokusových skupín boli mladí ľudia v kategórii od 18 
do 30 rokov.   
 
Z hľadiska rozdelenia jednotlivých výrokov sa pracovalo v prvej fáze 
s 39 pracovnými kódmi, ktoré sa snažili vychádzať piatich 
tematických okruhov otázok zameraných na:  

1. Pojem mládežnícka politická organizácia 
2. Ciele a funkcie MPO  
3. Postavenie MPO 
4. Osobné Motivácie byť súčasťou MPO 
5. Stav spoločnosti na Slovensku a očakávania od budúceho 

vývoja 
 
Následne prebehla re-definícia pracovných kódov vychádzajúc 
z odbornej literatúry zameranej na politickú socializáciu, politickú 
participáciu a angažovanosť v kontexte mladých ľudí ako aj 
z hľadiska základných funkcií mládežníckych politických organizácií 
(Hoecker, 1995; Kaase, 2003; Hooghe – Stolle – Stouthuysen, 2004; 
Macháček, 2009; Vrabec, 2010; Štefančík, 2010; Žúborová, 2018). 
Následne boli jednotlivé pracovné kódy re-kategorizované 
a prispôsobené tak, aby zodpovedali nielen tematickým okruhom ale 
aj piatim oblastiam charakterizovaným vyššie.  
 
Re-kategorizáciou bolo vytvorených 12 kódov (1. participácia a 2. 
politika, 3. politické vzdelávanie/socializácia, 4. reprezentácia  
a volebná mobilizácia a 5. rekrutácia, 6. individuálne a 7. spoločenské 
bariéry vrátane 8. štrukturálnych bariér, 9. identity a 10. povinnosť, 
11. pozitívne a 12. negatívne očakávania do budúcnosti a stav 
spoločnosti na Slovensku), ktoré budú v nasledujúcich riadkoch 
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a podkapitolách charakterizované so snahou pochopiť súčasné nálady 
vo vnútri mládežníckych politických organizácií, ako aj názory 
a postoje ich členov na súčasné nálady v spoločnosti a ich očakávania 
do budúcnosti z pohľadu politicky angažovaných jednotlivcov.  
 
Povinná jazda alebo budovanie novej politickej kultúry 
 
Prvý tematický okruh sa zameral na vlastnú identifikáciu členov 
mládežníckych politických organizácií v kontexte ich percepcie 
priestoru v ktorom operujú. Individuálne percepcie mladých ľudí 
smerom k mládežníckym politickým organizáciám možno na základe 
analýzy odpovedí vo fokusových skupinách rozdeliť do dvoch skupín.  
 
Politická participácia Politika ako svet hodnôt 
Budúce líderstvo Vzdelávanie o politike a spoločnosti 
Politická strana Seba-identifikácia 
Politickí oportunisti a karieristi Motivácia k zmene 
Spoločenská nutnosť Angažovanosť 

 
Tí, ktorí vnímajú mládežnícke politické organizácie cez rôzne asociácie 
s termínom politická participácia, politická angažovanosť, vnímajú 
termín nielen pozitívne (budúce líderstvo, politická strana) ale aj 
negatívne (politickí oportunisti a kariéristi). Participáciu ako aktivitu 
tak vnímajú cez spoločenský diskurz negatívne, a skôr sa mládežnícke 
politické organizácie asociujú s mladými ľuďmi, ktorých cieľom je  
dostať sa to politiky a laicky povedané „mať sa dobre“ a „byť 
zahojený“. Zároveň sú to tí členovia, ktorí pôsobia v nových 
mládežníckych organizáciách vnímajúcich rozdiely aj v kontexte 
atribútov, ktoré ich materské strany prinášajú do priestoru, „my tí 
noví, iní, lepší“ verzus „tí druhí, starší, ideologicky zakonzervovaní, 
neschopní sa vymaniť zo starého zlého poriadku“.  
 

„prvé čo by som si ja pod tým predstavil a čo ma 
napadne je desať chlapíkov v obleku, ktorí sa došli 
niekde odfotiť a dať si kávu a majú prehnané ambície 



53 
 

vzhľadom na svoje skúsenosti a vek, takže takto som ja 
vnímal mládežnícku politiku“ 

muž, Nové politické mládežnícke organizácie 
 

„moja skúsenosť s mládežníckou politikou alebo 
angažovanosťou bola veľmi zlá už vlastne zo strednej 
školy kde naša žiacka samospráva bola viac menej na 
okrasu. To bolo to bola taká formalita a to mi 
automaticky dalo aj taký, možno aj také predsudky voči 
týmto mládežníckym organizáciám, že vždy som mal 
dojem že môžu byť do počtu alebo tak“ 
 

muž, Nové politické mládežnícke organizácie 
 
Naopak, tí respondenti v rámci fokusových skupín, ktorí vnímali 
mládežnícke politické organizácie cez synonymá alebo termíny 
spájané s politikou ako termínom určitých hodnôt a postojov, vnímali 
pozitívne pomenovanie mládežnícke politické organizácie. Hovorili 
skôr o prirodzenej socializácii do tohto prostredia a motiváciách, ktoré 
ich vedú k politickej aktivite.  
 

Mňa politika zaujímala už v nejakých 14, 15 rokoch. 
A mrzelo ma, že som nikdy nevidela veľa mladých ľudí 
alebo hlavne ženy som nevidela, nevnímala v politike 
a mrzelo ma to a myslím si, že tak by to nemalo byť 
v 21. storočí. A myslím si, že aj ženy aj mladí ľudia majú 
čo povedať. A takisto majú také isté právo sa vyjadrovať 
ako tí starší. A práve preto som sa rozhodla vstúpiť do 
mládežníckej politickej organizácie, lebo som vedela, že 
teda chcem niečo zmeniť, chcem pomôcť k tej zmene 
a dúfala som, že mládežnícka politická organizácia mi dá 
tie možnosti a prostriedky niečo s tým spraviť. 
 

