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O MLADÝCH ĽUĎOCH  

Sociológia na Slovensku pôsobí skôr ako malá vedná disciplína 
(Kusá 1996). Nie je to spôsobené len tým, že slovenská spoločnosť 
patrí v Európe k tým menším. Druhým dôvodom oprávňujúcim 
k takému konštatovaniu je aj menší rozsah výskumného záberu 
tejto vednej disciplíny na Slovensku. Svojou personálnou 
kapacitou a výskumnou históriou sa dokáže intenzívne venovať len 
menšiemu okruhu dôležitých tém. Jednou z týchto dlhodobejšie 
pestovaných výskumných tradícií na Slovensku je výskum mládeže. 
Eva Laiferová (2009) ho označuje ako tradičnú tému slovenskej 
sociológie, ktorej korene siahajú ešte pred 2. svetovú vojnu. 
Aj z takéhoto historického ukotvenia je evidentné, že ide o tradičnú 
odvetvovú sociolologickú subdisciplínu (Laiferová 2018: 51). 
Nekladieme si v  tomto krátkom úvode za cieľ komplexne ju 
predstaviť. 

Určite však chceme poukázať na (post)transformačné obdobie, 
v ktorom sa objavujú nové témy vo výskume mládeže. Problematika 
identity mládeže, jej politickej a občianskej participácie, „zasadenie“ 
skúmania mládeže do takých procesov, akými sú individualizácia 
a globalizácia a jej (negatívnych) dôsledkov sú len niektoré z nich. 
Nevyhnutné je zdôrazniť aj to, že mládež a mladí ľudia sa stávajú 
pri sociologických analýzach dôležitou analytickou kategóriou. 
Bez skúmania vekovej kohorty mladých ľudí by nebol výskumný 
zámer mnohých analýz komplexný. 

Významnú stopu pri predstavení rôznych tém výskumu 
mládeže slovenskej verejnosti, teoretickej konceptualizácii 
a empirickom skúmaní mladých ľudí zanechala v  spomínanom 
období najmä dvojica slovenských sociológov. Profesor Ladislav 
Macháček zakladal a bol dlhoročným vedúcim Sekcie sociológie 
mládeže Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. Problematike 
mládeže sa začal venovať už v druhej polovici 60. rokov 20. 
storočia a z tejto oblasti publikoval aj v neskoršom veľké množstvo 
monografií, článkov (napríklad Macháček 1996, 2002, 2004) 
a  stál pri zrode mnohých výskumov. Zakladal a bol výkonným 
redaktorom časopisu Mládež a spoločnosť, bol riaditeľom Centra 
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pre európske a regionálne štúdie mládeže pri FF UCM v Trnave 
a dlhodobo aktívne pracoval v pracovnej skupine Youth v rámci 
ISA (Medzinárodnej sociologickej asociácie).  

Profesor Peter Ondrejkovič je v  súčasnosti vedúcim Sekcie 
sociológie mládeže a sociológie výchovy Slovenskej sociologickej 
spoločnosti pri SAV. Problematiku mládeže Ondrejkovič 
(1997, 2002, 2004) teoreticky rámcoval a  v  niektorých témach 
aj empiricky pokrýval. Ďalšou skladačkou do mozaiky tém 
pokrývaných v  rámci sociológie mládeže bol zborník textov 
Súčasné subkultúry mládeže (1999), ktorý bol vyústením 
vedeckého seminára venovaného primárne analýze vybraných 
subkultúrnych foriem charakteristických pre obdobie 90. rokov 
20. storočia v podmienkach Slovenska (Klobucký – Džambazovič 
1999). Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že sociologický 
výskum mládeže na Slovensku nemal a ani v súčasnosti nemá 
primerané inštitucionálne zázemie. Na výskumných (napríklad 
Sociologický ústav SAV nemá výraznejšii pokrytý výskum 
mládeže, ÚIPŠ MŠ SR bol zrušený v roku 2013 a zlúčený s CVTI) 
a vysokoškolskýchpracoviskách sa tejto problematike venujú iba 
jednotlivci alebo menšie výskumné tímy a v ich prípade je záujem 
o tému značne podmienený zameraním získaných výskumných 
grantov a projektov. V neposlednom rade musíme spomenúť aj 
dôležitú úlohu Rady mládeže Slovenska (RmS), ktorá časť svojich 
aktivít venuje analytickej a výskumnej činnosti nielen v  oblasti 
politiky mládeže, ale pokrýva aj širšie spektrum tematických 
oblastí.Rada mládeže Slovenska  je občianskym združením 
fungujúcim na celoštátnej úrovni a združuje od roku 1990 
mimovládne organizácie venujúce sa deťom a mládeži. 

Kniha Zamerané na mladých: Aktuálne trendy a výzvy (nielen) 
sociologického výskumu mládeže na Slovensku si nenárokuje 
priniesť komplexné poznanie viažuce sa na výskum mládeže.
Ako už napovedá samotný podnázov, ide o  skromnejšie 
ašpirácie. Kapitoly ponúkajú niekoľko aktuálnych tém a  výziev 
pre výskum mládeže na Slovensku a  venujú sa témam, ktoré 
môžeme považovať z  určitého hľadiska za nové a  doplňujú tak 
už existujúcu bázu poznania. Kľúčovým konceptom spájajúcim 
všetky texty sú rôzne podoby zmeny, ktoré sa priamo premietajú 
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do života mladých ľudí v dnešnej spoločnosti a snaha ukotviť ich 
v podmienkach, ktoré determinujú životy mládeže na Slovensku. 
Vyplýva to už zo samotnej povahy mladých ľudí ako určitých 
experimentátorovreagujúcichintenzívnejšie a  citlivejšie na 
prebiehajúce modifi kácie v  sociálnej štruktúre, na globalizačné 
tendencie, technologické zmeny ako aj na ďalšie nové podmienky 
prepisujúce koordináty ich každodenných životov. V  mnohých 
ohľadoch teda štúdium mládeže poskytuje dobrú príležitosť 
empirického testovania vznikajúcich sociálnych teórií. Ak sa 
mení sociálny poriadok a sociálne štruktúry sa oslabujú, môžeme 
očakávať, že  reakcie mladých ľudí budú prvým lakmusovým 
papierikom týchto zmien, pretože oni sú tá časť spoločnosti, ktorá 
je v  tom okamihu na križovatke procesu sociálnej reprodukcie 
(Furlong – Cartmel 2007). Z  tohto dôvodučasto ako prvá časť 
spoločnosti reaguje intenzívne na vznikajúce príležitosti, ale aj 
nové bariéry. Odhaľuje, že očakávané postupy a návody na život 
neprinášajú vždy predpokladané výsledky. Mladí ľudia nie sú 
pasívnymi „prijímateľmi“ zmien ale aktívnymi aktérmi, ktorí 
na tieto zmeny reagujú a sú často aj ich nositeľmi. V snahe nájsť 
východisko (ne)vedomky a (ne)zámerne testujú a  prekresľujú 
rôzne symbolické hranice spoločnosti a  prinášajú týmto 
experimentovaním na svetlo sveta aj nové spôsoby a  modely 
konania, ktoré postupne môžu sedimentovať do stabilnejších 
sociálnych štruktúr. 

Nemožno priveľmi namietať, že životné skúsenosti mladých 
ľudí na Slovensku sa menia a sú odlišné od skúsenosti generácií, 
ktoré vyrastali pred nimi. Tradičné spojenie medzi rodinou, školou 
a prácou sa oslabilo a mladí ľudia sa vydávajú na cestu do dospelosti 
po viacerých trasách, pričom niektoré z nich majú neisté dôsledky 
(Furlong – Cartmel 2007).

Kapitolu, ktorú v predkladanej knihe najvýraznejšie refl ektuje 
meniaci sa proces dospievania napísal Roman Džambazovič. Vo 
svojom texte poukazuje na fenomén vynárajúcej sa dospelosti, 
pretože samotná dospelosť už nie je defi novaná určitými hranicami 
v podobe jasne akceptovaných a rámcujúcich životných udalostí. 
Hranice dospelosti sú defi nované skôr nejasne a  sú výsledkom 
postupného objavovania a experimentovania. Oproti minulosti je 
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dnes dospievanie procesom do značnej miery individualizovaným 
a slobodným, na druhej strane je jeho výsledok stále viac neistý. 
V  poslednej  časti svojho textu Roman Džambazovič venuje 
pozornosť fenoménu vynárajúcej sa dospelosti na príklade 
slovenskej spoločnosti. Na dátach z  výskumov ukazuje, že na 
Slovensku sa za dôležitejšie z  hľadiska defi novania dospelosti 
považujú prechody súvisiace s  dosiahnutím nezávislosti od 
rodiny pôvodu (vstup do stáleho zamestnania, odsťahovanie sa 
od rodičov) než prechody spojené so založením vlastnej rodiny. 
Rezidenčné osamostatnenie sa je tým „rite de pasage“, ktorým sa 
fi nalizuje obdobie stávania sa dospelým. Je znakom ekonomickej 
nezávislosti a predpokladom nastupujúcej osobnej nezávislosti. 

Druhá kapitola tejto knihy dopĺňa do mozaiky meniaceho sa 
dospievania  informáciu o reprodukčnom správaní sa mladých 
ľudí. Pridanou hodnotou kapitoly Branislava Šprochu, ktorá 
dokumentuje známe demografické procesy na Slovensku – 
znižovanie mier pôrodnosti, odklad sobášov na neskoršie obdobie 
životnej dráhy, nové formy spolužitia (kohabitácie), je, že tieto 
procesy dáva do súvisu s  predlžovaním sa dĺžky vzdelávania 
mladých ľudí. Vzdelanie predstavuje určitú nevyhnutnosť pre 
dosiahnutie väčšej ekonomickej samostatnosti vo vyššom veku, 
zároveň, ako upozorňujú Keller a Tvrdý (2008), predstavuje určitú 
poistku, aby si jednotlivec v súčasnom premenlivom svete práce 
aspoň čiastočne udržal existujúcu sociálnu pozíciu v stratifi kačnom 
systéme spoločnosti. Stratégia zaistenia vlastnej  pozície na trhu 
práce prostredníctvom vyššieho vzdelanie je viditeľná vo väčšej 
miere u  žien ako u  mužov. Jedným z  dôsledkov je, že snaha 
o  nadobudnutie vyššieho vzdelania (najmä u  žien) významnou 
mierou ovplyvňuje nielen intenzitu, charakter, ale predovšetkým 
časovanie vstupu do manželstva, či narodenie prvého dieťaťa. 
Šprocha taktiež zdôrazňuje, že celospoločenská transformácia 
priniesla významnú heterogenizáciu a následnú premenu životných 
dráh mladých dospelých a  predlžovanie absencie materstva 
a rodičovstva v ich biografi ách. 

Výraznou zmenou prechádza u mladých ľudí aj sféra intimity 
a sexuality, ktorú si všíma Lucia Eckerová. Venuje sa fenoménu 
takzvaných nezáväzných známostí, ktoré môžu byť aj jedným 
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z úvodných  krokov k vytváraniu trvalého vzťahu. Na pozadí tohto 
fenoménu sa však autorka nevyhnutne dotýka širších súvislostí 
premeny intimity a partnerského spolužitia. Upriamuje tak našu 
pozornosť na  tekutosť, ktorá je ďalšou významnou charakteristikou 
moderných vzťahov rovnako ako ich nestabilita a prechodnosť. 
Ako píše v texte: „Dnešné vzťahy do istej miery strácajú väzbu k 
dlhodobej perspektíve a stávajú sa prechodnými epizódami v živote 
človeka. V podstate tak rýchlo ako vznikajú aj zanikajú a človek 
v priebehu svojho života väčšinou vystrieda niekoľko partnerov.“ 
Jedným z dôsledkov tejto nestability foriem spolužitia aj fenomén 
cyklického stavu, v  ktorom po období partnerstva prichádzajú 
obdobia, v  ktorých je mladý človek – a  nie len on – nezadaný, 
teda single. Práve táto fáza života bez partnera vedie k epizódam 
nezáväzných známostí, s ktorých môžu vznikať krátko či dlhodobé 
nové partnerské zväzky, prípadne aj manželské spolužitia. 

Po kapitolách venujúcich sa premene dospievania, transformácii 
reprodukčného správania a zmenám v intimite je predposledná 
kapitola odklonom smerom k  verejnému životu mladých ľudí 
na Slovensku. Tak ona ako aj ďalšia kapitola znamená ešte aj 
v  inom zmenu perspektívy na život mladých ľudí. Nejde len 
o samotné zameranie tém, ale i o využitie kvalitatívnych metód 
pri skúmaní vybraných tém. Ivan Chorvát sa v  texte venuje 
súčasným podobám verejného aktivizmu mladých ľudí. Na 
príklade občianskej platformy Nie v našom meste (NIOT) zároveň 
sleduje podmieňujúce faktory vyvolávajúce u niektorých mladých 
ľudí väčší záujem o verejné angažovanie sa na živote komunity 
a  spoločnosti. Z  viacerých faktorov cielene vyberá pôsobenie 
rodiny a rovesníckych skupín. Chorvát poukazuje na mechanizmy, 
ktorými pôsobia a napríklad zisťuje, že do formovania občianskych 
ambícií mládeže aktívne vstupuje okruh priateľov a vrstovníkov, 
ale i ľudia vekovo starší, s ktorými sa respondenti mali možnosť 
stretávať v rámci iných organizovaných či dobrovoľníckych aktivít.

Posledná kapitola z  pera Kataríny Koštialovej a  Romana 
Hofreitera sa venuje  dlhodobejšej migračnej skúsenosti, ktorá 
v  súčasnosti predstavuje významný medzník v  živote stále sa 
zväčšujúcej skupiny mladých ľudí aj na Slovensku. Idú však za 
„klasické“ témy, akými sú napríklad príčiny migrácie, stratégie 
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adaptácie na nové prostredie a  zaostrujú na tému návratu 
mladých „domov“. Všímajú si predovšetkým proces rozhodovania 
sa pre návrat, ale i  obdobie prispôsobovania sa staro-novým 
skutočnostiam po návrate, ktorý v dôsledku konfrontácií nových 
skúseností a  idealizácie domova vyvoláva efekt obráteného 
kultúrneho šoku s jej rôznymi dopadmi. Ústredným sa pre autorov 
stáva kategória domova a aké dimenzie sa s ním spájajú.

Ako je evidentné, naša knižka nemá snahu o komplexný popis 
života mladých ľudí. Je to skôr ponuka (podľa nás zaujímavej) 
mozaiky tém a prístupov k uchopeniu súčasného života mládeže. 
Sú to časti skladačky, ktoré často vo výskume mládeže zostávali 
málo reflektované a  čakali na objavenie v  zapadnutej časti 
krabičky od puzzle. Možno niekoho budú inšpirovať k ďalšiemu 
„využitiu“ a dočkajú sa ešte ďalšieho skúmanie. Či už to bude 
hlbšie preskúmanie alebo ich uchopenie z  inej perspektívy, ako 
zostavovatelia knižky, sa na to tešíme.

December 2019   Roman Hofreiter a Roman Džambazovič   
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DOSPIEVANIE TU A TERAZ. 
MOŽNOSTI UCHOPENIA PRECHODU 
DO DOSPELOSTI.1

Roman DŽAMBAZOVIČ2

Katedra sociológie 
Filozofi cká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Úvod

Témou štúdie bude dospievanie, ktoré vnímame ako postupný 
prechod z mladosti do dospelosti. Ide o proces, ktorý má rozdielny 
priebeh a odlišné charakteristiky v rôznych historických obdobiach 
a kultúrach, vykazuje výrazné generačné rozdiely a diferencujúco 
na neho pôsobia sociálne faktory ako napríklad rod, triedna 
príslušnosť či sociálno-ekonomický status, etnicita, miesto 
bydliska, religiozita atď. Závery rôznych analýz naprieč rôznymi 
(post)modernými spoločnosťami poukazujú na skutočnosť, 
že biografi e mladých ľudí sú v  súčasnosti výrazne odlišné od 
životných dráh predchádzajúcich vekových kohort a  generácií. 
Podoby tranzícií do dospelosti vykazujú síce výraznú vnútornú 
diferenciáciu a hovoríme o ich heterogenizácii a deštandardizácii, 
ale nachádzame aj stále evidentnejšiu spoločnú charakteristiku – 
predlžujúce sa obdobie vstupu do dospelosti – týkajúcu sa stále 
rozširujúcej sa skupiny mladých ľudí.

Častými súčasťami diskusií o mládeži sú stále evidentnejšie 
sa prejavujúce zmeny pri „stávaní sa dospelým“, pri časovaní 
a  prepojenosti vymedzujúcich prechodov,  objavujúce sa otázky 
o príčinách zmien, ich charaktere a dopadoch. Zvýšený záujem 
odborníkov a odborníčok o skúmanie dospievanianeprekvapuje 
aj z dôvodu neodškriepiteľnej dôležitosti tohto obdobia z hľadiska 
1 Štúdia vznikla ako súčasť riešenia výskumného projektu CHIEF (Horizon 
2020, No. 770464) a APVV-18-0218.
2 Kontakt na autora: Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Katedra sociológie, 
Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, Gondova 2, 814 99 
Bratislava, Slovenská republika, E-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk  



13

ďalšieho smerovania neskoršej biografi e jednotlivca. Ide v ňom 
bezpochyby o dosiahnutie dôležitých míľnikov v životnej dráhe, 
nakoľko práve v  tomto období dochádza k  začatiu plného 
začlenenia sa do spoločnosti, k určeniu profesijnej orientácie, 
kryštalizácii životných cieľov a hodnôt, vybudovaniu si vlastnej 
identity a  postupnému preberaniu mnohých sociálnych rolí 
stotožňovaných v spoločnosti so statusom dospelého (Alan 1989). 

Cieľom tejto kapitoly bude ponúknuť pohľad na životné 
dráhy príslušníkov súčasnej mladej generácie prostredníctvom 
inventarizácie (ktorá nikdy nebude úplná) prístupov k identifi kácii 
charakteristík prechodu do dospelosti; krátkej analýzy tohto 
procesu v súčasnosti skrz porovnania s dospievaním u generácie 
vyrastajúcej v období socializmu; identifi kácie rozdielov v prechode 
do dospelosti v týchto dvoch historických etapách a zamyslenie sa 
nad možnými príčinami a dôsledkami nových podôb prechodu 
do dospelosti.

1. Od mladosti k dospelosti perspektívou životnej dráhy

Zvoleným východiskovým teoretickým rámcom slúžiacim 
na ukotvenie dospievania bude koncepcia životnej dráhy 
(the life course approach), ktorá sa ako interdisciplinárne výskumné 
zameranie rozvíja od polovice 70-tych rokov minulého storočia 
(pozri viac Mayer – Tuma 1990). Ak by sme chceli vybrať nosné 
pojmy charakterizujúce perspektívu životnej dráhy, boli by ňou 
nasledujúce štyri pojmy: trajektória (dráha), fáza (etapa), prechod 
(tranzícia) a udalosť (Levy – Team 2005: 11-20). Koncept životnej 
dráhy nám umožňuje vnímať život jednotlivcov ako viac či menej 
predvídateľné, postupne sa rozvíjajúce série životných udalostí, 
ktoré vymedzujú jednotlivé fázy života, im zodpovedajúcimi 
statusmi a sociálnymi rolami (Hasmanová Marhánková – Kreidl 
2012). Predpokladom je, že prechody z  jednej fázy života do 
druhej a na nich sa viažuce špecifi cké životné udalosti sa pritom 
nevyskytujú náhodne alebo izolovane, ale majú určitú štruktúru 
a nadväznosť. Životnú dráhu môžeme aj preto vymedziť ako reťazec 
úzko prepojených udalostí alebo stavov v  rôznych oblastiach 
života. Nesmieme pritom zabúdať na previazanie životnej dráhy 
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so  širším inštitucionálnym a normatívnym kontextom (Levy et 
al. 2005), s kultúrnou, historickou a geografi ckou ukotvenosťou 
a situovanosťou ich životov. 

V  každej individuálnej biografiizároveň odlišujeme rôzne 
navzájom prepojené dráhy, ktoré sú vo vzájomnej súvzťažnosti a sú 
formované životnými udalosťami (Giele – Elder 1998). Môžeme 
sledovať napríklad trajektórie rodinné, partnerské, rodičovské, 
vzdelanostné, ale i súvisiace s oblasťami zdravia či bývania, atď. 
Zmeny v rámci jednej trajektórie determinujú organizáciu a konečnú 
podobu ďalšíchtrajektórií. Napríklad štúdium na vysokej škole či 
univerzite (vzdelanostná dráha) má dopad na vývoj pracovnej či 
rodinnejdráhy, nakoľko často znamenajú neskorší vstup na trh práce, 
vyššiu šancu zamestnať sa po ukončení štúdia, odkazujú k odkladu 
rezidenčného osamostatnenia sa od rodičov a v neposlednom rade 
k posunu rodičovstva do neskoršieho obdobia života. 