žena, Etablované politické mládežnícke organizácie 
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Mladí ľudia – členovia mládežníckych politických organizácií veľmi jasne 
pomenovali asociácie cez ktoré sú vnímané organizácie, ktorých sú 
členmi, no zároveň majoritná časť je nastavená na negatívne vnímanie, 
prípadne pozitívna percepcia je hneď idealizovaná s osobnými vzťahmi 
alebo funkciami organizácií. Jednotlivé výpovede potvrdzujú už 
dlhoročný trend v kontexte stagnujúceho až klesajúceho záujmu byť 
politicky aktívny v tom štandardnom slova zmysle. Väčšina mladých 
respondentov odpovedala, že vnímajú politiku ako súčasť svojho 
života, ako hodnotu, o ktorej vedia že ju majú, tak sa angažujú. No 
v rôznych skupinách sa našli aj takí jednotlivci, ktorých angažovanosť 
v rámci mládežníckej politickej organizácie prišla až s podporou nových 
politických združení. Nie že by neboli politicky angažovaní, no nemali 
vedomosť o existencii mládežníckych politických organizácií, prípadne 
k nim prechovávali negatívny vzťah z dôvodu ich osobnej percepcie.  
 
Vo všeobecnosti však prevažovali skôr negatívne, cynické názory na 
mládežnícke politické organizácie, aj keď boli respondenti ich členmi. 
Špecifikom bolo to, že pri ďalších otázkach ich obraz ako aj percepcia 
sa postupne menila. Môže to vyplývať z viacerých faktorov, jedným 
z nich môže byť fakt, že mládežníci neboli nikdy vystavení takýmto 
otázkam, a že zároveň ich najbližšie prostredie vníma negatívne 
politické prostredie, čo vplýva na ich reakcie, ktoré sú prirodzené. 
Spoločnosť, ktorá má tendenciu vnímať „politiku ako nadávku“.  
 
Ciele mladých politicky aktívnych  
 
Politická participácia zohráva významnú úlohu v budovaní a posilňovaní 
demokratického systému, jeho základných inštitúcií a procesov. 
Jednotlivé skupiny stojace mimo politického centra sa tak snažia 
ovplyvniť politické procesy a vytvárať inkluzívne kanály s cieľom 
podpory svojich očakávaní a cieľov. Zároveň však musím jedným 
dychom dodať, že politická participácia nie je statický pojem, skôr sa 
vyvíja v kontexte historických období vnímania pojmu občan 
a občianstvo, zmeny základných ľudských práv a slobôd, ako aj 
politických práv a povinností, vrátane náhľadu na to, čo znamená byť 
aktívnym a angažovaným občanom krajiny.  
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Politické teórie nám dávajú na výber viaceré klasifikácie, ktoré definujú 
a kategorizujú občiansku participáciu, ale jedným z konceptov, ktorý sa 
snaží nahliadať na angažovanosť mladých ľudí je model demokratickej 
participácie, pretože rozoznáva medzi konvenčnou a inštitucionálnou 
participáciou, ako aj medzi nekonvenčnou a protestnou politikou. 
A v tomto kontexte aj viaceré štúdie zo zahraničia v ostatnom období 
deklarujú, že došlo k výrazným zmenám v oblasti politickej 
a občianskej participácie, a to transformácie, od zapojenia záujmových 
skupín po nové spoločenské hnutia, od konvenčných prístupov 
zapájania sa smerom k protestným politickým prejavom a prechodu od 
štátu smerom k dobrovoľnosti a neziskového (občianskemu) sektoru.  
 
Politické vzdelávanie/ 
socializácia 

Reprezentácia, 
volebná mobilizácia 

Rekrutácia 

Dialóg a diskusia 
Reprezentácia 
mladých v politike 

Oslovenie voličov / 
členov 

Budovanie politickej 
gramotnosti 

Reprezentácia 
regiónov z pozície 
mladých  

Postupné prevzatie 
strany 

 
Keďže viaceré transformačné vlny prichádzajú do slovenskej 
spoločnosti s oneskorením, tak si dovolím tvrdiť, že táto viac ako 10 – 
ročná transformácia je zachytávaná v našich podmienkach len posledné 
roky. No treba povedať, že prebieha. Nasvedčujú tomu viaceré štúdie, 
výskumy venované nielen mladým ľuďom ale aj aktívnym jednotlivcom 
v rámci spoločnosti. Z časti to potvrdzujú aj súčasné nálady a názory 
členov mládežníckych politických organizácií, ktorí vnímajú priam 
identicky hlavné ciele a funkcie mládežníckych organizácií. Drvivá 
väčšina opýtaných sa prikláňa k názoru, že jednou z hlavných funkcií / 
cieľov mládežníckych politických organizácií je nutnosť politicky 
vzdelávať a socializovať svojich rovesníkov, a to cez diskusie 
a budovanie politickej gramotnosti.  
 

„naozaj že budovať také to povedomie, že politika nie je 
niečo zlé, ale že reálne práve cez to môžeme tie veci 
meniť, a že je niečo prirodzené, aby sa každý človek o tú 
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politiku do nejakej určitej formy zaujímal  a potom aj na 
nej participoval aktívne“ 
 

muž, Etablované politické mládežnícke organizácie 
 
Ďalšou dôležitou funkciou pre respondentov v rámci mládežníckych 
politických organizácií by mala byť samotná reprezentácia mladých ľudí 
v rámci politického prostredia.  
 

mali by zbierať mladých ľudí z ulice, ktorí prejavujú 
záujem o politiku a dávať im prostriedky a vzdelávať ich, 
aby naozaj na konci, keď z tej mládežníckej politickej 
organizácie vyjdú, alebo teda už počas toho, vedeli 
kvalitne kvalifikovane pôsobiť v politickom dianí. 

 
žena, Etablované politické mládežnícke organizácie  

 
Poslednou funkciou / cieľom mládežníckej politickej organizácie, ktorá 
však v porovnaní z vyššie uvedenými dvoma zaostáva v množstve 
predstáv mladých ľudí, je rekrutácia politických elít a prevzatie 
politickej strany v budúcnosti. Množstvo odpovedí, ktoré by zapadali do 
tejto kategórie, bolo zaznamenaných veľmi málo, a to len u členov 
dvoch mládežníckych politických organizácií.  
 

Čo sa týka regiónov , je veľmi dôležité aby v nich tieto 
mládežnícke politické organizácie pôsobili. Je veľmi dôležité, 
aby mladí ľudia reagovali na politiku a nie aby len pracovali 
na tom aby neskôr získali miesto v strane, ale aby robili na 
tom aby vedeli prevziať pôvodnú politickú stranu čo 
najlepšie. Ten štafetový bod aby čo najlepšie vybudovali tú 
malú mládežnícku organizáciu, aby potom keď príde čas 
vedela politická strana siahnuť po šikovných mladých 
ľuďoch práve z tejto mládežníckej politickej organizácie.  
 

muž, Etnické, minoritné politické mládežnícke organizácie 
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a by som určite povedala, že taký „recruitment“ nových 
lídrov do politiky, hľadanie šikovných a angažovaných ľudí, 
ktorých teda prehovárame na to, aby sa stali aktívnymi, aj 
teda vo vrcholovej politike.  
 