Životnú dráhu členíme na  seba nadväzujúce životné etapy 
popretkávané výraznými medzníkmi prechodu z  jednej etapy 
života do druhej. Prechody teda tvoria mosty medzi po sebe 
idúcimi etapami. Vo všeobecnosti hovoríme o štyroch základných 
životných etapách v  individuálnych biografi ách jednotlivcov: 
detstvo – mladosť – dospelosť – staroba. Platí však, že podľa 
potreby výskumného zámeru môžeme jednotlivé spomínané 
životné fázy ešte následne podrobnejšie rozčleniť. Ak sa pri 
celospoločenských zmenách objaví posun v určitých dispozíciách3, 
často sa mení organizácia vlastného života a nastáva historický 
posun v životných dráhach jednotlivcov. Pri snahe zachytiť zmeny 
a  dynamiku životných dráh sa pohľad spoločenských vedcov 
a  vedkýň upriamuje k zmenám  intenzity, časovania a  poradia 
niektorých životných situácií a udalostí, ktoré vymedzujeme ako 
spomínané medzníky pri prechode z jednej fázy do druhej. Musíme 
mať na zreteli, že sa mení intenzita javov (Aký podiel populácie 
za určitú jednotku času ukončí štúdium, uzatvorí sobáš, stane sa 
rodičom atď.?), ale je dôležité sledovať aj ich časovanie (V akom 
veku dochádza k realizácii určitých udalostí či prechodov?) a ich 
poradie (Predchádza rezidenčné osamostatnenie sa rodičovstvu?).
3 Z hľadiska nami analyzovanej témy sú takýmito procesmi napríklad 
demokratizácia a masifikácia vysokoškolského vzdelávania, zmeny na trhu práce, 
nárast nezamestnanosti mladých ľudí, nárast ceny nehnuteľností atď.
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Pri poukázaní na základné charakteristiky dospievania 
v súčasnosti sa nevyhneme porovnaniu životných dráh rôznych 
vekových kohort či generácií. Pri ich vymedzení sa zdôrazňuje, 
že ide o vekové kategórie, ktorých životy sú spravidla ovplyvnené 
rovnakými prelomovými udalosťami. Práve tie sú pre generácie 
výrazne formujúce. Samozrejme môžu na ne reagovať odlišne, ale 
zdieľajú istú podobnú spoločnú životnú skúsenosť, vychádzajúcu 
z rovnakých historických sociokultúrnych a socioekonomických 
podmienok4. Karl Mannheim (2007) túto skutočnosť vystihol, 
keď poznamenal, že jedinci patriaci do rovnakej generácie sú 
vybavení spoločnou lokáciou v  historickej dimenzii sociálneho 
procesu. Životné dráhy jednotlivcov sú totiž zakomponované 
do historických dejínčasu a miesta, ktoré počas svojho života 
zažívajú (Elder – Johnson 2003: 62). Ich cesta životom má spoločné 
kultúrne a politické referenčné body a vďaka ojedinelej kombinácii 
vonkajších podmienok nebude daná kohorta opakovať správanie 
predchádzajúcich vekových kohort (Giddens 2013). Deje sa tak 
aj napriek tomu, že sa každá predchádzajúca kohorta snažila 
preniesť v rámci socializačného procesu vlastné vzorce na svojich 
potomkov. Ako upozorňuje Jozef Alan (1989: 9), socioekonomické, 
sociokultúrne, psychologické, ako i  historické súvislosti sú 
dôležitými kontextuálnymi rámcami ľudských biografi í. 

Naše osobné biografi e nie sú formované iba našimi rozhodnutiami 
(nie sú „len v našich rukách“), ale sú spoludeterminované 
a vždy ukotvené v  konkrétnych spoločenských, politických, 
ekonomických a kultúrnych podmienkach, ktoré zanechávajú na 
životoch jednotlivcov nezameniteľný odtlačok a sú ich odrazom. 
Dospievanie súčasnej mladej generácie sa v porovnaní s generáciou 
ich rodičov odohráva v odlišných vonkajších podmienkach, ktoré 
následne spoluvytvárajú odlišné hodnotové rámce,  očakávania, 
preferencie a  správanie mladých ľudí. Ani tie najintímnejšie 
rozhodnutia, ktoré charakterizujú dospievanie – nájdenie si 
partnera, sobáš, založenie rodiny či osamostatnenie sa od 

4 Sú to spoločensko-formujúce procesy a udalosti, ktoré sa stretávajú s individualitou 
jedincov tvoriacich generáciu. Petr Sak v tejto súvislosti poznamenáva, že každý 
jedinec je inak pripravený na prijatie spoločenských udalostí podľa svojej 
vzdelanostnej úrovne, inteligencie a ďalších stránok osobnosti, podľa sociálneho 
statusu seba a svojej rodiny (Sak 2017: 26). 
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rodičovskej rodiny – nie sú, ako sme už vyššie spomínali, iba rýdzo 
individuálnou záležitosťou a rozhodnutím.

Životná dráha je ovplyvnená aj prevažujúcimi predstavami 
spoločnosti o tom, ako by mala vyzerať, t.j.  aká by mala byť správna 
postupnosť (poradie) a časovanie životných udalostí a prechodov. 
Táto normatívna stránka zdôrazňuje sociokultúrnevymedzenie etáp 
života (Elder 1975). Nakoľko je časovanie a poradie významných 
životných udalostí spájané s určitými sociálnymi očakávaniami 
či normami (Settersten 2003), môžeme aj prechod do dospelosti 
vnímať ako sociálny konštrukt, prostredníctvom ktorého jedinec 
akceptuje sociálne úlohy spojené so štatútom dospelej osoby 
(Šprocha 2018: 122). Predpokladá sa, že si každá spoločnosť vytvára 
akési pomyselné sociálne hodiny, určitý systém formálnych či 
neformálnych pravidiel, ktoré určujú, aké jednanie a aké roly sú 
vhodné danému veku5 (Chaloupková 2008: 110-111). Neformálne 
vekové normy sú ukotvené v kultúrnom poriadku spoločnosti, kde 
majú podobu viac či menej všeobecne uznávaných orientačných 
pravidiel, čím ovplyvňujú individuálne správanie a sociálnu 
interakciu (Vidovićová – Gregorová 2007). Práve otázky časovania, 
následnosti (poradia) a prepojenia sociálne defi novaných udalostí 
(ukončenie štúdia, nástup na trh práce, stále partnerstvo, sobáš, 
narodenie dieťaťa, atď.) a sociálnych rolí (študent/ka, partner/ka, 
rodič, zamestnanec/zamestnankyňa, atď.), ktoré v priebehu života 
vykonávame, kladie do popredia spoločenskovedného výskumu 
perspektíva životnej dráhy. 

Taktiež je nutné počítať s úlohou štrukturálnych faktorov, 
akými sú napríklad zmeny vo vzdelávacom systéme, na trhu práce, 
či na trhu s bývaním. Ak by sme to mali zhrnúť, tak životné dráhy 
ovplyvňujú nielen individuálne preferencie, hodnoty, motivácie, 
ale aj sociálna štruktúra, sociálne inštitúcie a normy (viac pozri 
napríklad Katrňák –  Lechnerová – Pakosta – Fučík 2010). 
Výsledkom je, že rozloženie časovania rôznych životných tranzícií 
a  ich následnosť nie je celkom individuálna a náhodná, ale má 
historicky aj kultúrne odlíšiteľné trendy. Takto vlastne zachytávame 
širšie súvislosti a podmienenosť životných dráh jednotlivcov.

5 Samozrejme, tieto sociálne očakávania sú diferencované a môžeme rozlišovať 
napríklad rodový, vekový, subkultúrny, triedny či statusový aspekt očakávaní. 
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Môžeme taktiež rozlíšiť makro- a  mikro-rovinu prístupu 
ku skúmaniu životnej dráhy. Na makroúrovni sa zameriavame 
na analýzu inštitucionalizácie životnej dráhy, t.j. noriem, 
spoločenských očakávaní a celkovej klímy týkajúcich sa organizácie 
života jednotlivcov. Na mikroúrovni sledujeme individuálne 
preferencie, plány a  životné trajektórie. Doterajšie zistenia 
dokladajú existenciu vekových noriem a široko prijímaných 
očakávaní a predstáv o  prijateľnosti životných udalostí a  rolí 
súvisiacich s určitým vekom (Marini 1984, Modell – Furstenberg 
– Hershberg 1976, Neugarten – Moore – Lowe 1965). Naprie tomu, 
že  v spoločnosti panujú predstavy o štandardnej biografi i, údaje 
poukazujú však aj na to, že tieto predstavy majú stále menej podobu 
striktných sociálnych noriem s výrazným sankčným vybavením, 
ale že sú pomerne fl exibilné a majú skôr charakter odporúčaní 
(Džambazovič 2018: 18). Súvisí to zrejme so zmenou vymedzení 
jednotlivých sociálnych rolí, ktoré sa už nezakladajú na striktných 
a  jasných očakávaniach plných príkazov a  zákazov, ale skôr na 
odporúčaniach, akým smerom by sa naše životné dráhy – časovanie 
a poradie udalostí a sociálnych rolí – mohli uberať. 

V každej spoločnosti koexistuje niekoľko kohort s odlišnými 
vzorcami životnej dráhy a  modelmi správania sa. Príslušníci 
generácií zdieľajú dobovo podmienený štýl myslenia a  konania 
(Džambazovič 2018). Čím je špecifickejší a  odlišnejší, tým 
viac narastá jeho vizibilita a výraznejšiu pozornosť vzbudzuje. 
Tak je tomu i  v  súčasnosti a  je sprevádzaný nielen zvýšeným 
záujmomo skúmanie tranzície do dospelosti zo strany odborníkov 
a odborníčok, ale i  širokej verejnosti a  médií. Médiá často 
prinášajúbombastické správy o „odlišnostiach a inakosti“ mladej 
generácie a  vyvolávajú až „morálnu paniku“ (Cohen 2002). 
Preto neprekvapujú výroky typu „Dnešná mládež je iná, ako sme 
boli my!“ a morálne súdy o  ich nezodpovednom a egoistickom 
správaní.Ide z veľkej časti o hodnotiaci a moralizujúci tón, ktorým 
sa opisujú životy mladých ľudí. Pritom mladí ľudia iba reagujú 
na podmienky, v  ktorých vyrastajú a  dospievajú. Sú vlastne 
lakmusovým papierikom, z  ktorého sa dajú vyčítať informácie 
nielen o  súčasnosti, ale aj o podmienkach, v  ktorých vyrastali 
a následne i do určitej miery predikovať ich možné biografi e.
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2. Ako skúmať prechod do dospelosti? 

Prechod do dospelosti zahŕňa prijatie a  výkon sociálnych 
rolí spájaných v spoločnosti s  dospelosťou (Chaloupková 2010: 
25). Najčastejšie je táto tranzícia vnímaná ako gradačný proces 
skladajúci sa zo  zásadných prechodov v  rámci študijných, 
profesijných, vzťahových a rodinných trajektórií. Idealizovaná 
predstava, veľmi často pertraktovaná ešte aj v súčasnosti, hovorí 
o vzájomne prepojenom reťazci a sérii životných udalostí, v priebehu 
ktorých sa jedinec osamostatňuje od ekonomickej  (a sociálnej – 
poznámka R.Dž.) závislosti na orientačnej rodine k nezávislosti 
a  založeniu vlastnej prokreačnej rodiny (Marini 1984). Takáto 
cesta k dospelosti vedúca cez vzdelanie – prácu – manželstvo – 
rodičovstvo sa postupne inštitucionalizovala v  priebehu prvej 
polovice dvadsiateho storočia (Modell – Furstenberg – Hershberg 
1976). V západných spoločnostiach sú tieto vzorce prechodu do 
dospelosti označené ako povojnový model tranzície do dospelosti 
typický pre obdobie 50. až 70. rokov minulého storočia (Mary 
2019). Stávanie sa dospelým odkazuje z hľadiska tejto myšlienkovej 
tradície k míľnikom a udalostiam na spomínaných trajektóriách, 
akými sú ukončenie štúdia, vstup na pracovný trh, dosiahnutie 
ekonomickej nezávislosti, odsťahovanie sa od rodičov (rezidenčné 
osamostatnenie sa a založenie vlastnej domácnosti), manželstvo 
(alebo iná podoba trvalého partnerského vzťahu) a rodičovstvo 
(Hogan – Astone 1986). Podobne tomu bolo aj smerom na východ 
od „železnej opony“ v krajinách socialistického tábora. Na niektoré 
špecifiká tzv. socialistického modelu prechodu do dospelosti 
poukážeme na nasledujúcich stranách. 

Dospelosť je vymedzená a konštruovaná prostredníctvom 
rodinných a  mimorodinných prechodov a  je jasne vnímaná 
skrz dosiahnutie „novej“ kvality a vykonávanie nových rolí a im 
zodpovedajúcich sociálnych pozícií. Povojnový model prechodu 
mladých ľudí do dospelosti znamenal „krátke, jasné a  priame 
dospievanie“ (Mary 2019: 168). Existujúce historické dáta dokonca 
ukazujú, že k tejto nastupujúcej unifi kácii prechodu do dospelosti 
dochádza po období, kedy mladí ľudia na Západe mali na začiatku 
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20. storočia často skúsenosť s tým, čo by sme teraz považovali za 
nelineárny, oneskorený, rozmazaný a heterogénny prechod (tamže).    

Výrazné zmeny, ku ktorým pri časovaní a v postupnosti rodinných 
a  mimorodinných prechodov do dospelosti dochádza, začínajú 
vzbudzovať záujem spoločenských vedcov v západných krajinách 
už približne od konca 60. rokov minulého storočia (napríklad Elder 
1975, Modell – Furstenberg – Hershberg 1976). Podobný pohľad 
na životné dráhy mladých mužov a žien sústreďujúci sa najmä na 
načasovanie významných životných udalostí spájaných so vstupom 
do dospelosti zostáva aj v štúdiách z osemdesiatych rokoch minulého 
storočia (Featherman – Hogan – Sørensen 1984, Goldscheider – Waite 
1986, Hogan 1981, Hogan – Aston 1986, Marini 1984). Hlavným 
zistením z týchto období je stále evidentnejšie predlžovanie obdobia 
mladosti a zmeny v časovaní a následnosti prechodov. V dôsledku 
pokračovania a zintenzívnenia týchto trendov nie je prekvapením, že 
v poslednom období zažíva výskumný záujem o proces prechodu do 
dospelosti renesanciu. K zosilneniu výskumných aktivít nepochybne 
napomohla aj dostupnosť štatistických údajov a dát pochádzajúcich 
z medzinárodných výskumných projektov, ktoré umožňujú zachytiť 
hlavné kontúry dospievania a určujúce faktory načasovania 
udalostí a poradia, v ktorom sa objavujú, tak na národnej, ako aj 
komparatívnej úrovni, a to naprieč všetkými kontinentmi (napríklad 
Billari 2005, Billari – Liefb roer 2010, Breen – Buchmann 2002, 
Blossfeld – Klijzing – Mills – Kurz 2005, Buchmann – Kriesi 2011, 
Corijn – Klijzing 2001, Dhillon – Yousef 2008, Elzinga – Liefb roer 
2007, Esping-Andersen – Billari 2015, Furstenberg 2010, Gauthier 
2007, Gebel – Heyne 2014, Hofäcker – Chaloupková 2014, Hogan 
– Astone 1986, Honwana 2012, Iacovou 2002,  Juárez – Gayet 2014, 
Lacinová – Ježek –Macek 2016, Macek – Bejček – Vaníčková 2007, 
Marini 1984, Mayer 2001, Rindfuss – Swicegood – Rosenfeld 1987, 
Shanahan 2000, Zimmermann – Konietzka 2018).

Dôležité je upozorniť na stále jasnejšie presadenie 
interdisciplinárneho uchopenia problematiky životnej dráhy 
(pozri Diewald – Mayer 2009, Levy et al. 2005), a s tým súvisiace 
postupné rozšírenie sledovaných skutočností pri analýzach 
tranzície do dospelosti. Z hľadiska spomínaných demografi ckých 
aspektov  prechodu k  partnerstvu a rodičovstvu sa študovali 
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udalosti ako rezidenčné osamostatnenie sa, vstup do partnerstva, 
manželstva a rodičovstva, zatiaľ čo v profesijnej – mimorodinnej 
– oblasti sa skúmalo časovanie  ukončenia vzdelávania a vstupu 
do prvého stáleho zamestnania. Ukázalo sa, že zmeny v časovaní 
čiastkových prechodov do dospelosti výrazne ovplyvňujú charakter 
reprodukcie a rodinného správania a sú z demografi ckého hľadiska 
považované za jeden z  najdôležitejších znakov postmoderných 
spoločností (Lesthaeghe – Moors 2000). 

Primárne zameranie na demografi cké a profesijné ukazovatele 
ako kľúčové prvky definujúce prechod do dospelosti, začína 
byť kritizované a  dopĺňané o  nové výskumné témy na prelome 
tisícročia predovšetkým psychológmi a  sociológmi (napríklad 
Arnett 1998, 2000, 2004, Badger – Nelson – Barry 2006, Blatterer 
2010, Buchmann – Kriesi 2011, Galland 2003, Hendry – Kloep 
2010). Koncepty, ktoré hovoria o  predlžujúcom sa období 
dospievania súčasnej mladej generácie – vynárajúca sa dospelosť 
(emerging adulthood), skorá (early adulthood) či mladá dospelosť 
(young adulthood), post-adolescencia (postadolescence), druhá 
adolescencia – presúvajú pozornosť aj na také charakteristiky 
tejto fázy životnej dráhy, akými sú životný štýl a  subjektívne 
vnímanie seba. V každom zo spomínaných konceptov sa pritom 
prihliada na niekoľko vymedzujúcich kritérií: vek (najčastejšie 
medzi 18 až 30 rokov), prevzatie určitých charakteristických 
sociálnych rolí a  dosiahnutie určitého stupňa osobnej zrelosti.6 
Často sú pertraktované charakteristiky na úrovni: 1. individuálnej 
(osobnostnej) – upevnenie osobnej identity dospelého, identifi kácia 
s rolou dospelého, produktívna orientácia, spresnenie osobných 
cieľov; 2. intímnych vzťahov – nezávislosť na rodičoch, hľadanie 
partnera, založenie vlastnej rodiny, prispôsobenie sa starnúcim 
rodičom; 3. pracovnej – predbežná voľba povolania a postupné 
získanie určitej pracovnej zodpovednosti a zamestnaneckej pozície.  
Obdobie, v ktorom mnoho mladých mužov a žien zažíva väčšinu 
popisovaných udalostí, t.j. vo veku 18 až 30 rokov, je vnímané ako 

6 Osobná zrelosť sa najčastejšie vymedzuje prostredníctvom prijatia plnej osob-
nej a občianskej zodpovednosti; ekonomickej nezávislosti; rozvinutia osobných 
záujmov; ustanovenia vzťahu k životnému partnerovi; prijatia rodičovskej roly a 
prispôsobenia sa starnúcim rodičom (Langmeier – Krejčířová 2006: 169).
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špecifi cká životná fáza na ceste k  dospelosti, ktorú zažíva stále 
väčšia časť mladých ľudí (Liefb roer – Toulemon 2010). 

Americký vývojový psychológJeff rey Jensen Arnett (2015) 
upozorňuje, že „tradičné“ ukazovatele prechodu do dospelosti, 
ako je koniec štúdia, stabilná práca, rezidenčné osamostatnenie 
sa, manželstvo a rodičovstvo sa z hľadiska ich časovania a výskytu 
dramaticky zmenili a už nemajú z hľadiska percepcie dospelého 
statusu mladými ľuďmi taký rozhodujúci význam ako v minulosti. 
K objektívnym zmenám sa ako zdroj inšpirácie pre ďalšie smerovanie 
výskumných snažení pridávajú nové zistenia o  subjektívnom 
prežívaní a refl exie tranzície do dospelosti. Tie poukázali na 
dôležitosť skúmania psychologických a psychosociálnych aspektov 
dospievania. Psychológovia, ktorí skúmali mladých dospelých 
a ich názory na to, čo znamená „byť dospelým“, prišli k záveru, 
že subjektívne pocity reprezentujúce individualizmus boli oveľa 
dôležitejšie pre vnímanie roly dospelého, ako prežívanie udalostí, 
o ktorých sa doteraz uvažovalo, že sú znakmi dospelosti (Liefb roer 
– Toulemon 2010: 53).