žena, Nové politické mládežnícke organizácie 
 
Tak mne napadne, ak hovoríme  o ideálnom svete, že to by 
malo byť primárne o odovzdávaní skúseností. Tí mladí by sa 
mali učiť o tom, ako funguje politika, ako sa pripravujú 
verejné politiky, akým spôsobom dôjdeme k riešeniu 
určitého problému. Ideálne by mali tieto staré štruktúry 
predávať svoje skúsenosti tým mladým, aby vlastne vedeli 
v tom pokračovať. 

muž, Nové politické mládežnícke organizácie 
 
Musím konštatovať, že respondenti ani pri ich osobných motiváciách, 
ktorým sa budem venovať v kapitole neskôr, nespomínali politickú 
kariéru ako primárny dôvod vstupu. Podobne ani v tejto sfére 
pojednávajúcej o funkciách a cieľoch mládežníckych politických 
organizácií nevnímajú politickú rekrutáciu a vývoj budúcich lídrov, ktorí 
by mali potenciál prevziať stranu ako kľúčovú úlohu, či dôležitú úlohu, 
skôr je to oblasť ktorá je až veľmi marginalizovaná. Samozrejme 
existujú viaceré dôvody, faktory akým spôsobom nahliadať na určitú 
neochotu respondentov v rámci mládežníckych politických organizácií 
hovoriť o politickej kariére, budovaní budúceho politického líderstva 
strany zo svojich radov.  
Jedným z možných dôvodov je ich samotná skúsenosť, kedy aj napriek 
ich potenciálnej motivácii byť súčasťou budúcich elít k tomu nedošlo, 
alebo nemajú skúsenosť z dôvodu mladosti politickej strany a mladých 
lídrov, ktorí sa prepracovali do vrcholovej politiky ako vzor ich 
osobných motivácií. Ďalšie faktory možno rozoberiem v rámci kapitoly o 
„motiváciách mladých ľudí byť súčasťou týchto organizácií“ keďže sa 
jedná hlavne o ich percepciu vnímania politiky, ako aj na ich osobných 
skúsenostiach s inštitucionálnym postavením mládežníckych politických 
organizácií.  
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Osobné motivácie vs. spoločenské percepcie byť politicky 
aktívnym  
 
Politická participácia a angažovanosť má rôzne formy a kanály cez 
ktoré sa vytvára a organizuje, zároveň však viaceré výskumy verejnej 
mienky hovoria o tom, že mladí ľudia majú tendenciu neparticipovať 
cez tzv. tradičné formy participácie a angažovania, a skôr 
vyhľadávajú nové, neformálne typy. U mladých ľudí je tak aj menšia 
pravdepodobnosť, že budú politicky aktívni, pretože byť členom 
politickej organizácie znamená byť identifikovaní s politickou stranou 
a ideami o ktorých hlása, a prejavovať záujem a poznatky o politike.  
 
Identita Povinnosť 
Motivácia učiť sa, diskutovať, nájsť 
svoju „bublinu“ Motivácia ako povinnosť 
Motivácia ako obraz hodnôt 

 
Nemajú mladí ľudia záujem o politiku? Nemyslím si, a aj viaceré 
výskumy z minulosti to potvrdzujú, vrátane fokusových skupín 
realizovaných na vzorke mládežníckych politických organizácií. Ja 
osobne dokonca tvrdím, že mladí ľudia sú omnoho viac politicky 
aktívni, no nie v tom štandardom slova zmysle, ktorý je od nich 
očakávaný. Mladí ľudia sú omnoho viac aktívnejší v rámci občianskej 
spoločnosti, ako aj v neformálnych skupinách. Zároveň nevnímajú 
politiku len cez tzv. „decision-making“ priestor, ale skôr ju vnímajú 
viac spirituálne ako celoživotný proces učenia sa, ako súčasť 
každodenného života. A ich tzv. odčarovanie od formálnej politiky je 
len odrazom toho, že formálna politika takéto formy neuznáva 
a neprijíma. Mladí ľudia nie sú odpojení od politického života, len 
absentuje termín, ktorý by ich priestor a svet dokázal poňať.  
 
Tento trend, ako som uviedla vyššie, je viditeľný aj pri odpovediach 
jednotlivých členov mládežníckych politických organizácií, ktorých 
osobné motivácie byť politicky aktívnymi jedincami sú zaradené 
najmä do kategórie „identita“. Tá bola vytvorená na základe zlúčenia 
dvoch pracovných kódov osobných motivácií respondentov – 
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motivácia diskutovať a nájsť svoju „bublinu“, a ich obraz hodnôt. 
Motivácie mladých ľudí sa tak zlievajú z ich osobnými skúsenosťami, 
ktoré mali pri angažovaní sa v rámci mládežníckych politických 
organizácií, zároveň však potvrdzujú, že ich vzťah k týmto 
organizáciám vnímajú cez tie funkcie politickej organizácie, ktoré nie 
sú ničím odlišné od iných organizácií, a to vzdelávanie, diskusie, 
organizácia rôznych podujatí, a podobne.  
 

„Mňa asi motivuje môj idealizmus, že v tom duchu, že 
možno hocijakou tou malou prácou sa dá niekto inšpirovať, 
a potom sa to môže rozšíriť, a keby sa to rozšírilo, tak by sa 
nám tu mohlo aj lepšie žiť, že asi viac ma nemotivuje, lebo 
mňa tá, akože okrajovo ma politika zaujíma, ale nezaujímajú 
ma na tom tie boje, akože čo tam tí politici medzi sebou 
riešia, že podľa mňa by sa to dalo riešiť bez takýchto 
osobnostných problémov medzi sebou v ideálnom svete 
mojom.“ 
 

muž, Etablované politické mládežnícke organizácie 
Zároveň ich osobné motivácie súvisia s tým, akým spôsobom sa do 
mládežníckej politickej organizácie dostali. Vo väčšine prípadov to bolo 
v rámci druhej fázy socializácie, keď na naše správanie, dospievanie 
začínajú pôsobiť iní socializační agenti, ako rodina, škola, spolužiaci, 
priatelia, alebo práca.  
 