Pri zhrnutí toho, čo by malo byť od ideálneho dospelého 
požadované a očakávané, sa okrem „rolových prechodov“ totiž 
stále s väčšou naliehavosťou objavujú aj ďalšie kritériá dospelosti. 
Pre našu štúdiu sú dôležité: nezávislosť – spadajú pod ňu aj 
kritériá zodpovednosti za svoje rozhodnutia, citové odpútanie 
sa od rodičov, ako i  odsťahovanie sa a  finančná nezávislosť; 
vzájomná závislosť (interdependencia) – získanie orientácie 
na dlhodobé vzťahy, či už partnerské alebo iné; zmierenie sa 
s  normami – rizikové správanie spojené s  vymedzovaním sa 
voči spoločenským normám má byť nahradené ich dospelejšou 
akceptáciou a  schopnosť zabezpečiť chod domácnosti s  deťmi 
(viac pozri napríklad Ježek et al. 2016: 11). Mladí ľudiadosahujú 
v procese dospievania psychosociálnu zrelosť, ktorá im pomôže 
fungovať ako dospelým členom spoločnosti a  vnímať seba ako 
dospelého. Nejde vlastne o  nič iné ako o osvojenie si identity 
dospelého. Greenberger (1984) vymedzil psychosociálnu zrelosť 
pomocou dvoch hlavných domén: autonómie (schopnosti 
samostatného fungovania) a sociálnej zodpovednosti (vo vzťahu 
k ostatným, spoločenským záväzkom, prispievaniu k celkovému 
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blahobytu spoločnosti). Práve naplnenie očakávaní spájaných s 
psychosociálnouzrelosťou predstavuje v súčasnosti podľa názoru 
mladých ľudí jednu z najdôležitejších úloh pri prechode do 
dospelosti. Ide o rozvoj vlastnej identity, chápaný ako vytvorenie 
stabilného sebaurčenia v dôležitých oblastiach života (Piotrowski–
Brzezińska– Luyckx 2018). Skúmanie prechodu do dospelosti sa 
tak rozrastá okrem skúmania rôznych sociálnych rolí dospelých 
o skúmanie psychosociálnej zrelosti a identity (Arnett 2000).   

Stále dôležitejšou sa stáva sebarefl exia rastúcej nezávislosti 
u mladých ľudí, potvrdená prijímaním a realizáciou vlastných 
nezávislých rozhodnutí, pociťovanie identity dospelého, budovanie 
zmyslu pre zodpovednosť, či prijímanie partnerskej a rodičovskej 
spôsobilosti (napríklad Arnett 2000, 2004, Vaskovics 2001). Tieto 
zistenia a skutočnosť, že načasovanie a poradie udalostí počas 
dospievania sa stalo viac diverzifikovaným a  reverzibilným, 
viedlo Arnetta k defi novaniu tejto životnej fázy ako vynárajúcej 
sa dospelosti. Mnohí autori odmietajú jednoduché zamieňanie 
vynárajúcej sa dospelosti s  predĺžením a posunom obdobia 
adolescencie do neskoršieho veku. Ide, ako už bolo spomínané, 
o postupné vyformovanie kvalitatívne odlišnej životnej fázy, 
charakterizujúcej životné dráhy veľkej časti súčasných mladých 
dospelých. Dôvody Arnett identifi kuje v demografi ckých zmenách, 
v zmenách na trhu práce a v systéme vzdelávania, ktoré nastali v 
posledných dekádach. Medzi ne patrí odďaľovanie uzatvárania 
manželského zväzku a rodičovstva do neskoršieho veku života 
mladých ľudí a  ich výrazná variabilita; rozšírenie rozpätia veku 
vstupu do zamestnania; nárast podielu študujúcej mládeže na 
úrovni terciárneho vzdelávania, a takisto nárast počtu súčasne 
študujúcich a pracujúcich mladých ľudí. Nedotýka sa teda táto nová 
životná fáza všetkých mladých ľudí a jej rozšírenosť je do značnej 
miery podmienená sociálno-ekonomickými faktormi. 

Na vzniku tejto životnej fázy sa podieľa snaha skúmať životné 
možnosti, ktoré idú ruka v ruke: 1. s neochotou usadiť sa a prijať 
záväzky spájané s dospelými rolami (vrátane rol rodičovských 
a manželských), 2. s predĺženým obdobím štúdia spojeného s 
expanziou terciárneho vzdelávania, 3. s premenami trhu práce 
(vysoká nezamestnanosť časti mladých dospelých a ich nestabilná 
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pozícia na trhu práce – napríklad práca na sekundárnom, nie na 
primárnom trhu práce, zmluvy na dobu určitú a ich reťazenie), 
ale i 4. s absentujúcimi politikami podpory (nájomného) bývania 
pre mladých, ktoré tiež napomáhajú odďaľovaniu prechodu do 
dospelosti i termínov uskutočnenia rodinných prechodov (Beck 
2011, Potančoková 2013). Tieto trendy nevedú k zvyšovaniu 
ekonomickej samostatnosti, ale naopak v tejto perióde je množstvo 
jedincov odkázaných na fi nančnú podporu od rodičov. Výsledkom 
je, že mladí dospelí zakladajú vlastné domácnosti až v neskoršom 
veku a ostávajú dlhodobejšie žiť v rodičovskej domácnosti. 

Od mladého človeka sa očakáva, že u neho dochádza k rozvoju 
schopností a vlastností nutných k  dosiahnutiu plnej dospelosti 
a vykonávaniu očakávaných sociálnych rolí viazaných k dospelosti. 
Ide o  postupné prebranie zodpovednosti za seba a  o nezávislé 
rozhodovanie, ktoré prispievajú k  tomu, že sa jedinec stane 
nezávislým a sebestačným. Ide  však o postupný proces, keďže pre 
mladých ľudí nachádzajúcich sa v období vynárajúcej sa dospelosti 
pritom platí, že opustili úplnú závislosť detstva a  adolescencie, 
ale ešte neprijali zodpovednosť očakávanú v  dospelosti (Arnett 
2000: 4) a ani sami sa ešte za dospelých nepovažujú. Vždy majú na 
výber, nakoľko na ceste za dospelosťou ich čaká množstvo nových 
sociálnych rolí a prostredí. Arnett (2000) popisuje vynárajúcu sa 
dospelosť ako obdobie, kedy sa mnoho rôznych ciest zdá možných, 
kedy je ešte málo vecí úplne rozhodnutých a možnosť vyskúšať 
ponúkané príležitosti je väčšia, ako v akejkoľvek inej fáze života.7 
Ide o  obdobie života relatívnej nezávislosti od normatívnych 
očakávaní a predĺženie psychosociálneho moratória viažuceho 
sa s  mladosťou.Núka sa v tomto prípade využiť konštatovanie 
Erika Eriksona (2002), že v období „predlžujúcej sa adolescencie“ 
je práve vďaka psychosociálnemu moratóriu garantované, že si 
mladí ľudia nájdu prostredníctvom voľného a nesankciovaného 
experimentovania s rôznymi sociálnymi rolami svoje miesto 

7 Arnett síce primárne zachytáva situáciu v USA, ale jeho zistenia sú uplatniteľné 
aj na prostredia mimo tejto krajiny. Ide o životnú fázu uchopiteľnú aj v ďalších 
postmoderných spoločnostiach, čo súvisí s globalizáciou ekonomickou, ale i so-
ciálno-kultúrnou. Samozrejme medzi krajinami sú diferencie a sú identifikova-
teľné ďalšie dôležité sociálne gradienty, ktoré pôsobia na utvorenie vynárajúcej 
sa dospelosti a dĺžku dospievania.
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v  spoločnosti8. Psychosociálne moratórium je psychosociálne 
štádium medzi detstvom a dospelosťou, medzi morálkou, ktoré 
sa ako dieťa naučilo a  etikou, ktoré má rozvíjať ako dospelý 
(tamže: 239). Erikson vzťahoval svoje pozorovanie na mládež 
industriálnych spoločností, ale jeho zistenie sa o dekádu neskôr 
týka stále rozrastajúcej sa skupiny mladých dospelých aj pre 
postmoderné spoločnosti. Hlavnou vývojovou úlohou dospievania 
je pritom podľa spomínaného autora hľadanie vlastnej identity 
(Erikson 1996), ktorú môžeme popísať prostredníctvom dvoch 
prvkov – hľadania a záväzku (Marcia 1969). Moratórium následne 
charakterizuje vysoká úroveň hľadania a nízka úroveň záväzku a má 
iba dočasný charakter, ktorý sa však stále predlžuje.

Nová etapa v životne mladých ľudí – vynárajúca sa dospelosť 
– je vnímaná ako most medzi adolescenciou a plnou dospelosťou 
(Arnett 1998). Arnett (2015: 9-17) identifi kuje päť základných 
znakov typických pre obdobie vynárajúcej sa dospelosti: 
1. skúmanie identity (identity exploration), 2. nestabilitu/nestálosť 
(instability), 3. zameranie na seba (self focused), 4. pocit medzi 
(feeling in between) a  5. príležitosti/optimizmus (possibilities/
optimism). 

Skúmanie identity síce začína už v období adolescencie, avšak 
pokračuje aj v neskoršom období dospievania a  Arnett práve 
vynárajúcu sa dospelosť nazýva aj vekom formovania identity. 
Z psychologického hľadiska ide o obdobie, v ktorom sa sociálne 
schopnosti ešte len utvárajú, zmysel pre zodpovednosť sa vyvíja 
a hodnotový systém jedinca sa kryštalizuje.Tento proces sa 
zosilňuje práve v období po ukončení strednej školy a pokračuje 
u dvadsiatnikov. Ide o prvý a asi najdôležitejší znak vynárajúcej sa 
dospelosti – o postupné zodpovedanie otázok, ktoré si mladí ľudia 
často v danom období kladú: „kto som?“ a „čo chcem od života?“ 
(Arnett 2015: 9). Mladí ľudia preskúmavajú rôzne oblasti svojho 
života, ale predovšetkým sa to týka dvoch oblastí – milostných 
vzťahov (lásky) a  práce. Arnett (2000) upozorňuje, že súčasťou 
života mladých ľudí je v čase dospievania fl uktuácia v zamestnaní 

8 Mortimer a Larson (2002) hovoria o rozmaznanom vekovom statuse. Mladí 
ľudia v niektorých ohľadoch už prebrali zodpovednosti dospelého (napríklad sa 
stali rodičmi), ale v iných situáciách sú stále adolescenti (napríklad neopustili 
svoju orientačnú rodinu a sú finančne závislí od rodičov).
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a vo vzťahoch. Môžeme to interpretovať ako obdobie skúšania a 
hľadania správnej konštelácie, t.j. mládež má skúsenosti s pohybom 
do a z rôznych – s rodinou a prácou súvisiacich – sociálnych rolí. 
Experimentovanie v období adolescencie však má odlišné kontúry 
a charakteristiky ako v období vynárajúcej sa dospelosti. 

Jeff rey Arnett tu nadväzuje na Eriksona (2002) a upozorňuje, 
že už v období adolescencie dochádza k prvým iniciáciám v oblasti 
lásky a práce. Mnohí zažívajú prvé skúsenosti s romantickými 
vzťahmi a partnerstvami a získavajú svoje prvé sexuálne skúsenosti. 
Adolescentná láska má tendenciu byť nezáväznou a prechodnou 
(Furman – Brown – Feiring 1999). Otázka, ktorú si adolescenti kladú 
by mohla znieť: „S kým by som bol rád, tu a teraz?“. Až v období 
vynárajúcej sa dospelosti si začínajú mladí ľudia klásť seriózne 
otázky smerujúce k výraznejšej intímnosti a implicitnejšie otázky 
smerované k  identite. Cieľom vzťahu už nie je zábava, ale hlbší 
vzťah a stabilnejší zväzok, ktorý znamená záväzok. Otázkou sa 
stáva: „S akou osobou chcem vytvoriť dlhodobé partnerstvo? Aké 
kvality (vlastnosti) sú naozaj dôležité v celoživotnom romantickom 
partnerskom vzťahu, v  ktorý dúfam?“. Reakciou je snaha nájsť 
vyhovujúceho životného partnera, čo však v  prípade väčšiny 
mladých ľudí znamená „absolvovať“ viacej partnerských vzťahov. 
Ich forma je rôznorodá, ale stále rozšírenejšou sa stáva „skúška 
partnerstva“ v  podobe kohabitácie (nezosobášeného spolužitia) 
(Hofäcker – Chaloupková 2014). 

V prípade práce je obdobie vynárajúcej sa dospelosti v znamení 
rôznych študijných a pracovných možností s cieľom nájsť vysnívané 
a ideálne zamestnanie, ktoré sa stane zmyslom života. Práca má byť 
vyjadrením identity, jej dôležitou súčasťou a nemá byť iba zdrojom 
obživy. Stále ťažšie a  aj dlhšie však trvá nájsť si zamestnanie, 
ktoré by spĺňalo (vysoké) predstavy, požiadavky a očakávania. 
Opäť sa núka porovnanie sadolescentmi, ktorí majú skúsenosť so 
zamestnaním, ale je to najčastejšie práca iba na čiastočný úväzok 
a má charakter sezónnej práce v službách. Ich výber a vykonávanie 
nesúvisí s prácou, ktorú očakávajú adolescenti v dospelosti a majú 
tendenciu vidieť svoju prácu nie ako prípravu na povolanie, ale ako 
spôsob získať fi nancie na podporu svojich oddychových aktivít 
(Arnett 2015).   
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Stále jasnejšie si mladí ľudia v  súčasnosti uvedomujú, že pre 
získanie ich vysnívanej práce je nevyhnutné štúdium, ktoré síce 
nebude možno výťahom (mobilitným kanálom, ktorý umožní 
sociálny vzostup), ale aspoň poistkou, ak by som parafrázoval názov 
knihy Jána Kellera a Lubora Tvrdého (Keller – Tvrdý 2008). Aj tu sa 
experimentovanie ukazuje napríklad v tom, že študenti hľadajú svoje 
smerovanie. Ak nie sú spokojní, resp. ak po niekoľkých semestroch 
štúdia zisťujú, že im zameranie štúdia nevyhovuje,  začínajú so 
štúdiom v inom odbore alebo sa vracajú po prerušení, ktoré vyplnili 
inou aktivitou (napríklad prácou či cestovaním).

Mladí sa odpútavajú od svojich rodičov, ale zároveň ešte 
nehľadajú nové formy záväzkov, akými sú manželstvo alebo 
rodičovstvo, či stabilná práca. Majú možnosť skúšať rôzne formy žitia, 
práce či vzťahov. Sú nútení nájsť svoju identitu medzi množstvom 
stratégií a možností (Giddens 2010). Nadväzujú nové partnerské 
vzťahy a začínajú si vytvárať vlastný názor na spolužitie a partnerstvo, 
objavujú hodnoty partnerstva, ale aj vlastnosti či schopnosti, ktoré 
budú u svojho budúceho partnera pokladať za najdôležitejšie (Arnett 
2015). Podľa žurnalistky Gail Sheehy (1976) môžeme v období 
mladej dospelosti identifi kovať dve vekové kohorty. „Skúšajúcich 
dvadsiatnikov“ (trying twenties) charakterizuje konfrontácia 
s otázkami: ako vstúpiť do sveta dospelých, čo robiť a kam sa zaradiť?. 
Títo mladí „testujú život“. Skúmajú a skúšajú správanie, kým si vyberú 
to, ktoré im bude vyhovovať, s ktorým budú spokojní. Nezakotvia na 
jednom mieste, ale sú v neustálom pohybe – v akomsi prechodnom 
štádiu dočasnej dospelosti. Usilujú sa o formovanie zavedených ciest 
vo svojom živote. Nasledujúcu vekovú kohortu tvoria tzv. „chytení 
tridsiatnici“ (catch thirties), ktorým sa otriasli ilúzie a nachádzajú sa 
v období, keď je čas niečo urobiť a prehĺbiť životné záväzky. Autorka 
píše v jednej zo svojich neskorších publikácií o revolúcii v životnej 
dráhe súčasných mladých ľudí, nakoľko obdobie puberty prichádza 
skôr a dospievanie trvá dlhšie9. Dospelosť sa začína až okolo 30. 
rokov ich života (Sheehy 1995).

9 Dospievanie sa rozširuje nielen smerom do vyššieho veku, ale oboma smermi. 
Skracuje sa doba detstva a odďaľuje doba plnej dospelosti (Langmeier – Krejčířová 
2006: 146). Z biologického hľadiska deti dospievajú skôr asi o jeden mesiac behom 
každej dekády. Začiatok telesného a duševného dospievania je rýchlejší, ale pre 
dosiahnutie všetkých  náležitostí spájaných s dospelosťou zostáva stále viac času.
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Nestabilita spomínaného obdobia životnej dráhy nadväzuje na 
skúmanie  a objavovanie identity a je s ňou previazaná. Nestálosť 
je prirodzeným dôsledkom objavovania a  experimentovania. 
Mladí ľudia si vytvárajú plány, ktoré však v prípade, že im prestanú 
vyhovovať, začnú meniť. Súčasťou ich dospievania je fl uktuácia 
v bývaní, zamestnaní, štúdiu a vo vzťahoch (Arnett 2000). Menia 
svoje rozhodnutia a „smer“ v týchto oblastiach pomerne často a 
prudko. Žiadna z volieb nemusí byť defi nitívna. Nič nie je isté, 
všetko sa dá zmeniť, vymeniť či zameniť. Štúdium sa môže hocikedy 
zanechať, prerušiť či zmeniť odbor štúdia. Sexuálne vzťahy nie 
sú viazané na manželstvo. Bývanie je obyčajne vnímané ako 
dočasné (študentské domovy, ubytovne, podnájmy samostatne 
alebo aj s  ďalšími osobami) a  mladí dospelí sa stále častejšie 
vracajú po „epizóde samostatnej domácnosti“ pod ochranné 
krídla rodičov do rodičovských obydlí. A práca? Kto dlhodobo 
zostáva u jedného zamestnávateľa, je často vnímaný ako ten, kto 
ustrnul, nehľadá výzvy, nechce sa zlepšovať a pod. Ako vidíme, 
ide o obdobie skúšania, hľadania správnej konštelácie, čo vedie 
k tekutosti života mladých ľudí (Bauman 2002). Experimentujú 
v rôznych oblastiach a majú skúsenosti s pohybom do a z rôznych 
– s  rodinou, partnerstvom, prácou súvisiacich –sociálnych rolí 
a statusov bývania. V súvislosti s rezidenčným osamostatnením 
sa Barbara Michell (2006) hovorí o členoch bumerangového veku 
(boomerang age). Naráža tým na neúplne odpútaných dospelých 
(imcompletely lauched adults) a tzv. bumerangové deti (Farris 2016, 
Mitchel – Gee 1996) vracajúce sa späť do rodičovského domu po ich 
počiatočnom rezidenčnom odpútaní sa a vstupe do sveta dospelých 
(tamže). Ide o ukazovateľ, ktorý potvrdzuje tézu o jednoznačne 
spomalenom stávaní sa nezávislým od rodičov v prípade súčasnej 
mladej generácie (Vaskovics 2001).

Na jednej strane sú spomínané zmeny vzrušujúcim zážitkom, 
ale na strane druhej prinášajú aj neustály stres. Problémom, ktorý 
súvisí v súčasnosti s nestabilitou, je vysoká miera nezamestnanosti 
mladých ľudí, ktorá je napríklad v  Európe dvakrát vyššia ako 
v iných vekových skupinách. Neistota práce z  hľadiska hrozby 
jej straty, nezamestnanosť a neschopnosť nájsť si novú prácu, či 
prácu vyhovujúcu kvalifi kácii a  predstavám, je demoralizujúca 
a  frustrujúca skúsenosť (Arnett 2007: 132). Ide o širší fenomén 
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v spoločenských vedách často pertraktovaných dôsledkov premeny 
modernej spoločnosti na post-modernú a tou je strata životných 
istôt jednotlivcov, ktoré ovplyvnili vznik novej životnej etapy 
mladých dospelých. Ide o  osudovú premenu ich životnej dráhy, 
príslušnosti a osobnej identity (Macháček 2002).

Zygmunt Bauman (2002) špecifikuje nový typ neistoty 
prostredníctvom neobmedzených možností s  množstvom 
príležitostí a  šancí. Kým v „tradičnej“ neistote ľudia nepoznajú 
prostriedky k dosiahnutia cieľa, v novom type nie je známy cieľ 
samotný. Je len málo predurčeného, ešte menej neodvolateľne 
daného a minimum takých vecí, ktoré sú nezvratné. Jednoducho 
všetko musí ostať tekuté a plynulé. Život je plný príležitostí, čím 
ponúka slobodu a neustálu voľbu. Žijeme vo svete univerzálnej 
fl exibility v podmienkach nutnej a bezvýchodiskovej neistoty, 
ktorá ovplyvňuje všetky aspekty života jednotlivca (Bauman 
2008). Práve v takejto dileme žije súčasná mládež pochádzajúca 
z vyššej a strednej triedy: má nespočetne veľa možností, kam sa 
na životnej ceste vybrať, kým sa stať a čo zažiť. Cieľov môže byť 
niekoľko, neustále sa môžu meniť a  byť prispôsobené situácii 
a predstavám. Toto množstvo príležitostí však môže jednotlivcov 
natoľko pohltiť, až vyvolá úzkosť a strach10 z toho, že si vyberú 
alebo vybrali nesprávne. 

Zameranie sa na seba samého je ďalší z vymedzujúcich znakov 
vynárajúcej sa dospelosti a neexistuje snáď žiadne obdobie života 
v súčasnosti, ktoré by to viac umožňovalo. Deti a adolescenti sú 
zameraní na seba svojím vlastným spôsobom a majú vždy vo 
svojej blízkosti rodičov, učiteľov, zvyčajne aj súrodencov a ďalších 
dospelých, ktorí ich aspoň z  časti kontrolujú a  monitorujú ich 
správanie, riešia veci za nich, nútia ich dodržiavať pravidlá 
a  štandardy a stanovujú normy správania (Arnett 2015). Život 
dospelého je zas štruktúrovaný partnerom, zamestnávateľom, 
či vlastnými deťmi. V  partnerstve musia koordinovať aktivity, 
vyjednávať o povinnostiach a požiadavkách na nich kladených. 
Dieťa, ktoré má byť milované a po všetkých stránkach zabezpečené, 
potrebuje pozornosť, energiu a  čas. Zamestnávateľ honeustále 
10 Neistota totiž môže vyústiť až do problémového správania. Rozlišujeme dve 
základné formy: externé (antisociálne, deviantné správanie) a interné (skľúče-
nosť, depresie, deprivácia, izolácia, nízke sebahodnotenie a sebadôvera).



29

vyzýva k  zlepšeniu, ktoré má priniesť úspech zhmotnený 
v kariérnom raste. Vyžaduje to do menšej či väčšej miery neustále 
podriadenie sa predstavám a požiadavkám ostatných. 

Zameranie sa na seba samého nemá mať v prípade mladých 
ľudí negatívnu konotáciu. Účelom daného obdobia má byť 
dosiahnutie samostatnosti,  učenie sa sebestačnosti, ktoré je 
súčasťou rozvoja a upevňovania autonómie. Samozrejmým krokom 
k ich dosahovaniu je vymanenie sa spod vplyvu rodičov a iných 
autorít. Prejavom uvedomenia sa je potreba vziať svoj život do 
vlastných rúk a samostatne (nie však úplne nutne sám za seba) 
riešiť svoje problémy (Ježek – Macek - Bouša 2016: 28). Mladý 
človek sám preberá zodpovednosť za seba a za svoje rozhodnutia. 
Autonómiu pritom nemusíme chápať ako „oslobodenie sa“ od 
vplyvu ostatných a od detskej závislosti na rodičoch, ale aj ako 
„oslobodenie sa“ k vlastnému rozhodovaniu k vlastným cieľom 
a taktiež záväzkom (tamže). Je to o to zložitejšie, že je prítomná 
neustála možnosť, resp. nutnosť rozhodnúť sa sám, a to aj v prípade, 
ak sú „poradcovia“ nablízku. 

Zameraním sa na seba a  postavením seba na piedestál pri 
rozhodovaní mladí ľudia lepšie pochopiakto sú,  čo a  ako to 
chcú od života dosiahnuť, rozvíjajú zručnosti pre následné 
bezproblémové zvládnutie každodenných výziev a  začínajú 
budovať základ pre svoje dospelé životy. Samozrejme, rozhodnutia 
nemusia byť len racionálne. Nepredchádza im vždy zvažovanie 
plusov a  mínusov realizácie rozhodnutí.V  období vynárajúcej 
sa dospelosti sú jednotlivci najmenej závislí na požiadavkách 
inštitúcií a spoločenských očakávaniach a je iba málo striktných 
každodenných povinností a  záväzkov voči ostatným, s  ktorými 
sú mladí dospelí konfrontovaní (Arnett 2015). Je to vrcholným 
obdobím slobody a  nejde pritom o  sebectvo či sebastrednosť 
(Arnett 2007). Na rozdiel od adolescentov sú mladí dospelí menej 
egocentrickí a  sú schopní vnímať perspektívu druhých ľudí.
Zameranie sa na seba je takto vlastne podmienkou pre prijatie 
budúcich záväzkov k druhým. Dobre to dokresľuje zmena vzťahu 
k  rodičom. Mladí dospelí ich posudzujú stále menej kriticky 
a vnímajú ich ako osoby s hodnotami a potrebami podobnými 
ich vlastným.
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Je to cesta hľadania samého seba a nevyhnutný krok ešte 
predtým, ako sa mladí dospelí zaviažu k  trvalému vzťahu 
k  iným osobám, v  milostných vzťahoch a  v  práci. Môžeme 
to charakterizovať ako smerovanie od dočasnosti k  trvalosti. 
Z historického hľadiska si musíme uvedomiť, že dosiaľ sa nikdy 
neumožnilo takej širokej skupine mladých ľudí vydať sa cestou 
hľadania seba samého a zamerania sa na seba ešte predtým, ako 
sa usadia a učinia záväzky (Arnett 2007)11.  

Pocit „medzi“ popisuje subjektívne hodnotenia svojho 
postavenia samotným jedincom. Ide o odpoveď na otázku, či sa 
mladýčlovek cíti byť v období adolescencie, dospelosti alebo „niekde 
medzi“. V tomto veku sa mladí ľudia už necítia byť deťmi závislými 
na svojich rodičoch, ale ani nevnímajú, že by boli pripravení 
na prijatie roly manžela/manželky či otca/matky. Neprehĺbil sa 
ešte u  nich pocit identifi kácie sa s dospelosťou, pretože z ich 
subjektívneho hľadiska nenapĺňajú všetky kritéria dospelosti. Ide o 
pozoruhodne rozšírený rys vynárajúcej sa dospelosti, čo dokazujú 
výsledky mnohýchvýskumov naprieč rôznymi krajinami (napríklad 
Galanaki – Leontopoulou 2017, Macek – Bejček – Vaníčková 2007, 
Nelson – Barry 2005, Oleszkowicz – Misztela 2015, Sirsch et al. 
2009). 

Subjektívne sa cítia plne dospelými až okolo 30 rokov svojho 
života. Obdobie vynárajúcej sa dospelosti je skôr obdobím 
vytyčovania si cieľov, než jeho okamžitým dosahovaním. Mnohým 
mladým ľuďom však toto dlhodobejšie ukotvenie medzi dvomi 
životnými etapami nemusí vyhovovať. Ide o nedobrovoľný stav 
vyvolaný napríklad štrukturálnymi faktormi. Týmto sa mladí ľudia 
dostávajú do situácie, keď čakajú na to, aby sa stali plnohodnotnými 
dospelými – nachádzajú sa v  čakacej dobe (stage of waithood) 
(Dhillon – Dyer – Yousef 2009: 12).Takéto obdobie predlžovania 
prechodu do dospelosti môže vytvárať priestor pre sociálne zmeny 
a tvorivé odpovede.

Výskumné zistenia ukazujú, že už nie sú určujúcimi kritériami 
dospelosti iba tradičné prechody/medzníky ako ukončenie štúdia; 
sobáš a rodičovstvo, ktoré boli dlhodobo spájané s celoživotným 
11 Takéto správanie bolo umožnené až do druhej polovice 20. storočia iba pre 
určitú skupinu mladých mužov z vyšších spoločenských vrstiev, ktorí sa vydali 
„do sveta“ získať skúsenosti a poznať samých seba (tamže: 132). 
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putom partnerov, ale aj s nadobudnutím statusu dospelého člena 
komunity; prvé stabilné zamestnanie na plný pracovný úväzok. 
Od vonkajších medzníkov identifi kovaných spoločenstvom ako 
kritériá dosiahnutia dospelého statusu sa posúvame k vnútorným 
medzníkom, refl ektovaným samotnými mladými jednotlivcami 
(Arnett 2007) a k získaniu určitých charakterových vlastností. Za 
tri hlavné kritéria dospelosti sú mladými ľuďmi v Európe a v USA 
považované: prijatie zodpovednosti za seba samého, nezávislé 
rozhodovanie a fi nančná nezávislosť (Arnett 2015: 15)12. 

Tieto medzníky môžu byť spájané aj s určitými prechodovými 
rituálmi, ktoré označujú koniec jedného vývojového 
štádia; pomocou nich je jasné, že dochádza k prechodu a uvádzajú 
jednotlivca do nového štádia vývoja (Vaníčková 2007). Pre 
súčasných adolescentov nie sú jasne stanovené tieto prechodové 
rituály (rites of passage). Je to dôsledok toho, čo Jeff rey C. Alexander 
(2006) pomenováva, ako snahu súčasných spoločností vyhnúť sa 
povinným rituálom. Hatcher (1994) upozorňuje, že mladí ľudia si 
preto utvárajú svoje vlastné, osobné prechodové rituály. Sú nimi 
rôzne iniciačné udalosti a okamihy, ktoré respondenti spájajú s 
prechodom do dospelosti (ukončenie školy; odsťahovanie sa od 
rodičov; vstup do zamestnania a prvá výplata zo stálej práce, ale 
môže ísť aj o také udalosti akými sú prvé rande; získanie vodičského 
preukazu; prázdniny bez rodičov, ale s partnerom, atď.).

Vynárajúca sa dospelosť je obdobím v  živote mladých ľudí, 
kedy nádeje rozkvitnú a ľudia majú jedinečnú príležitosť premeniť 
svoj život (Arnett 2015). Majú možnosť odpútania sa od starých 
sociálnych väzieb, oslobodiť sa od pút a vydať sa na vlastnú životnú 
dráhu. V detstve človek pod dozorom vlastných rodičov musel 
rešpektovať ich autoritu a rozhodnutia. Zdieľal s nimi životné 
podmienky, či už boli vyhovujúce alebo nevyhovujúce. Teraz, počas 
mladosti, majú mladí ľudia šancu zmeniť svoj život od základov 
(Arnett 2004: 17). Stále väčší dôraz sa kladie na individualitu, 
nezávislosť a slobodu rozhodovania. Odsúvaním pracovných, 

12 Aj nedávne výskumy v Maďarsku potvrdil tieto výsledky. Mladí ľudia zdô-
razňovali v rozhovoroch dôležitosť samostatnosti pri rozhodovaní, prebranie 
zodpovednosti a subjektívne odpútanie sa, ktoré pre nich znamenajú stávanie sa 
dospelým (Murinkó 2010, Neulinger – Mitev 2017). Subjektívne odpútanie sa 
Vaskovics (2001) charakterizuje ako pocit dospelosti.
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partnerských a  rodičovských rolí do neskoršieho veku vzniká 
väčší časový priestor pre sebapoznanie, sebarozvoj a  slobodné 
rozhodovanie. Jan Keller (2019: 51) poznamenáva, že práve čo 
možno najdlhšie obdobie dospievanie je jedným zo základných 
predpokladov slobody. Ak majú mať mladí ľudia čo najväčšiu 
možnosť voľby, tak je nutné, aby o svojej budúcnosti rozhodovali 
čo najneskôr, aby o žiadnu z možností neprišli. 

Množstvo príležitostí a  možnostínie je v žiadnej inej etape 
života tak rozmanité ako práve počas vynárajúcej sa dospelosti. 
Sú s ňou spojené nádeje a optimizmus13, nakoľko sa všetko zdá 
byť možné. Niektoré dvere už síce zostávajú napevno zatvorené, 
ale sny stále žijú. Nejde však o vzdušné zámky typické pre deti a 
adolescentov, ale o zváženie možností, veď obvykle sa v tomto veku 
ešte jedinci nestretli s problémami a starosťami, ktoré by ich plány 
mohli v budúcnosti prekaziť.14

Z  prezentovaného zhrnutia je evidentné, že v  súčasnom 
vedeckom bádaní sa upozorňuje pri skúmaní prechodu do 
dospelosti na dve perspektívy. Liefroer a Toulemon (2010) to 
veľmi jasne vystihli, keď píšu o súčasnej konceptualizácii prechodu 
do dospelosti predovšetkým ako subjektívneho procesu, v 
ktorom mladí muži a mladé ženy postupne získavajú autonómiu 
a zodpovednosť, ale aj ako prežitie „tradičných“ a „nových“ udalostí 
(napríklad nezosobášené spolužitie) demografi ckého charakteru, 
ktoré predstavujú veľmi dôležité udalosti v životnej dráhe mladých 
ľudí.

13 Optimizmus ako rozšírenie piatej hlavnej črty vynárajúcej sa dospelosti dopĺ-
ňa Arnett až v neskoršom období (Arnett 2015).
14 Ako by sme počuli Aristotela, ktorý poznamenal, že sny mladých sú lacné, 
pretože ešte neboli otestované v ohňoch skutočného života. 
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3. Charakteristiky a metamorfózy prechodu do dospelosti na 
Slovensku

Ojedinelý záujem o prechod do dospelosti na Slovensku 
v súčasnosti (Džambazovič 2018, Potančoková 2013, Šprocha 2018) 
saprimárne zameriava na analýzu demografi ckých udalostí súvisiacich 
s dospelosťou alebo na teoretické ukotvenia. Psychologické aspekty 
dospievania sa iba v krátkosti komentujú alebo úplne opomínajú. 
Práve v tejto oblasti a v skúmaní subjektívneho pociťovania dospelosti 
je nutná výraznejšia mobilizácia výskumného zamerania. Všetky 
štúdie sa ale zhodnú v tom, že dochádza k výrazným premenám 
spojeným s dospievaním mladých ľudí, čo je stále evidentnejšie, ak si 
porovnáme dospievanie generácie dospievajúcej v období socializmu 
a súčasných mladých ľudí. 

Politické zriadenie v  socialistických krajinách ukotvilo 
výraznú štandardizáciu, unifi kovanosť a  homogenitu prechodu 
do dospelosti (Alan 1989, Džambazovič 2018, Potančoková 2013). 
Išlo o „socialistický model prechodu do dospelosti“, pre ktorý bola 
typická časová koncentrácia (súbeh) dielčich tranzícií spájaných 
s dospelosťou (Alan 1989: 148-149). Životné štarty (partnerské, 
rodinné, profesijné a rezidenčné) sa kumulovali v  bývalom 
socialistickom Československu do pomerne krátkehočasového 
rozpätia (Džambazovič 2003, Šprocha 2018). Následkom takejto 
časovej kompresie základných prechodovbolo miznutie časovej 
následnosti parciálnych prechodov15, ktoré oddeľovali jednotlivé 
dimenzie životnej dráhy a skrátenie doby prechodu do dospelosti. 
Takto sa narušil  kontinuálny, postupný ráz dospievania a celkovo 
sa zrýchlil prechod z  mladosti do dospelosti. Súčasne výrazne 
klesla rôznorodosť v individuálnom načasovaní kľúčových 
udalostí ako manželstvo a rodičovstvo. Pretrvávanie vysokej 
miery sobášnosti, nízkeho sobášneho veku, vysokej pôrodnosti, 
univerzality rodičovstva v  manželstve (indikovaná minimálnou 
rozšírenosťou mimomanželskej plodnosti), nízkej rozšírenosti 

15 Čiastkové prechody ako vstup do manželstva a rodičovstvo často predchádzali 
ekonomickému a rezidenčnému osamostatneniu sa mladých ľudí. Dokonca ne-
bolo ničím výnimočným, že predchádzali aj ukončeniu štúdia. Typickým mo-
delom v socializme však bolo časové spojenie odsťahovania sa od rodičov so 
vstupom do manželstva a rodičovstvom. 
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nezosobášených spolužití a singlovstva poskytuje jasné signály 
o  špecifikách „socialistického“, východoeurópskeho modelu 
prechodu do dospelosti z  hľadiska rodinných tranzícií (viac 
napríklad Džambazovič 2012, 2015, Šprocha 2013b, Šprocha – 
Tišliar 2016).Tento modelbol podporený viacerými externými 
faktormi, na ktoré musíme myslieť pri vysvetlení jeho fungovania. 

K spomínaným demografi ckým trendom je nutnéz tohto dôvodu 
pridať obmedzené možnosti terciárneho vzdelávania a kariérneho 
rastu, nástup na trh práce hneď po skončení školskej dochádzky 
(resp. v prípade mužov po skončení povinnej základnej vojenskej 
služby), istotu zamestnania, dostupnosť bývania, propopulačnú 
rodinnú politiku, nemožnosť cestovať či budovať kariéru, vnímanie 
založenia rodiny ako prvej slobodnej voľby partnerov, atď. Životné a 
v rámci nich rodinné, rezidenčné, ako i profesijné dráhy vykazovali 
minimálnu variabilitu a  boli podobné až identické pre veľkú 
väčšinu mladej populácie. Postupne sa takto štandardizoval model 
vstupu do dospelosti, v ktorom väčšina mladých ľudí prežívala 
čiastkové prechody v  krátkom časovom rozmedzí, v  rovnakom 
a  pomerne mladom veku (Džambazovič 2018). Presadila sa 
napríklad jednoliata normatívna stratégia vstupu do rodičovstva 
v dôsledku predvídateľnosti dráh pracovných a vzdelanostných 
(Potančoková 2013). Za unifi káciou vzorov v tomto historickom 
období na Slovensku môžeme hľadať najmä také impulzy, akými 
sú ekonomické a sociálne donútenie a existenčná nevyhnutnosť. 
Spomínaný univerzálne platný model bol typický pre generačné 
kohorty vstupujúce do reprodukčného veku v 70. a 80. rokoch 20. 
storočia. Vytvorila sa tzv. mentálna kohorta (van de Kaa 1997) 
vyznávajúca spriaznené hodnoty a podobné životné orientácie, 
ktoré sa pretavili následne aždo podobného správania. V našom 
prostredí sa odzrkadľovala v štandardizácii životných dráh, ktorá 
vyústila do výraznej univerzality biografi í mladých jednotlivcov 
dospievajúcich počas socialistického obdobia.

Ako som už poukazoval vyššie, iná bola situácia v západných 
krajinách. Všeobecné trendy v  premenách dospievania, 
pozorované v týchto krajinách od 60. rokov 20. storočia, môžeme 
zhrnúť závermi o  predlžovaní, rastúcej variabilite časovania, či 
individualizácii prechodu do dospelosti a jeho posune do vyššieho 
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veku. Následne môžeme hovoriťo rôznorodosti životných dráh 
a už nie o štandardnej podobe prechodu do dospelosti univerzálne 
platnej u každej kategórie mladých ľudí. Prechod do dospelosti 
začína byť lokalizovaný skôr v tretej než v druhej dekáde ľudského 
života. Postupne tiež mizne normatívna sila tradičnej následnosti 
udalostí: ukončenie školy – zamestnanie – vlastné bývanie – 
manželstvo – rodina (Shanahan 2000). Stále výraznejšie dochádza 
aj k tzv. spätným krokom ako napríklad k návratu k rodičom po 
epizóde nezávislého bývania, po rozpade partnerského vzťahu 
alebo opätovné zahájenie štúdia po niekoľkých rokoch strávených 
v zamestnaní16. Znamená to prechod od lineárneho k cyklickému 
priebehu života, ktorý ponúka ženám i mužom takmer trvalú 
šancu na zmenu v rodinnom a pracovnom živote a viaceré životné, 
rodinné a kariérne „prestavby“ (Filadelfiová 2007, s. 9-10). 
Takýto cyklický sled životných udalostí sa stáva v súčasnosti už 
civilizačným modelom pomaly akceptovaným aj v krajinách so 
skúsenosťou so socialistickým  modelom tranzície do dospelosti 
(Džambazovič 2012).

Fundamentálne premeny životných dráh mladých dospelých 
na Slovensku sa odštartovali až v 90. rokoch minulého storočia. 
Síce s oneskorením, ale s o to výraznejšou intenzitou a razanciou. 
Ako ukazujú dostupné ukazovatele, tak zmeny v spôsobe a časovaní 
prechodu do dospelosti sa dotýkajú aj ostatných krajín bývalého 
socialistického bloku v strednej a  východnej Európe (Billari – 
Liefb roer 2010). Túto zmenu tranzícií do dospelosti môžeme 
konceptualizovať prostredníctvom prechodu od štandardizovaných 
životných dráh typických pre spoločnosti rannej modernity 
(Shanahan 2000) k individualizovaným a deštandardizovaným 
životným dráham typickým pre post-moderné spoločnosti. 