„Ja som sa dostal do tej politiky, dá sa povedať, tu s 
kolegom, že on nás sem vtiahol všetkých. Potreboval 
nejakých ľudí, s ktorými vie spolupracovať a  mal nábor, tak 
som sa do toho dostal. Čiže nejaké ambície som nemal 
vtedy, lebo jak som aj hovoril, že nemal som nejakú 
predstavu o tej politike, že čo a ako, len som vedel, že kto 
je kde a čo robí a teraz...“ 
 

muž, Etnické, minoritné politické mládežnícke organizácie 
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Osobné motivácie získané v rámci prvej fázy socializácia – od rodiny, 
boli zaznamenané v odpovediach respondentov len v minimálnej miere. 
Mladí aktívni ľudia na Slovensku tak majú tendenciu sa aktivizovať, tak 
ako je to očakávané v adolescentnom veku. Motivácie mladých ľudí tak 
vychádzajú najmä z ich osobných očakávaní, postojov a hodnôt, čo je 
celkom prirodzené, vyhľadávajú tak skupiny, inštitúcie a ľudí 
s rovnakými hodnotami a postojmi. No nie všetci túto socializáciu 
vnímajú cez formálne zapájanie sa do politiky, politických procesov 
a všetky doteraz potvrdzované zmeny v politickej participácii 
a angažovanosti dostávajú reálny obraz aj v rámci mladej slovenskej 
spoločnosti.  
 

„Pre mňa je to určitá povinnosť voči spoločnosti a systému, 
ktorého sme súčasťou, že vlastne tým, že sa o to zaujímam, 
sa zúčastňujem tej demokracie a zároveň sa mi to potom aj 
vracia tým, že keď ja som to jedno číslo v tých dobrých 
rozhodnutiach/informovaní, tak potom to má potenciál sa 
vrátiť tak, že tá spoločnosť sa posúva dopredu dobrým 
smerom.“ 

muž, Etablované politické mládežnícke organizácie 
 
„Tak mojou motiváciou je hlavne asi tá služba a možnosť 
participovať, lebo si myslím, že hoci sú tu možno tie 
negatívne vplyvy, ale nemôžeme sa na to vykašľať, pretože 
ak by som si možno teraz povedala, že kašlem na to 
dobrovoľníctvo, kašlem na to, čo ma baví, tak a kašlem na 
to, že budem robiť niečo pre to, keď to tak idealisticky 
poviem, celospoločenské blaho, .... 
 

žena, Etablované politické mládežnícke organizácie 
 
Naopak, tí čo formálne potvrdzujú svoju seba-identifikáciu so stranou, 
jej ideami ako aj povinnosťami, chápu svoje osobné motivácie ako 
„povinnosť voči spoločnosti“.  
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Stereotypy o politickej angažovanosti 
 
Osobné motivácie byť politicky angažovaným aj aktívnym sú 
ovplyvňované nielen tým do akého prostredia sa socializujeme, aké 
možnosti na budovanie angažovanosti máme, a akí agenti v procese 
socializácie na nás pôsobia. Ďalšou, viac dôležitou oblasťou, ktorá má 
dopad nielen na to či vôbec byť aktívnym ale aj v tom pokračovať, je 
vnímanie verejnej mienky a jej pohľad na politicky angažovaných 
jednotlivcov. Už pri samotnej percepcii toho, čo si myslia respondenti 
o termíne mládežnícka politická organizácia, sa prejavili klasické 
stereotypy pochádzajúce zo spoločnosti. Samozrejme je to očakávaný 
proces, avšak v prípade občianskej a politickej angažovanosti sú tieto 
negativistické pohľady skôr na príťaž ako na podporu budovania 
aktívnej spoločnosti, aktívnych občanov. 
 
Na otázku o postavení mládežníckej politickej organizácie (nielen 
z pohľadu ich vlastnej, ale aj vo všeobecnosti) respondenti mali 
tendenciu odpovedať negatívne, vo forme pomenovania bariér 
a limitov, ktoré sú viditeľné v rámci slovenskej spoločnosti, ako aj 
v rámci politického prostredia. Preto aj samotné pracovné kódy boli 
rozdelené do troch kategórií, ktoré odrážali bariéry a limity postavenia 
mládežníckych politických organizácií, a to:  

1) Individuálne bariéry,  
2) Spoločenské bariéry (stereotypy),  
3) Štrukturálne bariéry.  

 
Individuálne bariéry byť aktívnym členom mládežníckej politickej 
organizácie boli najmä nedostatok politického vzdelávania mladých ľudí 
na Slovensku, ako aj iné možnosti byť aktívnym v rámci spoločnosti 
bez toho, aby sa stretávali s negatívnymi nálepkami zo strany 
majoritnej časti spoločnosti a mladých ľudí z dôvodu ich „straníckeho 
zafarbenia“.  
 

„Ja by som doplnil, že podľa mňa je to aj tým, že sa zvýšil 
počet možností, kde sa dá participovať, lebo myslím si, že 
za posledných niekoľko desiatok rokov mládežnícke politické 
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organizácie upadli, že tá situácia s nimi bola lepšia pred 
dvadsiatimi rokmi ako je teraz, ale na druhej strane 
možnosti mládeže, kde sa angažovať sa veľmi zväčšili. 
Existujú mládežnícke parlamenty v mestách a tak ďalej, sám 
som v jednom bol a viem povedať, že väčšina z nás, ktorí 
sme sa tam angažovali, tak väčšina ďalej už nepokračovala 
v angažovaní sa v nejakej mládežníckej politickej organizácii 
napríklad. Čo môže byť tiež z časti spôsobené ďalšou vecou 
a tou je neschopnosť prijať hmmm...neschopnosť prihlásiť 
sa k nejakým hodnotám, podľa mňa...Teda iným slovom 
povedané, že snaha ostať nezávislý.“ 
 

muž, Etablované politické mládežnícke organizácie 
 
Daná kategória bola oproti ostatným bariéram nie tak početná, čo ako 
už viac-krát vyššie povedané vychádza z toho, že mladí ľudia sú 
aktívnejší, majú možnosť sa politicky vzdelávať a aj to robia, no opäť 
pripomínam vytvárajú si iné siete organizácie ako cez formálne / 
formalizované organizácie spoločnosti.  
 