16 Ide o tzv. jo-jo efekt, kedy dochádza ku kombinácii rôznych životných rolí 
a k možnému zvráteniu životných situácií (Kvapilová Bartošová – Fučík 2017: 50).
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4. Záver a diskusia

Predchádzajúce analýzy (Džambazovič 2018, Potančoková 2013, 
Šprocha 2018) jasne poukazujú na narastajúci podiel mladých ľudí na 
Slovensku, ktorí stále dlhšie časové obdobie svojho života zostávajú 
v  domácnosti svojich rodičov, odkladajú vstup do manželstva 
či založenie rodiny v  porovnaní s  predchádzajúcimi vekovými 
kohortami a generáciami mladých ľudí. Pri uvádzaní ďalších 
kontextuálnych rámcov by nemala chýbať informácia z výskumu ESS 3 
(European Social Survey 2006), ktorá sa zameriavala aj na názory na 
usporiadanie životnej dráhy a vnímanú dôležitosť časovania kľúčových 
životných udalostí a prechodov. Údaje ukazujú, že na Slovensku sú za 
dôležitejšie z hľadiska defi novania dospelosti považované nerodinné 
tranzície, t.j. prechody súvisiace s  dosiahnutím nezávislosti od 
rodiny pôvodu (vstup do stáleho zamestnania, odsťahovanie sa od 
rodičov) než prechody spojené so založením vlastnej (prokreačnej) 
rodiny (vstup do partnerského spolužitia a  narodenie dieťaťa). 
Samostatné bývanie je stále častejšie vnímané ako životná udalosť 
završujúca obdobie stávania sa dospelým, nakoľko sa stáva znakom 
ekonomickej nezávislosti, sebestačnosti a úspechov vo sfére platenej 
práce, rovnako ako predpokladom osobnej nezávislosti – umožňuje 
totiž zamerať sa na svoje aktivity a priority bez obmedzujúceho vplyvu 
spolubývajúcich či rodičov (Kvapilová Bartošová – Fučík 2017).

Potvrdili sa však aj rodové diferencie, nakoľko u mužov 
je ekonomická a rezidenčná nezávislosť na rodičoch užšie spojená 
s defi novaním dospelosti. S dospelosťou voľnejšie asociuje v ich 
prípade manželské (partnerské) spolužitie a  narodenie dieťaťa. 
Naopak, u  žien je po ekonomickej nezávislosti najčastejšie 
uvádzaná ako druhá najdôležitejšia tranzícia pre defi novanie 
dospelosti vstup do rodičovstva (narodenie prvého dieťaťa). 

Výsledky upozorňujú na možnú premenu významu niektorých 
prechodov vymedzujúcich vstup do dospelosti (Chaloupková 2010). 
Môže sa oslabovať a byť spochybňovaný význam vstupu do manželstva 
(ako argument pre tento predpoklad môže slúžiť nárast počtu detí 
narodených mimo manželstva či kohabitácií17), ako aj význam vstupu 
do partnerského vzťahu či rodičovstva pre konštrukciu dospelosti. 
17 Viac napríklad Džambazovič – Šprocha 2017.



37

Dôsledkom rastúcej individualizácie životných štýlov však môže 
byť upevnenie vymedzujúceho postavenia vstupu do stabilného 
zamestnania pre definovanie dospelosti. Zamestnanie sa stáva 
kľúčovým krokom pre vstup do dospelosti, nakoľko môže byť tým, 
čo vytvára podmienky pre ekonomické a rezidenčné osamostatnenie 
sa a podmienky pre založenie rodiny. 

Neustála hrozba straty zamestnania, nutnosť investovať výrazné 
množstvo času a energie do udržania zamestnania a budovania 
kariéry, narastajúci podiel prekérnej (neistej) práce, pomerne 
vysoká miera nezamestnanosti najmä menej kvalifikovaných 
mladých ľudí však znamenajú pre nich výraznú bariéru pre 
bezproblémový prechod do dospelosti. Na vzniku tejto životnej 
fázy sa podieľa aj predĺženie obdobia štúdia spojené s expanziou 
a  rozšírením možností vysokoškolského vzdelávania, celkové 
predlžovanie obdobia kvalifikačnej prípravy na zamestnanie, 
absencia prorodinných a bytových politík, ale aj možnosti práce či 
štúdia v zahraničí. Pre mladých ľudí sa výrazne rozšírili možnosti 
sebarealizácie mimo sféry rodiny. Vstup do dospelosti sa stáva stále 
komplikovanejším a zložitejším aj v dôsledku nejasných očakávaní 
vzťahujúcich sa k  rolám mladého dospelého a zdôrazňovaniu 
slobodnej voľby životných plánov a preferencií. 

Ak by sme porovnali podoby tranzície do dospelosti v súčasnosti 
s  obdobím typickým pre obdobie socializmu, identifikujeme 
výrazný odklon od predchádzajúceho dominantného a  skoro 
univerzálne rozšíreného modelu. Razantnosť a „fázové zrýchlenie“ 
zmien sa odrazili v posune prechodu do dospelosti u veľkej časti 
mladých ľudí do vyššieho veku, t.j. v jeho odďaľovaní (lokalizácia 
skôr v  tretej než v  druhej dekáde ľudského života) a  prejavili 
sa v  celkovom predlžovaní prechodu do dospelosti. V  novom 
spoločenskom rámci dospievanie znamená skôr gradačný proces, 
pričom jednotlivé životné prechody už nie sú koncentrované do 
začiatku obdobia mladej dospelosti, ako to bolo v 70. a 80. rokoch 
minulého storočia (Potančoková 2013). 

Stále evidentnejšie zmeny v životoch a individuálnych biografi ách 
dvadsiatnikov a  tridsiatnikov nám totiž dovoľujú rozmýšľať 
o vymedzení základných charakteristík novej životnej etapy. Ide 
o obdobie predchádzajúce plnej dospelosti a zároveň nadväzujúce na 
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obdobie mladosti a hlboko zasahujúce do vekového obdobia, ktoré 
sa ešte pred niekoľkými desaťročiami spájalo s dospelosťou. Práve 
prechod do dospelosti sa v dôsledku zmeny časovania a rozvoľňovania 
časovania verejných a privátnych tranzícií stáva stále zaujímavejšou 
výskumnou témou. Ide o pozvoľný proces životnej zmeny, ktorý ešte 
nemá úplne jasné a čitateľné kontúry. Kým pre obdobie adolescenta 
a plnej dospelosti máme k dispozícii normatívne pravidlá, pomerne 
jasné predstavy a očakávania spájané so „správnym“ správaním 
sa adolescenta a dospelého človeka, tak pre „medziobdobie“ tieto 
absentujú. Typická je skôr veľká variabilita možných scenárov, 
predstáv a očakávaní, tým pádom aj nepredvídateľnosť obdobia 
dospievania. Všetko to umožňuje rozvoj pestrej škály životných 
štýlov, ktorých akceptácia je zároveň posilňovaná hodnotami 
individualizácie a nezávislosti (Kvapilová Bartošová – Fučík 2017: 50). 
Biografi e nie sú určovaní striktnými sociálnymi normami, statusmi 
a rolami, ale sú utvárané na základe individuálnych volieb životných 
štýlov a identít (Beck – Beck-Gernsheim 2002). Štruktúra a časovanie 
mnohých čiastkových tranzícií stratilo svoj dlhodobo neotrasiteľný 
význam (napr. rodičovstvo, manželstvo) a postupne sú nahradzované 
stále širšou škálou rôznorodých „výberových biografi í“ (Hofäcker 
– Chaloupková 2014: 560). Tento nový dynamický štýl (Maff esoli 
1998), pre ktorý je charakteristická nestálosť, prináša so sebou 
na mikroúrovni metamorfózy a narúšanie identít. Už neexistuje 
u mládeže pevné zakotvenie identít a dochádza k  narušeniu a 
k prenikaniu do identít. Bauman (1995) hovorí o absencii presne 
vymedzených identít. Stávajú sa „tekuté“ a identita sa tak stáva 
súkromným problémom. Štandardná biografi a mladého človeka 
má v súčasnosti podobu biografi e konštruovanej nekonečnou sériou 
osobných volieb (Džambazovič 1999).

Možností, ako naložiť so svojím životom, je neúrekom. 
Neprekvapuje preto vysoká variabilita prechodov do dospelosti. 
Kým však u  jednej skupiny mladých ľudí  je neskorá mladosť 
reakciou na možnosti neustáleho a slobodného experimentovania 
v rôznych sférach života, u ďalšej skupiny je skôr nedobrovoľnou 
odpoveďou na mnohé bariéry, ktoré znamenajú problém 
s  ekonomickým, rezidenčným a  sociálnym osamostatnením 
(Džambazovič 2018). Vynárajúca sa dospelosť teda nemusí byť 
univerzálnou životnou fázou biografi e všetkých mladých dospelých 
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v konkrétnom štáte, ako aj pri porovnaní mladých ľudí naprieč 
krajinami. Rovnaký prístup k  slobodnému rozhodovaniu či 
k príležitostiam pri procese dospievania nie sú samozrejmosťou 
vo všetkých krajinách. Aj keď v porovnaní so zvyškom sveta 
dosiahli európske štáty výrazný úspech pri šírení blahobytu svojich 
spoločností, identifi kujem výrazné rozdiely. Všeobecné bohatstvo 
a  blahobyt sú, ako sa zhodujú spoločenskí vedci zaoberajúci 
sa danou problematikou, dôležitou podmienkou pre šírenie 
vynárajúcej sa dospelosti. Blahobyt umožnil dlhodobé zotrvanie 
vo vzdelávacom procese majoritnej skupine mladých ľudí a stále sa 
rozširujúca masifi kácia a demokratizácia terciárneho vzdelávania 
ešte predĺžila vzdelávanie a  prípravu na povolanie do vyššieho 
veku. Následne aj hľadanie práce založenej na identite sú luxusné 
výdobytky, ktoré môžu byť dostupné iba v podmienkach, ak nie 
je potrebné nájsť si akúkoľvek prácu, a to už od rannej dospelosti, 
ktorá by pomohla človeku  a jeho rodine prežiť. Väčšine mladým 
Európanom je táto výhoda ponúknutá a umožňuje to v porovnaní 
s rozvíjajúcimi sa ekonomikami získať skúsenosť s pomerne dlhou 
a pokojne vznikajúcou dospelosťou. Nie je to však samozrejmosťou.

V post-industriálnych krajinách je síce vynárajúca sa dospelosť 
stále výraznejšie sa objavujúcou a evidentnejšie uchopiteľnejšou 
životnou etapou, ale ako mnohí upozorňujú (Mortimer – Larson 
2002, Bynner 2005, Zimmermann – Konietzka 2018), má „dvojakú 
tvár“. Predovšetkým na sociálno-ekonomickom statuse rodiny, výške 
dosiahnutého vzdelania, zamestnaní a triednom postavení závisí, či 
mladí ľudia budú zažívať toto obdobie ako čas voľnosti individuálneho 
rozvoja a akumulácie ľudského kapitálu, alebo skôr ako čas zraniteľnosti, 
obmedzenia a neistoty na trhu práce. Iba určitá, ale zväčšujúca sa, časť 
mladých ľudí vo veku 18-30 rokov zažíva Arnettom popísané obdobie 
vynárajúcej sa dospelosti. Aj v slovenských podmienkach sa ukazuje 
ako dôležité zamerať sa na dané ukazovatele, ale aj na „klasické“ 
sociálno-demografi ckéukazovatele akými sú pohlavie (rod), etnicita 
(národnosť), región či miesto bydliska18.

18 Domnievame sa, že ide o faktory, ktoré ešte stále determinujú životné dráhy 
mladých ľudí. Súhlasíme však aj s konštatovaním, že zmena v spôsobe, akým nie-
ktorí mladí ľudia dospievajú (aj keď sa tak stane v neskoršom veku a zložitejším 
spôsobom v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami), môže viesť napríklad 
k zníženiu rodových rozdielov a nerovností (Kvapilová Bartošová – Fučík 2017).
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Dlhšie a zložitejšie obdobie „stávania sa dospelým“ u mladých 
ľudí môže byť interpretované optikou narastajúcej zodpovednosti 
a  nutnosti „pripraviť sa“ na očakávania, ktoré spojujeme 
s  dospelosťou. Môže ísť o  strategické odkladanie dlhodobých 
a  často nezvratných záväzkov (Kohler – Billari – Ortega 2002, 
Mills – Blossfeld 2005), častejšie je však vnímané skôr optikou 
silnejúceho individualizmu, dôrazu na slobodu a  nezávislosť. 
Tak či onak, popísané predlžujúce sa dospievanie a stále 
väčšia zložitosť a  nejasnosť tohto procesu môže spôsobovať 
narastajúcu neistotu, podlomenie sebadôvery a problematické 
dosiahnutie nezávislosti a autonómie.

Celkovo môžeme zhrnúť, že v dôsledku výraznej individualizácie 
životných štýlov a odďaľovania jednotlivých čiastkových prechodov 
od seba narastá variabilita v organizácii životnej dráhy (usporiadanie/
následnosť a časovanie) mladých dospelých. Vzniká niekoľko 
fl exibilných modelov tranzície do dospelosti. Stráca sa univerzalita 
jedného a jednotného generačného dizajnu, resp. dochádza k tomu, 
že predchádzajúce „odchýlky“ (napríklad nezosobášené spolužitie 
pred manželstvom, dlhšie zotrvanie v  domácnosti rodičov) sa 
mení na väčšinové správanie a  stáva sa „novým štandardom“ 
a dochádza vlastne k „reštandardizácii  rodinnej životnej dráhy“ 
(Hofäcker – Chaloupková 2014: 582). Vo všeobecnosti sa však 
pred mladými dospelými otvára široký diapazón možných 
životných ciest a trajektórií. Od inštitucionalizácie, štandardizácie 
a  homogenizácie charakteristických pre obdobie socializmu 
zaznamenávame prechod k deinštitucionalizácii, diferenciácii, 
deštandardizácii a heterogenizácii životných dráh mladých ľudí v 
(post)transformačnom období na Slovensku. Akceptujú sa čoraz 
viac nové formy správania, ktoré narušili rutinné vzorce a vyústili 
do reartikulácie spoločenských očakávaní a noriem.
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POKRAČUJÚCA TRANSFORMÁCIA 
RODINNÉHO A REPRODUKČNÉHO 
SPRÁVANIA MLADÝCH ĽUDÍ NA 
SLOVENSKU V KONTEXTE ZMIEN 
VZDELANOSTNÝCH DRÁH19

Branislav ŠPROCHA20

Centrum spoločenských a psychologických vied – Prognostický ústav SAV 
Katedra ekonomickej a  sociálnej geografi e, demografi e a územného 
plánovania Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave

Úvod

Od začiatku 90. rokov sme svedkami hlbokých, dynamicky 
prebiehajúcich a  v  mnohých aspektoch historických premien 
rodinného a reprodukčného správania mladých ľudí na Slovensku. 
Tieto zmeny sú súčasťou širších transformačných procesov 
dotýkajúcich sa v podstate celej slovenskej spoločnosti. V nových 
hospodárskych, ekonomických, spoločenských, kultúrnych 
a politických podmienkach formujúcich sa od roku 1989 sa viaceré 
dovtedy typické črty demografi ckej reprodukcie tzv. východného 
(socialistického) modelu nedokázali uplatniť a pomerne rýchlo boli 
mladými generáciami osôb opúšťané. Skoré a takmer univerzálne 
vstupy do manželstva a materstva, nízka bezdetnosť a podiel detí 
narodených mimo manželstva, pri súčasne vysokom zastúpení 
predmanželských koncepcií, orientácia na dvojdetný model rodiny, 
v  úzkom časovom intervale realizované reprodukčné zámery, 
časté využívanie interrupcií za účelom regulácie veľkosti rodiny 
(pozri napr. Potančoková a  kol. 2008, Šprocha 2016, Šprocha 
19 Kapitola je čiastkovým výstupom projektu APVV-017-0079 Analýza a prog-
nóza demografického vývoja Slovenskej republiky v horizonte 2080: identifikácia 
a modelovanie dopadov na sociálno-ekonomickú sféru v rozličných priestorových 
mierkach a VEGA 2/0064/20 Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukč-
ného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte.
20 Kontakt na autora: RNDr. Branislav Šprocha, PhD., CSPV SAV, Šancova 56, 
811 05 Bratislava, SR. E-mail: branislav.sprocha@gmail.com
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–  Tišliar 2018) predstavovali časť z  mozaiky socialistického 
modelu reprodukcie mladých ľudí. Tá bola veľmi rýchlo rozbitá 
a už v prvej polovici 90. rokov sledujeme jednak výrazný pokles 
intenzity sobášnosti, plodnosti a úrovne umelej potratovosti pri 
kontinuálnom odkladaní manželských a reprodukčných štartov, 
ako aj uvoľňovanie dovtedy úzkeho prepojenia života v manželskom 
zväzku a realizácii reprodukčných zámerov (bližšie napr. Šprocha 
–  Tišliar 2018). Okrem toho s  rastúcou úrovňou rozvodovosti 
došlo k situácii, keď manželské zväzky sa uzatvárali nielen menej 
často a vo vyššom veku, ale boli vystavené čoraz vyššiemu riziku 
rozvodu (Šprocha –  Tišliar 2018). Slovensko zažívalo niekoľko 
demografi ckých paradoxov. Jedným z najdôležitejších bolo, že aj 
keď do reprodukčného veku vstupovali početné generácie mladých 
mužov a  žien, počty uzavretých manželstiev a  narodených detí 
dosahovali historicky najnižšie hodnoty. V  priebehu necelej 
jednej dekády sa Slovensko dostalo z pozície krajiny vyznačujúcej 
sa jednou z najvyšších intenzít plodnosti v európskom priestore 
do skupiny krajín s najnižšou plodnosťou. Súčasne s tým výrazne 
rástol priemerný vek žien pri narodení dieťaťa, pri narodení 
prvého dieťaťa, priemerný vek osôb pri prvom sobáši, ako aj 
ďalšie charakteristiky časovania plodnosti a  sobášnosti. Došlo 
a naďalej dochádza k značnej diverzifi kácii reprodukčných dráh, 
keďže realizácia reprodukčných zámerov sa dotýka čoraz širšieho 
vekového spektra. Rovnaký trend pozorujeme aj v  prípade 
uzatvárania manželstiev. Dôležitú úlohu tiež v čoraz väčšej miere 
zohrávajú aj rôzne formy párových nemanželských spolužití. 
Kohabitácie ako jedna forma z nich sa začínajú výraznou mierou 
presadzovať u  nezanedbateľnej časti mladých slobodných osôb 
(Mládek – Širočková 2004, Džambazovič – Šprocha 2017). Ukazuje 
sa pritom, že nepredstavujú len formu akéhosi predmanželského 
testovania, ale začínajú plniť aj niektoré funkcie dovtedy takmer 
výhradne saturovaných v manželstve. Poukazuje na to napríklad aj 
rastúci počet a podiel detí narodených mimo manželstva (Šprocha 
2015, Šprocha – Tišliar 2018). Kým na konci 80. rokov minulého 
storočia sa na Slovensku narodilo nevydatým ženám len niečo 
viac ako 7 % z celkového počtu narodených detí, v súčasnosti ich 
podiel prekračuje hranicu 40 %. Manželský zväzok stráca svoje 
monopolné postavenie pri realizácii reprodukcie a nezanedbateľná 
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časť detí sa tak rodí nevydatým a  predovšetkým slobodným 
mladým ženám (pozri Šprocha 2015). Spoločenská nutnosť vydať 
sa ešte pred narodením dieťaťa stráca svoje opodstatnenie, a preto 
aj podiel predmanželských koncepcií klesá. Na začiatku 90. rokov 
tvorili viac ako polovicu, no v súčasnosti to už nie je ani štvrtina 
zo všetkých narodených detí prvého poradia v manželstve.

Rast rozvodovosti bol do značnej miery saturovaný 
predovšetkým rastúcim rizikom legislatívneho ukončenia dlhšie 
trvajúcich manželstiev. Súčasne s tým sa zvyšoval podiel rozvodov 
po vzájomnej dohode oboch manželov, čo sa premietlo aj do 
štruktúry procesnej činnosti súdov. Len veľmi malá časť návrhov 
na rozvod je zamietnutá alebo stiahnutá späť, pričom všetky 
ukazovatele procesnej činnosti súdu (napr. počet pojednávaní, 
dĺžka od podania návrhu po rozvod) poukazujú na bezproblémový 
prístup k  právnemu ukončeniu nefungujúceho manželského 
zväzku (bližšie pozri napr. Šprocha 2012). Rozvod sa v podstate tak 
stal pre mladých ľudí veľmi ľahko dostupným. Pozitívnym vývojom 
bolo, že zvýšenie ponuky účinnej a  modernej antikoncepcie, 
informácií o sexualite, reprodukčnom zdraví prispeli k zlepšeniu 
plánovania reprodukcie, čo sa odzrkadlilo na  poklese intenzity 
umelej potratovosti (Potančoková 2009).

V podstate všetky vyššie uvedené zmeny boli úzko prepojené 
s  celkovou heterogenizáciou a  rekonštitúciou životných dráh 
mladých osôb na Slovensku. Sme svedkami významného prerodu 
a  hierarchizácie jednotlivých prechodov na ceste k  dospelosti. 
Jedným z  dôležitých faktorov podmieňujúcich nielen intenzitu 
a  charakter rodinných a  reprodukčných procesov, ale aj ich 
načasovanie je proces predlžovania vzdelávania a s tým spojené 
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne a  kvality ľudského kapitálu 
mladých generácií. Nutnosť nadobúdania vyššieho vzdelania, 
dlhšia príprava na povolanie, problémy spojené s etablovaním sa 
mladých ľudí na trhu práce, ako aj otázky spojené s rezidenčnou 
samostatnosťou prispievajú nielen k celkovej premene, obsahovému 
naplneniu a rekategorizácii jednotlivých prechodov, ale aj k ich 
rozdielnemu časovému nastaveniu u  mladých dospelých. Skoré 
manželstvo a materstvo pri zvyšujúcich sa nárokoch na osobnú 
flexibilitu, sú s  ďalšími pre mnohých mladých hierarchicky 
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a najmä časovo skôr nastavenými prechodmi do dospelosti značne 
nekompatibilné.

Komplex nových faktorov od 90. rokov minulého storočia 
začal pôsobiť a  pretvárať životné dráhy mladých ľudí. Na 
jednej strane stála spoločenská a  politická sloboda s  novými 
a výrazne rozšírenými alternatívnymi možnosťami k niektorým 
demografi ckým prechodom na ceste k  dospelosti, na druhej to 
bola tvrdá realita transformujúcej sa dovtedy centrálne riadenej 
ekonomiky na ceste k hospodárstvu riadenému trhovými princípmi. 
V  mnohých aspektoch môžeme vidieť značnú diskontinuitu 
životných podmienok mladých ľudí. Išlo predovšetkým o  nový 
fenomén nezamestnanosti, zväčšovanie príjmových nerovností, 
zhoršovanie životných podmienok, prehlbovanie rozdielov 
medzi spoločenskými vrstvami, infl ácia, ako aj výrazné zmeny 
v charaktere a nastavení sociálnych a rodinných politík. (bližšie 
napr. Sobotka 2002, 2003, 2011, Frejka 2008)

K  pomerne rýchlej akceptácii transformačných posunov 
v oblasti rodinného a reprodukčného správania prispeli u mladých 
ľudí na Slovensku nielen štrukturálne, ale aj normatívne faktory. 
Dochádza k premene noriem a hodnôt spojených s reprodukciou, 
jej časovaním, ako aj charakterom (napr. z pohľadu legitimity). 

Cieľom predloženej kapitoly bude analyzovať vývoj zmien 
rodinného a  reprodukčného správania mladých ľudí na 
Slovensku na pozadí širších zmien prebiehajúcich od začiatku 
90. rokov a  v určitej  previazanosti na proces kvantitatívno-
kvalitatívnej transformácie ich vzdelanostných dráh.Zameriame sa 
predovšetkým na úroveň, charakter a intenzitu procesu plodnosti 
a sobášnosti mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Pozornosť budeme 
tiež venovať hlavným posunom v procesoch rozvodovosti a umelej 
potratovosti v  nadväznosti na celkový charakter reprodukcie 
a niektorých populačných štruktúr.
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1. Premena vzdelanostných dráh mladých ľudí a ich postavenie 
na trhu práce

Analýzy vývoja vzdelanostnej štruktúry populácie Slovenska 
(pozri napr. Bleha a kol. 2014, Majo – Šprocha 2016, Šprocha 2009, 
2013) jednoznačne potvrdzujú, že zloženie obyvateľstva a najmä 
najmladších generácií patrí od začiatku 90. rokov k najrýchlejšie 
a  najvýraznejšie sa transformujúcim populačným štruktúram. 
Celkovo môžeme hovoriť o  dvoch fázach premeny vzdelávania 
a  na to nadväzujúcej vzdelanostnej štruktúry mladých mužov 
a žien na Slovensku.

Prvé desaťročie transformácie spoločnosti predstavovalo 
primárnu fázu, v  ktorej došlo predovšetkým k  odklonu od 
nematuritných odborov a nárastu počtu mladých (najmä mužov) 
študujúcich na stredoškolských odboroch ukončených maturitnou 
skúškou a tým aj podielu osôb s úplným stredoškolským vzdelaním. 
V sčítaní 2001 už vo veku 19 – 23 rokov podiel mužov s týmto 
typom vzdelania presahoval hranicu 50 %. U  žien uvedený 
trend bol miernejší a  v  predmetnom veku predstavovali osoby 
so stredoškolským vzdelaním s maturitou dve tretiny až takmer 
tri štvrtiny z  populačného ročníka. Súviselo to s  tým, že už 
počas minulého politického režimu sa na Slovensku mladí muži 
prikláňali skôr ku stredoškolskému vzdelaniu bez maturity, kým 
ženy dosahovali častejšie úplné stredoškolské vzdelanie (pozri 
napr. Bleha a kol. 2014, Majo – Šprocha 2016). V 90. rokoch sa 
tento potenciál do značnej miery vyčerpal, keďže v poslednom 
cenze už tak výrazný nárast nezaznamenávame. Naopak sme 
skôr svedkami výrazného poklesu podielu osôb s  úplným 
stredoškolským vzdelaním, keďže od začiatku nového milénia 
nastúpila druhá fáza kvantitatívno-kvalitatívnej transformácie 
vzdelávania a vzdelanostnej štruktúry vyznačujúca sa príklonom 
k  terciárnemu stupňu vzdelania. Všetky výkonové parametre 
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v tomto období zažívali 
pomerne významnú rastovú fázu k čomu nezanedbateľnou mierou 
prispelo aj oživenie externej formy vzdelávania (bližšie napr. 
Šprocha 2013). Mnohí mladí muži a  najmä ženy tak opätovne 
otvorili svoje vzdelanostné dráhy a zvyšovali si svoju kvalifi káciu. 
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Neúplné stredoškolské vzdelanie sa stalo v  podstate okrajovou 
záležitosťou, keď ani nie pätina mladých mužov a necelá desatina žien 
vo veku okolo 20 rokov dosiahli tento stupeň vzdelania. Podiel osôb 
s ešte nižším vzdelaním sa u oboch pohlaví stabilizoval vo veku nad 
25 rokov na úrovni približne 10 %. Na druhej strane podľa výsledkov 
posledného sčítania z roku 2011 sa podiel absolventov terciárneho 
stupňa vzdelania vo veku 25 – 29 rokov dostal mierne nad hranicu 
jednej štvrtiny, kým u žien dosiahol už úroveň 40 %. 

Obrázky 1 a 2: Podiel mužov a žien na Slovensku vo veku 20–30 
rokov s vysokoškolským vzdelaním 
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Pokračovanie kvalitatívnej transformácie s  príklonom 
k  terciárnemu vzdelaniu potvrdzuje odhad podielu osôb 
s  vysokoškolským vzdelaním pre koniec roka 2018. Maximum 
u  mužov i  žien nachádzame vo veku 30 rokov. V  ženskej časti 
populácie sa podiel absolventiek vysokých škôl dostal už nad hranicu 
50 %, kým u mužov len mierne prekračuje úroveň 30 % (obr. 1 a 2).
Postupne sa tak prehlbuje rozdiel medzi pohlaviami a sme svedkami 
potvrdenia otočenia historického trendu, keď častejšie terciárne 
vzdelanie dosahovali muži. Príčiny je potrebné hľadať jednak vo 
vyššej snahe žien dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie, v  snahe 
získať adekvátne postavenie v spoločnosti a platové ohodnotenie, 
ako aj v  samotnej skutočnosti, že ženy častejšie získavajú úplné 
stredoškolské vzdelanie. Nemenej dôležitým faktorom je aj 
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rozšírenie možností štúdia odborov, ktoré sú vyhľadávanejšími pre 
ženskú časť populácie. V mladších vekových skupinách tak vysoké 
hodnoty ešte nenachádzame, ale vzhľadom na celkové predlžovanie 
vzdelanostných dráh nie je možné ešte hovoriť o konečnom stave 
a dá sa predpokladať ďalšie zvyšovanie.

Spomínané predlžovanie vzdelanostných dráh potvrdzujú 
nepriamo nielen zmeny vo vzdelanostnej štruktúre mladých mužov 
a žien, ale aj miera participácie mladých osôb na vzdelávaní. Na 
základe výsledkov sčítaní obyvateľov vieme určiť, aká časť mužov 
a žien z príslušného populačného ročníka ešte študuje na strednej 
alebo vysokej škole. Výsledky prezentuje nasledujúca dvojica obr. 
3 a 4. Kým na začiatku 90. rokov vo veku 20 rokov študovalo len 
približne 15 % mužov a necelých 16 % žien, v roku 2011 to už 
bolo takmer 44 % mužov a 55 % žien. Pod hranicu jednej pätiny 
z  vekovej skupiny pritom miera participácie na štúdiu klesá 
u oboch pohlaví až vo veku 25 rokov.

Obrázky 3 a 4: Miera participácie mužov a žien na vzdelávaní podľa 
veku na Slovensku
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Predlžovanie obdobia štúdia sa výraznou mierou podpisuje aj 
na vývoji mier zamestnanosti mladých mužov a žien na Slovensku 
v kombinácii s ich vekom. S rastúcim podielom študujúcich osôb 
klesá miera aktívnej participácie mladých. U  mužov sa miera 
ekonomickej aktivity vo veku do 30 rokov od začiatku nového 
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milénia znížila o 6 –12 p.b. (v závislosti od vekovej skupiny). U žien 
tento pokles bol o niečo výraznejší a pohyboval sa v rozpätí 1–23 
p.b.21

S  vekom do 30 rokov a  trhom práce sú však na Slovensku 
dlhodobo spájané tiež otázky nižšej miery zamestnanosti a naopak 
vyššieho rizika nezamestnanosti. Tieto charakteristické črty pre 
absolventov a mladých ľudí na pracovnom trhu stále pretrvávajú, 
pričom časové rady uvedených indikátorov na nasledujúcej 
sérii obrázkov 5–8 tiež poukazuje na úzke prepojenie medzi 
ekonomickou kondíciou národného hospodárstva a  pozíciou 
mladých mužov a žien na trhu práce. Práve mladé osoby do 25 
rokov sa nielenže vyznačujú nižšími mierami zamestnanosti, ale 
v čase hospodárskych kríz a celkovo nepriaznivého hospodárskeho 
vývoja sú oveľa viac náchylné na zhoršenie svojej pozície na trhu 
práce. Platí, že len čo dochádza k  poklesu mier zamestnanosti 
a rastu mier nezamestnanosti v celej populácii Slovenska, tento 
trend je u mladých mužov a žien oveľa výraznejší a príslušný prepad 
resp. rast (v prípade nezamestnanosti) dosahuje signifi kantne 
vyššiu úroveň. Potvrdzuje sa tak, že postavenie mladých ľudí 
na slovenskom trhu práce je stále horšie, ako celej populácie 
v produktívnom veku. Mladí sú prvými, ktorých zasahujú krízové 
stavy v národnom hospodárstve, čo sa následne premieta aj do 
samotnej stability ich pracovnej pozície. Spoločne s  nutnosťou 
značných investícií do vlastného ľudského kapitálu, predlžovania 
obdobia štúdia sa neistota a  problematické postavenie na trhu 
práce odzrkadľujú aj na intenzite a  najmä časovaní ďalších 
dôležitých prechodov na ceste k dospelosti. Ide nielen o rezidenčnú 
samostatnosť, ale tiež prechody do manželstva a  rodičovstva, 
ako dôležité aspekty budúceho populačného vývoja Slovenska 
a formovania slovenskej spoločnosti.

21 U oboch pohlaví bol tento pokles najvýznamnejší vo veku 20–24 rokov, kým 
vo veku 25–29 rokov dosahoval najmenšiu dynamiku.
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Obrázky 5 a 6: Miery zamestnanosti mladých mužov a žien na 
Slovensku, vybrané vekové skupiny
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Obrázky 7 a 8: Miery nezamestnanosti mladých mužov a žien na 
Slovensku, vybrané vekové skupiny
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2. Premena rodinného správania mladých ľudí na Slovensku

Model skorého a takmer univerzálneho manželstva mladých 
slobodných osôb na Slovensku (bližšie napr. Šprocha 2016, 
Šprocha – Majo 2016) historicky pretrvávajúci na území 
Slovenska (Fialová 1992, Šprocha – Tišliar 2018) sa v priebehu 
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veľmi krátkej doby na začiatku 90. rokov takmer úplne rozpadol. 
Hlavným vývojovým trendom sa stal výrazný pokles intenzity 
s akou mladí vstupujú do manželstva sprevádzaný pomerne 
dynamicky odkladaním týchto rozhodnutí (Šprocha 2016). Rast 
počtu a podielu singles (Drotován – Bleha 2008), ako aj faktických 
manželstiev mladých slobodných osôb (Džambazovič – Šprocha 
2017, Šprocha – Ďurček 2017) a rast podielu nemanželských detí 
(Šprocha 2014, Šprocha – Tišliar 2018) prinajmenšom naznačuje, 
že pre časť z nich môže byť manželské spolužitie nevyhovujúcim 
prípadne menej lákavým priestorom, ako tomu bolo v minulosti. 
Potvrdzujú to do značnej miery aj empirické údaje. Podľa 
tabuľkovej prvosobášnosti by ešte na začiatku 90. rokov aspoň 
raz do manželstva vstúpilo na Slovensku takmer 9 z 10 mužov 
a viac ako 90 % žien. Priemerný slobodný muž k tomuto kroku 
pristupoval pred dovŕšením 25. roku života, pričom u žien to bolo 
dokonca ešte pred 22. rokom. Do začiatku nového milénia však 
intenzita sobášnosti slobodných prudko klesla až na úroveň, keď 
do manželstva by vstúpilo len niečo viac ako 6 slobodných mužov 
z 10 a približne dve tretiny slobodných žien. Ich priemerný vek pri 
uzavretí prvého manželstva pritom vzrástol na 28 rokov u mužov 
a viac ako 25 rokov u žien. Tento trend pokračoval aj v ďalších 
rokoch. V posledných približne 5 rokoch sa však proces odkladania 
manželských zväzkov u slobodných osôb na Slovensku výrazne 
spomalil a tabuľkový priemerný vek pri prvom sobáši mužov sa 
pohybuje nad úrovňou 31 rokov a u žien dosahuje hranicu 29 
rokov. 

Z hľadiska intenzity došlo od začiatku 21. storočia k niekoľkým 
krátkodobým nárastom sobášnosti slobodných, ktoré však 
vzápätí vystriedala fáza poklesu. Tá bola pomerne výrazná najmä 
v  období nedávnej hospodárskej krízy. Tento vývoj ukázal, 
že aj v  postmoderných spoločnostiach sobášnosť mladých 
ľudí môže pomerne promptne reagovať na negatívne životné 
podmienky. Realizácia dlhodobých záväzkov, akým je manželstvo, 
je pri takýchto podmienkach odsúvané. Negatívny vývoj sobášnosti 
vyvrcholil na Slovensku v roku 2013, kedy by pri zachovaní tejto 
úrovne do manželstva nevstúpilo približne 40 % mužov a viac ako 
tretina žien. Nasledujúce oživenie sobášnosti pretrváva v podstate 
do súčasnosti a podľa posledných dostupných údajov z roku 2018 
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by mimo manželský zväzok zostala žiť už len asi približne tretina 
mužov a štvrtina žien.

Jednou z  hlavných príčin celkového prepadu sobášnosti 
slobodných osôb na Slovensku bol výrazný pokles pravdepodobností 
s akou do manželstva vstupovali mladí muži a ženy. Potvrdzujú 
to aj obrázky 9 a 10 prezentujúce zmeny vo vekovo-špecifi ckých 
pravdepodobnostiach sobáša slobodných osôb. Na začiatku 90. 
rokov ešte stále môžeme identifi kovať prevládajúci model skorých 
a  pomerne vysokých šancí na manželský štart, keď maximum 
u mužov sa nachádzalo vo veku 23 rokov na takmer 20 % a u žien 
vo veku 21 rokov na hranici dokonca 23 %. Okrem toho priebeh 
pravdepodobností poukazoval na rýchly nárast v mladom veku 
a následne ešte pred dovŕšením 30. roku života došlo k výraznému 
poklesu, keď prvé manželstvo v druhej polovici reprodukčného 
veku uzatvárala len veľmi malá časť vtedajšej populácie. Na 
začiatku nového milénia sobášnosť mladých už bola výrazne 
zredukovaná a  došlo k  určitému starnutiu vekového profilu. 
V tomto trende vývoj pokračoval aj v nasledujúcich rokoch, a preto 
pravdepodobnosť uzavretia manželstva u slobodných osôb vo veku 
do 26 rokov u mužov a 23 rokov u žien neprekračuje hranicu 5 %. 
Vyššie spomínané oživenie sobášnosti slobodných je výsledkom 
predovšetkým nárastu jej intenzity u mužov na konci prvej polovice 
a  predovšetkým v  druhej polovici reprodukčného veku. Preto 
u  mužov sa maximum intenzity prvosobášnosti už dostalo do 
veku 29 rokov. Na druhej strane však jej samotná úroveň dosahuje 
len približne 7 %. U žien sa podľa posledných dostupných údajov 
maximum vyprofi lovalo okolo 26. roku života na úrovni takmer 
9 %. Súčasne platí, že oživenie na konci reprodukčného veku bolo 
tak výrazné, že intenzita manželských vstupov je v  súčasnosti 
v tomto veku vyššia, ako na začiatku milénia a od veku 28 rokov 
dokonca aj ako na začiatku 90. rokov. Tieto zmeny jednoznačne 
potvrdzujú opustenie modelu skorej sobášnosti mladých osôb 
na Slovensku. Dominantným prvkom sa stáva odsun vstupu do 
manželstva až k polovici resp. do druhej polovice reprodukčného 
veku. Výsledkom týchto zmien v intenzite a časovaní je tak pomerne 
kontinuálne rastúci počet a podiel slobodných osôb vo veku do 30. 
rokov. Podľa výsledkov sčítania ľudu z roku 1991 bolo slobodných 
pred koncom prvej polovice reprodukčného veku už len približne 
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20 % mužov a niečo viac ako 10 % žien. V súčasnosti ich váha 
vzrástla už na takmer 70 % v mužskej a viac ako 50 % v ženskej 
časti populácie (obrázky 11 a 12). Pri určitom zovšeobecnení sa 
tak dá povedať, že prvá polovica reprodukčného veku je v čoraz 
menšej miere využívaná mladými ľuďmi v ich životných dráhach 
pri realizácii prechodu do manželského stavu.

Obrázky 9 a  10: Pravdepodobnosť mužov a  žien uzavrieť prvé 
manželstvo na Slovensku vo veku 16–30 rokov, vybrané roky
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Zdroj údajov: ŠÚ SR, výpočty autora

Obrázky 11 a 12: Podiel slobodných mužov a žien na Slovensku 
vo veku 16–30 rokov, vybrané roky
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90. roky a začiatok nového milénia priniesli nielen pokles intenzity 
sobášnosti mladých slobodných osôb, ale ich manželské zväzky boli 
v čoraz väčšej miere vystavené rastúcemu riziku rozvodu. Kým na 
začiatku 90. rokov by sa rozvádzala asi pätina manželstiev, už v polovici 
poslednej dekády minulého storočia by sa pri zachovaní intenzity 
rozvodovosti rozviedla viac ako štvrtina manželských párov. V roku 
2002 by rozvodom zanikla už takmer tretina uzatvorených manželstiev. 
Rastový trend vyvrcholil v rokoch 2008 a 2009, kedy by rozvodom 
skončilo približne 41 % všetkých manželstiev. V  nasledujúcom 
období však dochádza k určitému poklesu, keď v roku 2016 sa úhrnná 
rozvodovosť manželstiev dostala na hranicu 32 %. V posledných 
rokoch vidíme stabilizáciu intenzity rozvodovosti na približne 34 %.

Uvedené vývojové trendy rozvodovosti sa do značnej miery 
dotýkali aj skupiny mladých mužov a žien vo veku do 30 rokov. Ako 
je zrejmé z obrázkov 13 a 14, vo veku 25–29 u mužov a 20–29 rokov 
u žien môžeme identifi kovať pomerne jasný trend rastu rizika rozvodu. 
U žien k tomu dochádzalo od začiatku nového milénia približne až 
do roku 2014, a to aj v najmladšom veku. V poslednom období sa 
pravdepodobnosti rozvodu výrazne znížili u oboch pohlaví a to na 
celom vekovom spektre 16–29-ročných osôb žijúcich v manželstve. 
Zaujímavosťou je tiež to, že súčasná intenzita rozvodovosti mladých je 
s výnimkou najmladších mužov približne na úrovni akú dosahovala na 
začiatku 90. rokov. Zdá sa, že posledný vývoj nielen znamenal výrazné 
zníženie šancí na uzavretie manželstva, ale najmä u najmladších 
generácií sa nesie aj v znamení zníženia rizika jeho rozvodu.