 
Najpočetnejšou kategorizáciou cez ktorú sú vnímaný členovia 
mládežníckych politických organizácií, ako aj samotné organizácie je 
kategória spoločenských bariér (stereotypov). Mladí ľudia v rámci 
fokusových skupín spoločne vyjadrujú presvedčenie, že práve táto 
kategória spolu s absenciou podpory vlastných materských strán bráni 
v tom, aby ich mládežnícke politické organizácie boli úspešnejšie 

Individuálne 
bariéry 

Spoločenské bariéry 
(stereotypy) 

Štrukturálne 
bariéry 

Nedostatok politického 
vzdelávania 

Stereotypy k politickej 
angažovanosti 

Nedostatok podpory 
a rovnocennosti zo 
strany politické strany 

Iné možnosti ako byť 
aktívnym 

Politická/ ideová 
príslušnosť ako bariéra 

Nedostatok financií 

Vek ako bariéra byť 
politicky angažovaným 

Absencia postavenia 
vo forme sily/ 
viditeľnosti 
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a dávali možnosť sa presadiť novým aktívnym mladým ľuďom. Tí preto 
nevstupujú do strán, lebo vnímajú politiku ako nadávku, ako negatívnu 
nálepku, nie vhodnú pre ich spoločenské vnímanie, prípadne kariérny 
postup.  
 

„Tiež mám pocit, že sme hneď akože zakategorizovaní 
ostatnými ľuďmi a akúkoľvek vec spravíme, tak každý v tom 
hľadá, buď širší okruh politických záujmov, to znamená, že 
my chceme týmto, buď niečo dosiahnuť, možno kryté, ako 
veľa konšpirátorov si rado myslí  a tak nejak zaškatuľkovalo 
celých liberálov a podobne. A predpokladám, že aj to 
sťažuje náš postup alebo influence vo vyššej politike alebo 
niečo také, pretože predsa len každý, kto s nami naviaže 
nejakú spoluprácu, automaticky sa tiež akoby zaväzuje, čo 
úplne nie je pravda ..“ 

muž, Etablované politické mládežnícke organizácie 
 
No ja si myslím, že prečo ľudia vidia nejak negatívne, tak je 
to asi kvôli tomu slovíčku, že „politický“. Že vlastne zo slova 
politik alebo politika sa stala nadávka. Napríklad aj vďaka 
tomu, že po „89“ tu teda boli väčšinou vlády, ktoré situáciu 
nezvládali, a ľudia začali byť vlastne frustrovaní, tou 
spoločenskou situáciou. Čiže myslím si, že najväčší problém 
je toto, že zo slova politika sa stala nadávka, a všetko čo má 
tento prívlastok ľudia môžu vnímať negatívne. 
 

žena, Nové politické mládežnícke organizácie 
 
Samozrejme že toto vnímanie nemožno ovplyvniť zo dňa na deň, je 
vryté nielen v predstavách spoločnosti, v jej náladách a stabilnej 
nedôvere voči politickým stranám na Slovensku. No aj samotní mladí 
ľudia vnímajú snahu zlomiť tento stereotyp, a to tým, akým spôsobom 
rozvíjajú svoje aktivity, akým spôsobom niektorí vnímajú svoje 
organizácie, a akým spôsobom nahliadajú na spoluprácu z inými 
organizáciami.  
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Druhou kategóriou, ktorá bráni budovaniu lepšieho postavenia 
mládežníckych politických organizácií a ich členov smerom 
k spoločnosti sú ich samotné materské strany, ktoré ich vnímajú „iba 
ako povinnú jazdu“ v boji o prípadného mladého voliča.  
 

„No bohužiaľ aj ja sa musím pridať do klubu negatívnych. Aj 
ja to bohužiaľ vnímam takto že politická strana sa veľmi o 
mladých nezaujíma, neviem či to je tak aj pri iných 
politických stranách ale naša strana nemá veľmi záujem o to 
aby vychovávala mladých a ponúkala im vedomosti. Strany 
držia mladých ako „nosičov zbraní“ možno to znie trošku 
tvrdo, ale takto to nejako je. Bohužiaľ kým 60-70 roční ľudia 
budú mať pocit, že tu budú naveky a politiku budú robiť aj 
z hrobu, novodobé elity sa budú musieť vychovávať 
samostatne a preto neočakávajme žiadne zázraky. Pokiaľ sa 
táto mentalita nezmení nemôžeme sa veľmi baviť 
o mládežníckej politike.“ 
 

muž, Etnické, minoritné politické mládežnícke organizácie 
 
Panuje tak všeobecný názor, že materské politické strany mládežníkov 
len využívajú v rámci predvolebných kampaní, a iných aktivitách, no 
nedávajú im priestor presadiť sa vo vrcholovej politike. Mladí práve 
v tomto to vnímajú ako určitý prejav schizofrénie. Kedy na jednej 
strane im hovoria, že majú byť politicky aktívnejší a angažovanejší, 
a na druhej strane ich názory degradujú kvôli ich veku a „mladosti“. 
Respondenti tak pociťujú krivdu a slabú podporu zo strany ich 
materských strán. 
 
Samozrejme tento postoj strán môže byť zapríčinený viacerými 
faktormi, ktoré by bolo vhodné rozobrať v rámci ďalšieho prípadného 
výskumu, či už kvalitatívneho alebo kvantitatívneho charakteru. No 
dovolím si pomôcť samotnými odpoveďami mladých ľudí, ktorí žijú 
v tomto politickom prostredí a vnímajú hlavné dôvody ich slabej 
podpory a tými sú napríklad:  
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a) Absencia historickej tradície mládežníckych politických 
organizácií, ich stabilného miesta v strane a ich mediálnej 
podpory,  

b) Politické strany nepotrebujú svoje mládežnícke organizácie na 
to, aby naplnili kandidátku mladými ľuďmi, lebo idú priamo po 
zdroji a rekrutujú už známych aktivistov, alebo mladé 
osobnosti, ktoré nemusia mať s politikou nič spoločné,  

c) Masovosť sa vytratila a strany nepotrebujú mladých ľudí (z 
hľadiska počtu) na to, aby reprezentovali a oslovovali svojich 
rovesníkov, stačí sociálna sieť a dobre nastavená a zacielená 
marketingová kampaň.  