Obrázky 13 a 14: Vývoj čistých mier rozvodovosti mladých mužov 
a žien na Slovensku, vybrané vekové skupiny 
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Výrazné zmeny v časovaní a intenzite vstupov do manželstva 
v kontexte predlžovania štúdia, prípravy na povolanie, odkladanie 
rezidenčnej samostatnosti, ako aj samotnej rekonštitúcie a novej 
hierarchizácie prechodov do dospelosti prispeli tiež k významnej 
transformácii charakteru postavenie mladých osôb v  rodinách 
a domácnostiach (bližšie napr. Šprocha a kol. 2014). Predovšetkým 
sme svedkami výrazného predĺženia obdobia súžitia s  rodičmi 
alebo prarodičmi v  jednej domácnosti a  tým poklesu miery 
vytvárania vlastných domácností mladými mužmi a  ženami. 
Nadobudnutie rezidenčnej samostatnosti pre značnú časť mladých 
osôb na Slovensku do dovŕšenia 30. roku života je tak značným 
problémom. Keďže ten predstavuje veľmi dôležitý faktor pre 
naplnenie ďalších prechodov k dospelosti a realizácii rodinných 
a reprodukčných zámerov, prispieva značnou mierou k ďalšiemu 
strategickému odkladaniu vstupu do manželstva, trvalejšieho 
párového spolužitia a napokon logicky aj prechodu do materstva 
a rodičovstva mladých ľudí na Slovensku.

Uvedené problémy s rezidenčnou samostatnosťou potvrdzujú 
aj výsledky sčítaní 1991 a  2011. V nich  je možné identifi kovať 
postavenie osôb v  domácnosti a  vzťahy k  jej hlave. Zaujímajú 
nás osoby vo veku do 30 rokov, ktoré sú vo vzťahu syn, dcéra 
resp. vnuk, vnučka. Tie potom môžeme jednoznačne označiť ako 
osoby, ktoré zostávajú žiť v domácnosti svojich pra-rodičov. Ako je 
zrejmé z obrázkov 15 a 16, ich podiel mal u oboch pohlaví značne 
rastúcu tendenciu. Kým na začiatku 90. rokov žilo v domácnosti 
svojich rodičov a  prarodičov vo veku 25 rokov len približne 
37 % mužov a vo veku 30 rokov to nebolo ani 17 %, podľa údajov 
zo sčítania z roku 2011 sa ich podiel zvýšil na 83 % resp. takmer 
60 %. Znamená to, že v polovici reprodukčného veku ešte približne 
šiesti muži z desiatich žili v spoločnej domácnosti svojich rodičov 
alebo prarodičov. Len o niečo lepšia situácia bola u žien. Sčítanie 
z roku 1991 odhalilo, že do dovŕšenia 25. roku života uviedlo vzťah 
dcéry, vnučky k hlave domácnosti len približne 17 % žien, pričom 
na konci prvej polovice reprodukčného obdobia to bolo dokonca 
menej ako 7 % žien. V sčítaní 2011 však tento stav deklarovalo 
ešte takmer 72 % žien vo veku 25 rokov a približne 44 % žien vo 
veku 30 rokov.
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Obrázky 15 a 16: Podiel mužov a žien, ktoré žijú v domácnosti 
rodičov alebo prarodičov vo vzťahu syn, vnuk / dcéra, vnučka 
k hlave domácnosti
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3. Transformácia prokreatívneho správania mladých žien

Plodnosť žien na Slovensku má dlhodobo klesajúcu tendenciu 
(pozri napr. Šprocha – Tišliar 2016), no v prípade mladých a veľmi 
mladých žien obdobie minulého politického režimu skôr prinieslo 
utuženie jednak skorých materských štartov, ako aj takmer 
univerzalitu materstva (Šprocha –  Tišliar 2018). Odkladanie 
rodičovstva vzhľadom na celkové nastavenie životných podmienok 
nebolo žiadanou životnou stratégiou (Sobotka 2011). Slovensko 
sa aj vďaka tomu radilo ešte na konci 80. rokov medzi krajiny 
s najvyššou intenzitou plodnosti v európskom priestore. V úvode 
spomínaný dramatický pokles plodnosti z približne dvoch detí na 
ženu pod hranicu 1,3 dieťaťa na ženu teda extrémne nízkej plodnosti 
(tzv. lowest-low fertility, bližšie Kohler a  kol. 2002) spôsobilo, 
že sa Slovensko zaradilo medzi krajiny s  najnižšou úrovňou 
plodnosti nielen v európskom priestore. Ani oživenie reprodukcie 
v  poslednom desaťročí, ktoré však do určitej miery zabrzdila 
nedávna hospodárska kríza, neprinieslo návrat na stratené pozície. 
V súčasnosti sa tak síce Slovensko dokázalo dostať nad hranicu 
extrémne nízkej plodnosti a tiež sa vymanilo z pasce veľmi nízkej 
plodnosti (1,5 dieťaťa na ženu), no stále pomerne výrazne zaostáva 
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za úrovňou pozorovanou ešte na začiatku 90. rokov. Je zrejmé, 
že rozbehnuté dobiehanie (rekuperáciu) odložených pôrodov, 
teda reprodukčných zámerov, ktoré ženy nerealizovali z rôznych 
dôvodov v mladšom veku, ale ich strategicky odkladali, dokáže 
časť z reprodukcie následne saturovať, no zatiaľ to stále nestačí na 
rýchlejší nárast plodnosti. Ako ukazujú niektoré špeciálne analýzy 
(napr. Šprocha –  Tišliar 2016), hlavným problémom Slovenska 
sa stáva najmä nízka rekuperácia druhých a ďalších detí. To so 
sebou prináša nielen pretrvávanie relatívnej nízkej plodnosti, ale 
v generačnom pohľade aj postupnú transformáciu štruktúry žien 
podľa parity a tým aj veľkosti a tiež charakteru rodín. Ukazuje sa, 
že pri takomto nastavení výrazného odkladania reprodukcie do 
druhej polovice reprodukčného veku a obmedzenej rekuperácii 
sme a naďalej budeme svedkami poklesu zastúpenia žien s dvomi 
a viac deťmi, zvyšovania váhy jednodetnosti pri miernom náraste 
bezdetnosti (Šprocha 2014b, Šprocha – Tišliar 2016, Šprocha a kol. 
2017).

Rovnako ako v prípade sobášnosti, aj u plodnosti sa vývoj mier 
niesol v prudkom poklese a presune reprodukcie do vyššieho veku. 
Tak isto sa výrazne zmenilo vekové rozloženie, keď plodnosť nie je 
orientovaná do úzkeho vekového intervalu, ale došlo ku značnej 
vekovej diverzifi kácii. Zaujímavosťou je tiež v poslednom období 
zvýšenie intenzity rodenia detí nielen vo veku nad 27 rokov, ale aj 
u najmladších žien (obrázok 17). Dá sa predpokladať, že zvyšovanie 
podielu žien najmä z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré 
sa z  hľadiska časovania reprodukcie stále vyznačujú značným 
príklonom ku skorým materským štartom (bližšie napr. Šprocha 
2014a), ovplyvňuje aj priebeh mier plodnosti v  celej populácii 
Slovenska. Z  obrázku 18 je tiež zrejmé, že proces odkladania 
vyznačujúci sa znižovaním intenzity plodnosti najmä vo veku 
do 25 rokov sa v podstate ukončuje. V poslednom období sme 
totižto už svedkami stabilizácie úrovne plodnosti žien v  tomto 
veku a  rozhodujúcim pre celkovú intenzitu rodenia detí sa tak 
stáva predovšetkým plodnosť žien v druhej polovici reprodukčného 
veku.
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Obrázky 17 a  18: Miery plodnosti žien vo vybraných rokoch 
a vekových skupinách na Slovensku
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Proces odkladania materstva je dobre viditeľný aj na výsledkoch 
sčítaní obyvateľov. Keďže v cenzoch sa dlhodobo zisťuje informácia 
o  počte narodených detí, môžeme v  kombinácii s  vekom ženy 
analyzovať vývoj zastúpenia bezdetných osôb. Posledné sčítanie 
obyvateľov sa však uskutočnilo v roku 2011, preto údaje za rok 2018 
sú konštruované z kohortných tabuliek plodnosti žien Slovenska. 
Ako je zrejmé z obr. 19, na začiatku 90. rokov už vo veku 20 rokov 
viac ako štvrtina žien sa stala aspoň raz matkou. V  súčasnosti 
však v tomto veku zostáva bezdetných ešte viac ako 90 % mladých 
žien. Ešte väčšie rozdiely je možné identifi kovať v staršom veku, 
keď napríklad medzi 25-ročnými ženami bolo podľa sčítania 1991 
bezdetných len asi štvrtina z nich a vo veku 30 rokov vzhľadom na 
značnú koncentráciu plodnosti do prvej polovice reprodukčného 
veku to bolo dokonca len niečo viac ako desatina osôb. V súčasnosti 
však v polovici reprodukčného veku zostáva ešte stále viac ako 
polovica žien bez skúsenosti s biologickým materstvom.
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Obrázok 19: Podiel bezdetných žien na Slovensku vo veku 15–30 
rokov
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Jedným z  pozitívnych aspektov vývoja reprodukčného 
správania mladých žien na Slovensku po roku 1989 bol pomerne 
významný pokles intenzity umelej potratovosti. Viacerí autori 
(napr. Frejka 1983, Stloukal 1999, Šprocha –  Tišliar 2018) 
poukazujú na veľký význam interrupcií pri regulácii veľkosti rodiny 
v bývalom východnom bloku. Pomerne ľahký prístup k interrupcii 
pri dlhodobých problémoch s dostupnosťou moderných foriem 
antikoncepcie utlmoval záujem o iné formy regulácie plodnosti 
(Stloukal 1997). Zrušenie interrupčných komisií v druhej polovici 
80. rokov navyše prispelo k ďalšiemu nárastu umelej potratovosti, 
a  preto jej úroveň na prahu celospoločenskej transformácie 
prekračovala hranicu 1 interrupcie na ženu. Rastúca dostupnosť 
efektívnej a modernej antikoncepcie, rast poznatkov a samotného 
vzdelávania v  oblasti sexuálneho a  reprodukčného správania, 
plánovaného rodičovstva, ako aj rastúca uvedomelosť z hľadiska 
vlastnej zodpovednosti za reprodukčné zdravie prispeli k pomerne 
rýchlemu poklesu intenzity umelej potratovosti. Tá už na konci 90. 
rokov nedosahovala ani 0,5 interrupcie na ženu, aby sa od roku 
2011 stabilizovala tesne pod hranicou 0,3 interrupcie.

Z  pohľadu mladých žien obrázky 20 a  21 jednoznačne 
potvrdzujú výrazný pokles využívania interrupcií. V súčasnosti 
tak vo veku do 25 rokov len približne 10 žien z tisícich podstúpi 



67

umelé prerušenie tehotenstva. Okrem toho sa zmenilo aj rozloženie 
mier umelej potratovosti (obrázok 20), čo úzko súvisí s celkovým 
starnutím koncepcií mladých žien na Slovensku.

Obrázky 20 a 21: Miery umelej potratovosti žien vo vybraných 
rokoch a vekových skupinách na Slovensku
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Pokles intenzity plodnosti a umelej potratovosti mladých žien 
sa prejavil aj na celkovom poklese miery ukončených tehotenstiev. 
Okrem toho sa tiež zmenilo časovanie, keď častejšie sa tehotnými 
stávajú mladé ženy na Slovensku až vo veku 25–29 rokov. Ešte 
v druhej polovici 90. rokov pritom bola vyššia miera pozorovaná 
vo veku 20–24 rokov. Dramatický pokles intenzity ukončených 
tehotenstiev sa približne od začiatku nového milénia zabrzdil 
a  v  posledných rokoch sledujeme dokonca mierny nárast. Ten 
sa týka aj najmladších vekových skupín a  spojený je výlučne 
s  oživením plodnosti a  nie častejším využívaním interrupcií. 
S tým je tiež úzko spojená transformácia štruktúry ukončených 
tehotenstiev mladých žien. Vo všetkých vekových skupinách 
identifi kujeme totižto nárast podielu tehotenstiev ukončených 
pôrodom na úkor zastúpenia interrupcií. Najvýznamnejšie zmeny 
pritom prešli v staršom veku (25–29 rokov), v ktorom už umelé 
prerušenia tehotenstiev zohrávali dlhodobo nezanedbateľnú úlohu 
(obrázok 25). V súčasnosti však práve v tomto veku platí, že ak 
žena otehotnie vo viac ako 80% prípadov, jej tehotenstvo končí 
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pôrodom. U mladších žien tehotenstvo predsa len o niečo častejšie 
je pravdepodobne vnímané ako nežiaduce a končí interrupciou 
a  u  najmladších žien vzhľadom na biologické aspekty končia 
tehotenstvá tiež častejšie spontánnym potratom (obrázok 23).

Obrázky 22-25: Intenzita ukončených tehotenstiev žien a  ich 
štruktúra vo vybraných rokoch na Slovensku
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Záver

Obdobie posledných takmer troch desaťročí prinieslo 
z  pohľadu rodinného a  reprodukčného správania mladých ľudí 
na Slovensku v  podstate komplexnú premenu demografickej 
reprodukcie. Predovšetkým došlo k  dramatickému poklesu 
intenzity sobášnosti a  plodnosti mladých osôb v  prvej polovici 
reprodukčného veku. S tým úzko súviselo odkladanie manželstiev 
do vyššieho, ich čiastočné nahrádzanie alternatívnymi párovými 
spolužitiami, či fenoménom singles. Okrem toho nesmieme 
tiež zabúdať na nezanedbateľný počet a  podiel mladých osôb, 
ktoré do dovŕšenia 30. roku života ešte nedokázali vytvoriť 
vlastnú domácnosť a naďalej zostávajú žiť so svojimi rodičmi. To 
spoločne s celkovým predlžovaním štúdia v rámci kvalitatívno-
kvantitatívnej premeny vzdelávania a  vzdelanostnej štruktúry, 
ako aj celkovou transformáciou prechodov do dospelosti prispelo 
k plánovanému odkladaniu manželských a rodičovských zámerov. 
Snaha o nadobudnutie vyššieho sekundárneho a v čoraz väčšej 
miere aj terciárneho vzdelania (najmä u žien) významnou mierou 
ovplyvňuje nielen intenzitu, charakter, ale predovšetkým časovanie 
vstupu do manželstva, či narodenie prvého dieťaťa. Celospoločenská 
transformácia tiež priniesla významnú heterogenizáciu a následnú 
rekonštitúciu životných dráh mladých dospelých a predlžovanie 
absencie materstva a  rodičovstva v  ich biografi ách. Pre väčšinu 
mladých osôb na Slovensku sa rozhodujúcim pre realizáciu ich 
reprodukčných a  manželských zámerov stáva až koniec prvej 
polovice reprodukčného obdobie, pričom čoraz častejšie je to 
dokonca až jej druhá polovica. Okrem zníženia intenzity s akou do 
manželstva vstupujú mladí muži a ženy pozorujeme na Slovensku 
aj signifikantný nárast rizika rozvodu manželských zväzkov. 
V  poslednom období však došlo k  jej redukcii a  vzhľadom na 
celkové posuny rodinných a reprodukčných plánov prestáva byť 
aj pre rozvodovosť obdobie do dovŕšenia 30. roku života dôležitou 
etapou. Medzi pozitívne vývojové aspekty je možné po roku 1989 
jednoznačne zaradiť významný pokles intenzity umelej potratovosti 
mladých žien. S  tým súvisí aj premena štruktúry tehotenstiev, 
keď sa zvyšuje váha pôrodov. Na druhej strane v  kombinácii 



70

s  výrazným poklesom plodnosti došlo k  celkovému poklesu 
intenzity tehotenstiev u  žien vo veku do 30 rokov. Na základe 
získaných výsledkov je zrejmé, že predlžovanie obdobia štúdia, 
ktoré podmieňuje tiež nastavenie ďalších dôležitých prechodov 
k dospelosti ako je rezidenčná samostatnosť, či uplatnenie na trhu 
práce, významnou mierou podmieňuje intenzitu a  načasovanie 
manželstva a  materstva. Tieto životné udalosti sa pritom čoraz 
vo väčšej miere presúvajú do vyššieho veku a  tým koncentrujú 
do veku nad 30 rokov. Obdobie mladosti, resp. čoraz častejšie 
aj neskorej mladosti prestáva zohrávať z  pohľadu rodinného 
a  reprodukčného správania na Slovensku významnejšiu úlohu. 
Je zrejmé, že strategické odkladanie prispieva k  formovaniu 
životnej fázy predstavujúcej potrebný časový úsek na realizáciu 
signifi kantných životných prechodov, ktoré by mali predchádzať 
týmto dlhodobým životným záväzkom.   
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Úvod

Žijeme v spoločnosti, kde sú sexuálna skúsenosť a aktivitaveľmi 
dôležitou súčasťou života človeka. Sex je častým predmetom 
rozhovorov, jeho dôležitosť je prezentovaná vo fi lmoch, reklamách 
či na internetových stránkach a v časopisoch, ktoré radia ľuďom 
ako mať čo najlepší sex a ako dospieť k maximálnemu sexuálnemu 
uspokojeniu. Ľudia sú dnes vo väčšej miere sexuálne aktívni, majú 
väčší počet sexuálnych partnerov a získavajú pomerne bohatý fond 
sexuálnych skúseností. Sex sa stal obľúbenou rekreačnou aktivitou 
a svojím charakterom taktiež významným ukazovateľom kvality 
života, keďže od kvality sexuálneho života sa do podstatnej miery 
usudzuje aj na celkovú kvalitu života človeka a tiež partnerských 
vzťahov (Hakim 2010). 

Pritom partnerský vzťah dnes nepredstavuje nevyhnutný 
predpoklad pre uspokojovanie sexuálnych potrieb, vďaka čomu 
by sme mohli hovoriť o  určitom posune v  priestore sexuálnej 
aktivity, pokiaľ sa na tento jav pozeráme v porovnaní s minulosťou. 
Priestor tu pritom nechápeme ako konkrétne miesto, ale ako 
určité umiestnenie, respektíve lokáciu sexuálnej aktivity vo vzťahu 
k  partnerstvu. Pojem "priestor sexuálnej aktivity" tak budeme 
v rámci tejto štúdie využívať na vyjadrenie toho, kde vo vzťahu 
k  partnerstvu mladí dospelí realizujú svoju sexuálnu aktivitu. 
A teda či sú sexuálne aktívni v rámci partnerského vzťahu, alebo 
svoje potreby uspokojujú aj bez jeho existencie, a teda so sexuálnymi 
partnermi, s ktorými netvoria pár. Pokiaľ teda hovoríme o tom, 

22 Kontakt na autorku: Mgr. Lucia Eckerová, Katedra sociológie FiF UK v Bratislave, 
Gondova 2, 818 01 Bratislava, Slovenská republika. E-mail: eckerova4@uniba.sk 
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či sa priestor sexuálnej aktivity nachádza aj mimo partnerského 
vzťahu23, máme tým na mysli práve nezáväzné sexuálne správanie. 

V rámci tejto štúdie upriamime našu pozornosť práve na 
nezáväzné sexuálne známosti mladých ľudí, pričom sa nimi 
budeme zaoberať aj v súvislosti so vznikaním partnerských vzťahov. 
Konkrétne sa tak zameriame na tri oblasti, ktorých jednotiacou 
líniou je práve súvislosť s priestorom sexuálnej aktivity. Pozrieme 
sa na to, či sa priestor sexuálnej aktivity mladých ľudí nachádza aj 
mimo partnerského vzťahu, či sa posúva priamo pred jeho vznik 
a tiež či sa pred vznik partnerstva dostáva cielene. Inak povedané, 
bude nás zaujímať miera nezáväznej sexuálnej aktivity mladých 
dospelých, ich skúsenosť s partnerským vzťahom vybudovaným na 
jej základe a ich refl ektovanie nezáväzných známostí ako možnej 
stratégie hľadania stáleho partnera. Nakoľko sa naše zistenia snažíme 
zasadiť do širšieho interpretačného rámca, skôr ako prejdeme 
k prezentácii výsledkov nášej sondy a formulácii konkrétnych 
záverov, budeme časť tejto práce venovať popísaniu problematiky 
sexuálneho správania so špecifickým dôrazom na niektoré jej 
aspekty, ktoré sú pre nami zvolenú tému a interpretáciu kľúčové. 