 
Mladí ľudia veľmi citlivo vnímajú zmenu vo vnútri mládežníckej 
spoločnosti, a dosť často sa odvolávajú na 90-te roky, kedy postavenie 
mládežníckych organizácií bola podľa nich silnejšie, vychádzali z nich 
mnohí lídri, ktorých teraz poznajú ako úspešných politikov, alebo 
verejne známe osobnosti a elity. Väčšina z nich súhlasí s názorom, že 
mládežnícke politické organizácie nemajú žiadne mediálne pokrytie, 
a absentuje tu akákoľvek snaha to zmeniť, či už z pozície strán 
samotných alebo zo strany médií, ktoré sa domnievajú, a bohužiaľ 
oprávnene, že hlas mladých je v stranách marginalizovaný. Je to 
začarovaný kruh, z ktorého sa chcú respondenti – členovia 
mládežníckych politických organizácií dostať vonku a byť viditeľní, 
tvoriť politiku strany ako aj budúcich generácií.  
 
Názory a očakávania smerom do budúcnosti 
 
Za ostatné roky sa viacero celoeurópskych výskumov zameriavalo na 
očakávania mladých ľudí a ich budúcnosti, samozrejme každý jeden 
z výskumov bol zameraný na iný sociálny problém mladých ľudí, a iné 
celospoločenské javy. No jedným zo spoločných menovateľov všetkých 
výskumov bol fakt, že mladí ľudia majú vysoké nároky na budúce 
spoločnosti v ktorých nažívajú, či už v rámci ochrany životného 
prostredia, alebo v rámci zamestnania či vzdelávania.  
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Z pohľadu mladých ľudí na Slovensku, v porovnaní z ostatnými 
krajinami strednej Európy, mladí Slováci a Slovenky sú najviac spokojní 
s aktuálnou politickou situáciou vo svojej krajine, i keď aj u nich sa 
prejavuje celospoločenská polarizácia. Zároveň viac ako polovica 
mladých ľudí na Slovensku sa zaujíma o politické dianie a verejné 
otázky (NDI, 2020).  
 
Musím však zdôrazniť, že záujem o politiku a politické dianie sa 
u mladých ľudí prejavuje výhradne cez priamy akt a to sú voľby, len 
pätina mladých ľudí na Slovensku sa zapája do dobrovoľníckych aktivít, 
a najnižšia miera politickej participácie mladých Slovákov a Sloveniek 
a zároveň najmenší záujem do budúcnosti je ich členstvo v politickej 
strane. Len 4% mladých ľudí na Slovensku deklarovalo, že by 
participovalo a bolo členom politickej strany. Na mieste sú tak nielen 
obavy, ale aj reálne príklady zo strany mladých ľudí, členov 
mládežníckych politických organizácií a ich neschopnosti rekrutovať 
nových členov, ktorí by nemali obavy z tradičných stereotypov. Avšak 
na chvíľu upustím od tradičných inštitucionálnych väzieb na politické 
strany, a v nasledujúcich riadkoch sa zameriam na mladých ľudí, 
členov týchto organizácií cez prizmu ich veku, a pokúsim sa zhodnotiť 
na základe ponúknutých odpovedí aké nálady prevládajú v hlavách 
mladých politicky aktívnych ľudí a ich vnímanie spoločnosti a jej 
budúceho vývoja.  
 
Na prvý pohľad sa môže zdať, že mladí ľudia – členovia mládežníckych 
politických organizácií na Slovensku nie sú tak optimisticky naladení 
ako ich rovesníci pri pohľade na množstvo pracovných kódov 
vyjadrujúcich negatívne vnímanie súčasného stavu a pohľadu do 
budúcnosti, no zdanie klame. Mladí ľudia – členovia mládežníckych 
politických organizácií majú podobne ako aj ich rovesníci väčšinové 
pozitívne očakávania smerom do budúcnosti, ako aj pozitívne vnímanie 
súčasného stavu spoločnosti na Slovensku. Respondenti vnímajú 
zmenu vlády ako šancu na nový začiatok, ktorý spájajú s možným 
nástupom novej politickej kultúry, na ktorej sa chcú podieľať. Podobne 
ako ich rovesníci, aj oni vnímajú Európsku úniu ako garanta 
pozitívneho vývoja na Slovensku.  



67 
 

 
Svoje pozitívne očakávania do budúcna sa skoro vždy snažia 
bagatelizovať tým, že sú len „optimisti“ no ich nádeje na pozitívne 
zajtrajšky im garantuje napredovanie vpred Slovenska, ako aj samotnej 
spoločnosti.  
 

„za posledných 20/30 rokov alebo odkedy sme aj 
v Európskej únii, sme urobili obrovitánsky pokrok, aj čo sa 
týka spoločnosti, aj vnímania takýchto vecí, že dneska sa 
možno čudujeme, že u nás sú interrupcie ako taká téma, ale 
že to spoločenské nastavenie je tu jednoznačné a čo by 
pred dvadsiatimi rokmi napríklad takto vôbec nemuselo byť. 
Tak isto, čo bol teraz prieskum, že 70 % ľudí je spokojných 
s pani prezidentkou, čo podľa mňa ilustruje, že aká 
obrovská väčšina Slovákov sa stavia za tieto moderné 
európske hodnoty, za čo sa veľmi teším ...“  
 

muž, Etablované politické mládežnícke organizácie 
 

Pozitívne vnímanie Negatívne vnímanie 
Pozitívna zmena po voľbách Celková frustrácia 
Neustály vývoj vpred Schizofrénia spoločnosti  
Pragmaticko-neutrálny Absencia politickej kultúry 

Pozitívne, EU ako garant 
Vraciame sa späť 
Nezáujem o dianie 

Pozitívne (abstraktné) 
Polarizácia 
Nová politická kultúra 

Nová politická kultúra 
Kríza systému 
Pokles dôvery 

  
Negatívne vnímanie slovenskej spoločnosti, ako aj očakávania do 
budúcna, mladí ľudia politických mládežníckych organizácií spájajú 
prevažne s politickým systémom, novou štruktúrou parlamentu a vlády. 
Respondenti sú nielen sklamaní po voľbách, i keď racionálne si vedia 
obhájiť to tým, že mali príliš veľké očakávania, no sklamaní sú najmä 
z úrovne politickej kultúry na Slovensku a polarizácie spoločnosti.  
 



68 
 

Mladí ľudia členovia politických mládežníckych organizácií veľmi citlivo 
vnímajú štrukturálne zmeny, ktoré sa za ostatné obdobia v rámci 
spoločnosti dejú, a na základe nich si vytvárajú obraz o jej smerovaní. 
Podľa nich v slovenskej spoločnosti prevláda celková frustrácia, ktorá 
má rôzne prejavy, od samotnej schizofrénie vo vnútri spoločnosti, cez 
nezáujem o dianie. 
 

„Ja úplne súhlasím, a ešte by som doplnila, čo pozorujem 
posledné dni, schizofréniu v spoločnosti. Ľudia teraz žijú 
v tom, že chceli sme zmenu, a teraz tá zmena prišla, čiže 
budeme akože tolerovať nejaké veci pre tú zmenu, ako je to 
napríklad u Kollárovej práce, že to tak neprežívame ako to 
bolo napríklad u Danka. Ľudia sú viac súdržní, s novou 
vládou, a v podstate to pre mňa definuje ten pojem, že 
schizofrénia v spoločnosti.“ 
 

žena, Nové politické mládežnícke organizácie 
 
„To veľmi tá slovenská spoločnosť je strašne nepolitická a 
strašne pasívna, že akože mne príde, že presne to čo aj 
Dávid hovoril že ako keby čo malo byť tým cieľom aj 
takýchto nejakých organizácií to je presne to čo tej 
spoločnosti slovenskej chýba. Že tí ľudia sa nevedia, že na 
všetko sú odpovede že proste to sa nestaraj lebo to akože 
nevidíme a je to tu také strašne skeptické a, že čím sme ako 
keby, čo mne tak strašne vyskakuje na slovenskej 
spoločnosti, že my sme teda strašní sedláci vo väčšine úplní 
proste malomeštiaci a máme tu strašne nízky prah akože 
kultúrnosti alebo že proste kultúra pre nás nie je ani 
hodnota. Akože tu proste teraz všetci nadávajú ľuďom, 
teraz aj počas tej korony krízy že umelci by mali ísť robiť na 
pole teda lebo to je jediná hodnota, ktorú viem akože chytiť 
do ruky takže ja akože teraz , teraz neviem keby ma niekto 
počul tak mi dá rovno facku alebo niečo.“  
 

muž, Nové politické mládežnícke organizácie 
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V neposlednom rade k poklesu dôvery spoločnosti smerom k politickým 
inštitúciám a systému, v ktorej jednotlivci žijú a kde sa aktivizujú. Mladí 
pociťujú nedôveru v súčasnú vládu, nie až tak z ideologického 
zafarbenia, ale skôr z profesného. Pri viacerých odpovediach, ktoré boli 
smerované na očakávania do budúcnosti, sa členovia mládežníckych 
politických organizácií pozastavili nad tým, ako súčasné vládne elity nie 
sú schopné napĺňať základne pravidlá vládnutia, komunikácie 
a kooperácie. To, čo im bolo roky vštepované socializáciou v organizácii 
v ich generácii, v ich očiach absentuje na úrovni vládnych elít.  
 

„Čo ma na tom absolútne najviac desí ak to celé nejakým 
spôsobom spočítame dokopy tak mňa na to najviac desí že 
tieto krízy, alebo tieto výzvy ktorým čelíme tak súčasná 
vláda alebo súčasná vládna koalícia nebude absolútne 
schopná ich zvládať alebo minimálne nejakým spôsobom sa 
vedieť niekde posúvať lebo vidíme, že už len to akým 
spôsobom komunikuje Matovič a ako sa stavia k týmto 
veciam je pre mňa niečo absolútne nepochopiteľné ...“  

 
muž, Nové politické mládežnícke organizácie 

 
Apatické názory prevládajú najmä u časti tých mladých ľudí, ktorí sú 
členovia nových mládežníckych politických organizácií, naopak 
etablované mládežnícke organizácie, vnímajú veľmi pragmaticky 
súčasnú situáciu, keďže samy vedia, a dosť často veľmi cynicky, že 
vývoj slovenskej politickej scény je turbulentný, síce sa meniaci, no 
stagnujúci v napredovaní vpred najmä v otázkach budovania politickej 
kultúry a dôvery.  
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Záverečné poznámky  
 
Nechcem dávať záverečnú bodku za témou, ktorej sa venuje slovenská 
akademická a profesionálna obec veľmi málo, a pritom politické 
vzdelávanie a postavenie mládežníckych politických organizácií je 
v mojich očiach kľúčovým nástrojom na budovanie nových politických 
elít, lídrov, kultúry a pozitívneho vzťahu k politickým stranám 
a inštitúciám v demokratickom systéme.  
Mladí ľudia, členovia mládežníckych politických organizácií majú 
potenciál na vytváranie budúcich generácií lídrov a elít, no zároveň 
u nich absentuje dôvera v samých seba, svoju pozíciu a silu, ktorú by 
mohli mať v prípade, keby sa tešili podpore v materskej politickej 
strane, podpory zo strany úzkeho okolia ako aj samotnej spoločnosti. 
Tú bohužiaľ nie všetci majú a dostávajú.  
 
Mladí ľudia, členovia mládežníckych politických organizácií potvrdzujú, 
že sú si vedomí toho aké poslanie, funkcie a ciele by mali mať ich 
organizácie v rámci politickej socializácie ako aj politického vzdelávania 
spoločnosti, najmä svojich rovesníkov. Zároveň sú si vedomí aj toho, 
akú dôležitú funkciu by mali zohrávať v rekrutácii a reprezentácii 
mladých ľudí. Kameňom úrazu je, že súčasné postavenie týchto 
organizácií väčšinou pláva na základoch, ktoré nie sú kompatibilné 
s politickým systémom a stranami na Slovensku. Je to až 
schizofrenické sledovať odpovede mladých ľudí, ktorí ako z čítačky 
jasne vedia pomenovať čo majú robiť ich organizácie, no zároveň 
vedia jedným dychom skonštatovať, že väčšina z nich je materskými 
stranami vnímaná ako povinná jazda, ako nutnosť pre marketingovú 
stratégiu, alebo ako „nosič vody“ v priebehu predvolebnej kampane.  
 
U mladých ľudí, členov mládežníckych politických organizácií sa 
potvrdzuje celková frustrácia, ktorú v súčasnosti prežívajú. Z časti to 
bolo spôsobené aj tým, že fokusové skupiny boli realizované pár 
mesiacov po voľbách, kedy nasledovalo sklamanie u väčšiny z nich. 
Samozrejme, táto frustrácia nie je zapríčinená volebnými výsledkami 
primárne, skôr sa domnievam, aj na základe odpovedí respondentov, 
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že ich frustrácia vychádza z celkového vnímania ich ako politicky 
aktívnych jednotlivcov zo strany ich materskej strany a spoločnosti.  
 
Veľmi subjektívne musím súhlasiť z tvrdeniami, že mládežnícke 
politické organizácie sú schopné generovať aktívnych ľudí so 
všeobecným prehľadom o politike, verejných otázkach, bohužiaľ ich 
znalosti, dravosť a aktívnosť nie sú schopné politické strany pretaviť 
do niečoho pozitívneho a to najmä z dôvodov, že:  

a) Nevnímajú mládežnícke politické organizácie ako svoju 
„liaheň“ mladých lídrov a politických talentov, nedávajú im 
vážnosť a postavenie ktoré im patrí,  

b) Finančne ich nepodporujú, alebo len v minimálnej miere, 
mládežnícke politické organizácie sú tak odkázané na iné 
zdroje svojich aktivít, a aj napriek tomu väčšina z ich sú 
v tomto úspešné,  

c) Nevyjadrujú im podporu a pomoc pri budovaní ich mediálnej 
pozície, ktorá je v našich podmienkach nulová,  

d) Nevytvárajú im priestor sa aktívne zúčastňovať v rámci 
straníckej politiky, a  

e) Nevnímajú ich ako rovnocenných partnerov do diskusie.  
 
A práve v tomto vidím veľké negatívum, neschopnosť politických strán 
čerpať z potenciálu mládežníckych politických organizácií v rámci 
aktívnej straníckej politiky, nielen v súčasnej dobe ale aj do budúcna 
z pohľadu rekrutácie elít a budúcich lídrov.  
 
Mladí ľudia, členovia mládežníckych politických organizácií by mali 
predstavovať budúce politické elity, ktoré vytvárajú predpoklady pre 
budúce generácie a aktivizáciu spoločnosti a mladých ľudí. Bohužiaľ na 
Slovensku ešte stále svoje aktivity vytvárajú v úzkych kruhoch svojich 
členov a sympatizantov bez možnosti preraziť hlbšie, a to aj napriek 
tomu, že väčšina mladých ľudí sa o politiku a veci verejné zaujíma. 
Samozrejme netreba hľadať vinníka, len si pripomenúť viacero 
faktorov, ktoré pôsobia na postavenie mládežníckych politických 
organizácia na Slovensku, a to: 
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a) nedostatočná viditeľnosť a poznanosť, a s tým spojená 
absencia mediálneho pokrytia,  

b) vysoká miera nedôvery smerom k politickým stranám,  
c) stereotypné predstavy u mladých politicky aktívnych ľudí v 

majoritnej časti spoločnosti,  
d) absencia politického vzdelávania a historickej pamäti 

o dôležitosti mládežníckych politických organizácií, ako aj 
politických strán vo všeobecnosti (strany nie sú vzrastené 
s občanmi mimo volebného cyklu).  

 
Mladí ľudia, členovia mládežníckych politických organizácií majú 
predispozície na to, aby formovali alebo rekrutovali budúce politické 
elity, musia sa však zmeniť podmienky vo vnútri materských strán 
a spoločnosti na to, aby mohli pretaviť tento potenciál aj do praxe. Na 
teraz však viem potvrdiť, že mladí ľudia majú potenciál k zmene, no 
treba im nechať voľné ruky. 
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Záver  
 
Nami predložená publikácia si stanovila za cieľ detailne a kvalitatívne 
popísať postavenie mládežníckych politických organizácií na Slovensku, 
odkryť názory, postoje a očakávania politicky aktívnych mladých ľudí, 
vrátane ich bariér, a priblížiť koncept politického vzdelávania širokej 
verejnosti.  
 
Publikácia ako prvá svojho druhu na Slovensku sa nielen snaží 
o odborný výklad termínu politické vzdelávanie, ale aj o jeho zasadenie 
do praxe v rámci slovenskej spoločnosti, a najmä mládežníckych 
politických organizácií. Samozrejme, že daný pojem je až príliš 
sprofanovaný a automaticky spájaný so „špinavou politikou“. Preto aj 
samotní členovia sa nesnažia ho príliš používať a pohybujú sa pri 
definícii základných funkcií a cieľov svojich organizácií na úrovni 
všeobecných pojmov, akými sú vzdelávanie, reprezentácia a výchova. 
Čo vnímame ako veľký nedostatok, či dokonca bariéru pri vytváraní 
predpokladov, ktoré by viedli k angažovanej a politicky aktívnej 
spoločnosti. Pokiaľ slovenská spoločnosť bude aj naďalej odmietať 
termíny akými sú politické elity, politické vzdelávanie, mládežnícke 
politické organizácie, tieto stabilné piliere reprezentatívnej demokracie 
zostanú v slovenských podmienkach naďalej podmývané a neúplné.  
 
Vyznieva to na prvý pohľad paradoxne, no cieľom budúcich generácií, 
odborných a profesných skupín je odpolitizovať termín „politické 
vzdelávanie“, ktoré by malo byť chápané ako vzdelávanie cez 
demokraciu, učenie sa byť aktívnym demokratickým procesom 
a pravidlám hry. Ak sa len na chvíľu zamyslíme nad termínom 
„demokracie“ cez to ako ho chápali starovekí myslitelia, musíme 
pripustiť, že demokracia je permanentný proces učenia sa byť 
demokratickejším, približovať sa k ideálu – k demokracii. Takto aj 
autori tejto publikácie chápu moderné politické vzdelávanie, ako 
neustály proces učenia sa, a tak ho chápe aj súčasná generácia 
mladých politicky angažovaných členov mládežníckych politických 
organizácií na Slovensku. Bohužiaľ nepoužíva tento termín na 
vyjadrenie toho, s čím sa prevažne stretáva v rámci svojich organizácií.  
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Zmena vo vnímaní musí byť viditeľná nielen pri odpolitizovaní termínu 
politické vzdelávanie, ale aj v rámci vzťahov materských politických 
strán a ich mládežníckych politických organizácií. Tu vnímame ako 
pozitívum nový smer, ktorý je nastoľovaný novými politickými stranami 
v systéme. Dochádza tak k zmene chápania mládežníckych politických 
organizácií ako relevantných partnerov, otázka je, či sú schopné udržať 
túto zmenu a či ich už etablovaný politický svet nezmení, čím budú 
dlhšie v tomto stereotypnom prostredí.  
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