1. Krátky exkurz do histórie alebo od "plodenia detí 
k uspokojovaniu individuálnych potrieb"

V tradičnej spoločnosti sa sex spájal primárne s  inštitúciou 
manželstva, pričom jeho funkcia bola najmä inštrumentálna. Sex 
teda slúžil predovšetkým na plodenie potomstva a nebol spájaný s 
láskou, ani nemal prinášať potešenie a sexuálne uspokojenie. Spájal 
sa s  určitými povinnosťami, ktoré ľudia nadobudli po uzavretí 

23 Partnerský vzťah naopak budeme chápať ako vzťah dvoch ľudí, ktorý sa vyzna-
čuje prítomnosťou záväzkov medzi partnermi. Takýto vzťah je okrem sexuálnej 
príťažlivosti zväčša založený na spoločnejintimite, láske, spoločných zážitkoch či 
vzájomnom porozumení. Čo je pre nás podstatné, partneri tvoria pár aj na verej-
nosti, čo znamená, že vzťah je v tomto zmysle oficiálny a v tomto smere vnímaný 
aj sociálnym okolím. S takýmto partnerským vzťahom sa väčšinou spája sexuálna 
exkluzivita partnerov, ktorá pri nezáväzných sexuálnych vzťahoch nemusí byť prí-
tomná. Za základný rozlišovací prvok medzi nezáväznou sexuálnou známosťou 
a partnerským vzťahom teda považujeme najmä prítomnosť záväzkov a vnímanie 
vzťahu respektíve známosti v zmysle oficiálneho partnerstva.
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manželského zväzku a ktoré sa líšili od tých za slobodna (Katrňák 
2010). 

Naproti tomu v modernej spoločnosti sa akceptovaný priestor 
sexuálnej aktivity posunul aj do oblasti partnerského vzťahu, čo 
znamená, že začal byť tolerovaný aj predmanželský sex. Pritom 
sex samotný nadobudol úplne iný význam. Prestal byť len 
prostriedkom plodenia, začal sa vo veľkej miere spájať s láskou, 
s vlastným uspokojením individuálnych potrieb a potešením, čím 
nadobudol afektívny resp. expresívny charakter. Došlo k značnej 
liberalizácii sexu a zmenám kvalitatívneho aj kvantitatívneho 
charakteru, pričom sa tieto posuny spájajú s  prvou sexuálnou 
revolúciou z prelomu 18. a 19. storočia. Sex sa stal podstatnou 
súčasťou moderných partnerských vzťahov, zmenil sa z prostriedku 
plodenia na cieľ samotný a začal zohrávať podstatnú úlohu už pri 
nadväzovaní známostí (Katrňák 2010).24 

Postupom času však opäť nastalo určité oddeľovanie sexu od 
lásky.25 Lásku do istej miery začala nahrádzať sexuálna príťažlivosť, 
ktorá sa tak stala dostatočným základom pre vznik sexuálnych 
známostí. Ľudia, a najmä tí mladí, dnes uspokojujú svoje sexuálne 
potreby aj mimo partnerských vzťahov, na základe čoho možno 
hovoriť o  nezáväznom sexuálnom správaní. Takáto zmena 
v sexuálnom správaní a  tiež chápaní sexu sa spája už s druhou 
sexuálnou revolúciou, ktorá prebehla v 60. rokoch 20. storočia a jej 
priebeh priamo súvisel s vynájdením hormonálnej antikoncepcie.  
Tá vytvorila priestor pre nový spôsob uchopenia sexuálneho života 
a umožnila defi nitívne oddelenie sexu od neplánovaného plodenia 
potomstva. Podstata tejto revolúcie tak spočívala hlavne v tom, že 
sexuálne skúsenosti sa do istej miery oklieštili od sentimentálnych 

24 V podstate možno hovoriť o posune od sexu svojou podstatou manipulatívneho 
(inštrumentálneho) k sexu afektívnemu, respektíve expresívnemu. Manipulatívny 
sex je spájaný s tradičnou spoločnosťou, kedy bol chápaný ako prostriedok plodenia 
potomkov. Naopak afektívny sex dominuje modernej spoločnosti, pričom od 
manipulatívneho sa odlišuje tým, že sa stáva nástrojom k dosiahnutiu úplne 
odlišných cieľov. Pokiaľ základom sexuálneho vzťahu je samotný sex a kvôli nemu 
existuje, ide o expresívny sex, typický pre modernú spoločnosť (Katrňák 2010: 30).
25 Bauman hovorí o tom, že v čase postmodernej spoločnosti začína erotika stáť 
na vlastných nohách a nepotrebuje byť v spojení s láskou alebo sexualitou. Stáva 
sa dôvodom a zároveň účelom sexuálnej aktivity. Vďaka tomuto oslobodeniu 
sa erotika stáva samostatnou a vyhľadávanie sexuálnej rozkoše pre ňu samotnú 
kultúrnou normou (Bauman 2004: 258). 
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vrstiev, pričom erotika sa stala ústredným bodom v rámci vzťahu 
medzi mužom a  ženou a  sexuálna príťažlivosť dominantným 
aspektom pri hľadaní partnera (Rabušic 2001).

Možno teda hovoriť o  viacerých významných zmenách, ku 
ktorým v rámci sexuality došlo. Sexualita prešla procesom výraznej 
sekularizácie, čo sa odrazilo aj v tom, že vzor sexuálneho správania je 
vo veľkej miere závislý od individuálnej voľby a zvoleného životného 
štýlu. Túto zmenu zároveň sprevádzal fakt, že manželstvo stratilo 
svoje dominantné postavenie vo vzťahu k sexualite ako priestoru 
pre realizáciu sexuálnej aktivity. Sexualita získala v určitej miere 
hedonistický charakter, prestala byť len prostriedkom reprodukcie 
a  začala sa orientovať primárne na uspokojenie individuálnych 
sexuálnych potrieb, čo jej dodalo aj rekreačný význam. Došlo 
taktiež k liberalizácii postojov a vnímania sexuality, čo sa odráža 
najmä v akceptácii rôznych foriem sexuálneho správania, s nimi 
súvisiaceho životného štýlu či sexuálnej orientácie. Nakoniec tieto 
zmeny vyvrcholili aj v rastúcej diferenciácii foriem partnerského 
spolužitia, čo je spojené s oslabením vzťahu medzi manželstvom, 
rodinou a sexualitou (Haavio-Mannila et al. 2002).

Aj pre sexuálne vzťahy súčasných mladých ľudí je typické, že 
ich sexuálna aktivita už neobsahuje väzby k manželstvu či plodeniu, 
ako tomu bolo v minulosti. Naopak sex sa v tomto prípade skôr 
viaže na milostný cit medzi nimi, teda na lásku. Sex je jej dôležitým 
prejavom a tiež dôkazom. Ale nemusí tomu tak byť vždy. Aj keď sa 
ukazuje, že je puto medzi láskou a sexom stále výrazné, láska už 
dnes nie je nevyhnutnou podmienkou pre existenciu sexuálneho 
vzťahu medzi mladými ľuďmi. Mladí ľudia sú sexuálne aktívni 
a  nadväzujú nezáväzné sexuálne vzťahy aj bez toho, aby túto 
aktivitu spájali s  láskou (Katrňák 2010). Navyše sa ukazuje, že 
nezáväzné sexuálne vzťahy, ktoré nemajú podobu záväzku a 
realizujú sa mimo stáleho partnerstva, sú zrejme typické najmä 
pre mladých dospelých a často ide o vysokoškolských študentov 
(Wentland 2001). 
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2. Sexuálna príťažlivosť a krehké vzťahy 

Podstatnou stavebnou zložkou moderných vzťahov sú 
jednoznačne sexuálne vzťahy. Ľudia sa prostredníctvom intímneho 
vzťahu snažia naplniť svoje sexuálne potreby, vášne a túžby. Človek 
sám seba chápe aj ako sexuálnu bytosť, čo súvisí aj s  tým, že 
v modernej spoločnosti vzniká koncept chápania ľudskej sexuality 
ako prirodzenej a vrodenej vlastnosti každého človeka, ktorá sa 
stáva neodlúčiteľnou zložkou jeho osobnosti (Katrňák 2000).

Sex sa stal obľúbenou oddychovou aktivitou a taktiež 
významným ukazovateľom kvality života. Ľudia sa dnes snažia 
dosiahnuť čo najväčšie sexuálne uspokojenie, objavovať nové a 
nepoznané a majú omnoho viac sexuálnych skúseností a sexu 
všeobecne ako kedykoľvek v minulosti (Hakim 2010).Vznikla celá 
jedna veľká oblasť venovaná tejto problematike, ktorá podporuje 
dôležitosť sexu v živote človeka. Či už ide o médiá vo forme kníh, 
rubrík v časopisoch, internetových stránok alebo o odborníkov – 
sexuológov, cieľ je ten istý. Poskytnúť návody a rady ako dosiahnuť 
kvalitu a spokojnosť v intímnej oblasti, t.j. ako mať čo najlepší sex. 
Muži aj ženy majú väčší počet sexuálnych partnerov, pričom sa 
rozširuje aj portfólio sexuálnych praktík. Treba však spomenúť, 
že i keď obe pohlavia prikladajú sexu značnú dôležitosť, existujú 
tu isté genderové rozdiely. Spravidla o čosi väčšiu dôležitosť 
prikladajú sexu muži a vyznačujú sa tiež v porovnaní so ženami 
menšou mierou emocionálnej zainteresovanosti. Ženy majú väčšiu 
tendenciu spájať sex s láskou, z čoho vyplývajú aj ich menšie sklony 
k nezáväznému sexu (Scott et al. 2000).

Ako uvádza Giddens, sex sa svojím charakterom stáva 
"plastickým". Sexualita nadobudla autonómny charakter a 
oslobodila sa od vzťahu k reprodukcii, čo umožňilo viacero zmien 
v sexuálnom správaní, nakoľko sa do veľkej miery vytratila hrozba 
nechceného počatia (Giddens 2012). Ľudia chcú mať lepší sexuálny 
život po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke a miesto spájania 
sexu s romantickou láskou sa v dnešnej dobe skôr usilujú o to, aby 
nadobudli čo najväčšie množstvo sexuálnych skúseností, vyskúšali 
nové praktiky, príliš sa neviazali a boli neustále otvorení novým 
príležitostiam a milostným dobrodružstvám (Katrňák 2000). 
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Jednotlivci sa stávajú zberateľmi zážitkov a ich telo nástrojom 
spotreby a absorbcie pôžitkov, pričom sexuálne uspokojenie je 
jedným z nich (Bauman 2006).

Nemožno teda poprieť, že sex je veľmi dôležitou súčasťou života 
ľudí a ich intímnych vzťahov, či už tieto vzťahy majú ofi ciálny alebo 
nezáväzný charakter. Že je tomu tak aj u mladých ľudí, potvrdzujú 
napríklad aj výsledky Európskeho výskumu hodnôt, ktorý v roku 
2008 na Slovensku okrem iného zisťoval aj dôležitosť dobrého sexu 
v manželstve. Dáta nasvedčujú tomu, že pre mladých ľudí je sex 
skutočne dôležitý a pripisujú mu tiež väčší význam v porovnaní 
s vyššími vekovými kategóriami (EVS 2008).26

Okrem výrazne sexuálneho jadra je ďalšou významnou 
charakteristikou moderných vzťahov ich nestabilita a prechodnosť. 
Dnešné vzťahy do istej miery strácajú väzbu k dlhodobej 
perspektíve a stávajú sa prechodnými epizódami v živote človeka. 
V podstate tak rýchlo ako vznikajú aj zanikajú a človek v priebehu 
svojho života väčšinou vystrieda niekoľko partnerov. Beck hovorí 
o tom, že pre druhú modernu je typický "biografi cký pluralizmus 
životných foriem" a pôvodne súvislá biografi a sa mení na akúsi 
"biografi u-skladačku" (Šubrt 2007).   

Ku krehkosti intímnych vzťahov nepochybne prispieva 
množstvo faktorov. Podľa Giddensa moderné partnerstvá stoja 
na spoločne zdieľanej intimite, ktorej podstata tkvie vo vzájomnej 
dôvere získanej na základe vzájomného otvorenia sa partnerov 
(Giddens 2012). Paradoxne sa však ukazuje, že vzťahy, ktorých 
jadro tvorí orientácia na intimitu, vzájomnú príťažlivosť, lásku 
a emócie sú podstatne nestabilnejšie v porovnaní so vzťahmi, 
ktorých základom bol záväzok a povinnosť (Chorvát 2009).

26 EVS 2008: Vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov pokladalo dobrý sex v manžel-
stve za veľmi dôležitý až 64,8% a za skôr dôležitý 35,2%. Nikto z respondentov 
však nepovažoval sex za nie veľmi dôležitý.  Podobne vo vekovej kategórii 25 až 34 
rokov pokladalo dobrý sex v manželstve za veľmi dôležitý až 63,6%, za skôr dôle-
žitý 33,7% a za nie veľmi dôležitý len 2,7% respondentov. Pritom v rámci týchto 
vekových kategórií neexistujú podstatné rozdiely medzi pohlaviami, čo svedčí o 
vnímanej dôležitosti sexu na oboch stranách. Dôležitosť dobrého sexu v manžel-
stve s rastúcim vekom postupne klesá na hranicu 38,9% vo vekovej kategórii 65+. 
Napriek týmto rozdielom však celkovo možno konštatovať, že dobrý sex v man-
želstve zaujíma na hodnotovom rebríčku obyvateľov Slovenska dôležité miesto.
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V intímnej oblasti začína prevažovať podoba vzťahu, ktorú 
Giddens nazýva čistým vzťahom. Pritom tento vzťah existuje 
len tak dlho, pokiaľ je toto uspokojenie partnerom schopný 
poskytovať. Vyznačuje sa takzvanou splývajúcou láskou, ktorá 
je charakteristická svojou otvorenosťou. Nie je tu už podstatná 
osoba, ale samotný vzťah, a teda nejde o nájdenie toho pravého 
človeka, ale skôr o nájdenie toho pravého vzťahu. Čiže vzťahu, ktorý 
napĺňa potreby a zodpovedá náročným očakávaniam, ktoré sú naň 
kladené. V partnerskom vzťahu, ktorého základom je splývajúca 
láska, sa umenie milovať stáva jeho jadrom. Trvácnosť intímneho 
vzťahu potom v podstatnej miere závisí od schopnosti partnerov 
napĺňať sexuálne potreby toho druhého. Ak tieto potreby nie sú 
naplnené podľa ich predstáv, vzťah zaniká. Navyše splývajúca láska 
automaticky nepredpokladá monogamiu, ako je tomu pri láske 
romantickej. Sexuálnej exkluzivite je vo vzťahu pripisovaný len taký 
význam, na akom sa partneri medzi sebou dohodli (Giddens 2012).

To je však len jedna stránka značne zložitej a dynamickej 
skutočnosti, akou partnerské vzťahy nepochybne sú. K ich 
nestabilite celkom určite prispieva množstvo faktorov, pričom 
možno predpokladať, že jedným z tých, ktoré sa na tomto 
stave významnejšie podieľajú, je proces individualizácie 
typický pre modernú spoločnosť. Možno hovoriť v  podstate 
o  dvoch fázach, respektíve obdobiach pôsobenia procesu 
individualizácie v  spoločnosti. V  rámci prvej fázy modernej 
doby bola individualizácia spojená najmä s  oblasťou práce 
a verejným priestorom. Väčší vplyv mala na mužov a nepriamy 
na rodinu. V čase druhej modernity už proces individualizácie 
prenikol aj do tradičných sfér, čo má za následok demokratizáciu 
vzťahov v  rámci rodiny a  tiež význam individuálnej voľby ako 
prostriedku na ovplyvňovanie vlastnej životnej dráhy a osudu. Tu 
individualizácia naopak vo väčšej miere vplýva na ženy, čo sa odráža 
v  zmene charakteru vzťahov privátnej sféry. V  druhej polovici 
20. storočia tak prebieha ďalšia fáza individualizmu, v  rámci 
ktorého autoritársky kapitalizmus postupne nahrádza hedonický. 
To prináša zmeny vo vnímaní samého seba, vlastného tela a tiež 
blízkych osôb. Súkromná sféra postupne nadobúda iný zmysel, 
nakoľko sa stáva priestorom, kde majú význam už len individuálne 
túžby a priania jednotlivcov (Chorvát 2009). Vnímanie ľudského 



81

tela a sexu sa stáva prostriedkom subjektivizácie. Je potrebné využiť 
svoj sexuálny potenciál, získavať nové skúsenosti, experimentovať 
a nachádzať inovácie (Lipovetsky 2003).

Do popredia sa tak dostáva vlastná sebarealizácia a individuálne 
aj spoločenské konanie sa viaže na nachádzanie osobnej identity. 
Dôraz sa kladie na súkromnú sféru a  intimitu vnútri vzťahov. 
Vnímanie záväzku, ktorý sa na vzťah viaže, je vo veľkej miere 
individualizované. Síce je považované za dôležité porozumieť 
partnerovi a akceptovať ho, vzťah samotný a záväzok uprostred 
neho je ale oslobodený od noriem tradičného vytvárania vzťahu 
ako záväzku (Chorvát 2009). Trvalý záväzok totiž môže byť 
vnímaný ako forma útlaku, podobne ako dlhodobý partnerský 
vzťah vyvolávať pocit ochromujúcej závislosti (Bauman 2013). 

Jednotlivci sú dnes orientovaní predovšetkým na seba, snažia 
sa o čo najlepšie uspokojovanie svojich potrieb a osobný rozvoj. 
Nie sú ochotní zotrvávať vo vzťahoch, ktoré ich brzdia, zväzujú 
a nerefl ektujú ich individuálne nároky. Vzťahy sa stávajú aj pod 
tlakom rastúcich požiadaviek krehkými a ľahko zanikajú, keď nie 
sú schopné v  požadovanej miere napĺňať potreby a očakávania 
jednotlivca. Vzhľadom na vysoké nároky tak nie je zďaleka 
jednoduchou úlohou nájsť stáleho partnera, ktorý by dokázal 
vyhovieť požiadavkám a predstavám toho druhého a vedel 
ho presvedčiť o správnosti tejto voľby. Mnohé pokusy končia 
neúspechom a ľudia medzi jednotlivými vzťahmi často zostávajú 
určitý čas single alebo si tento životný štýl volia dobrovoľne.27 
Byť single však nevylučuje prítomnosť nezáväzných sexuálnych 
známostí, v rámci ktorých jednotlivci uspokojujú svoje sexuálne 
potreby. Tlak na uspokojovanie sexuálnych potrieb výhradne v 
rámci ofi ciálneho partnerstva už nie je taký silný a nezáväzné 

27 Generalizujúcu definíciu singles nám ponúka Shostak (in Rabušic 2001), 
ktorý na základe dimenzie dobrovoľnosti a trvalosti definuje štyri typy singlov. 
Ambivalentov, dúfajúcich, rozhodných a zarmútených. Prví zostávajú single 
dobrovoľne len na určitý čas, keď práve partnera nehľadajú. Dúfajúci zostá-
vajú single nedobrovoľne kvôli ich neúspešnosti pri hľadaní stáleho partnera. 
Rozhodní sú tí, ktorí nevstupujú do manželského zväzku z vlastného rozhod-
nutia a zostávajú dobrovoľne nezadaní. Napokon zarmútení sú nedobrovoľne 
slobodní, ktorí neboli úspešní v hľadaní partnera a po čase rezignujú (Rabušic 
2001). My budeme singles chápať ako jednotlivcov, ktorí nemajú stáleho part-
nera, bez ohľadu na ich rodinný status a dôvody, ktoré stoja za týmto stavom.
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známosti sú vďaka uvoľneniu noriem do istej miery spoločensky 
akceptované. Práve takéto nezáväzné známosti však môžu 
paradoxne viesť k vzniku ofi ciálneho partnerského vzťahu.

3. Singles a nezáväzné známosti

Aj keď jadro moderných partnerských vzťahov tvorí intimita, 
láska a emócie, podľa všetkého rovnica láska = sex v dnešnej dobe 
však už v opačnom zmysle vždy neplatí. Vo vzťahoch môže byť láska 
nahradená sexuálnou príťažlivosťou, pričom môže nadobudnúť 
až význam jej synonyma. Aj keď pravdepodobne stále veľa ľudí 
spája sex s láskou a toto spojenie zrejme pretrvá, láska v dnešnej 
individualizovanej spoločnosti zameranej na reflektovanie 
vlastných potrieb a túžob nie je nevyhnutnou podmienkou 
sexuálnej aktivity. 

Na jednej strane je sexuálna aktivita do značnej miery stále 
podmienená emocionálnou zainteresovanosťou, láskou a intimitou 
medzi partnermi. Zároveň však existujú formy správania viažuce sa 
na nezáväzný sex, ktorého funkciou už nie je upevnenie partnerstva 
a kde už emocionálna zainteresovanosť a  intimita nie sú také 
dôležité (Hill 2002). Či už dobrovoľne alebo nie, množstvo ľudí 
si aspoň na určitý čas volí cestu životného štýlu singles, ktorý sa 
vyznačuje absenciou vážnejších partnerských vzťahov. Pritom svoje 
sexuálne potreby títo ľudia uspokojujú nezáväzne. Do popredia sa 
dostáva sexuálna príťažlivosť, ktorá sa postupne stáva dostatočným 
základom pre vznik intímnych vzťahov. Pritom vzťahy založené na 
vzájomnej príťažlivosti nemusia byť nutne záväzné. Sexuálne vzťahy 
nezáväzného charakteru vznikajú pravdepodobne aj bez toho, aby 
k sebe sexuálni partneri prechovávali hlbšie city. Muži aj ženy tak 
dnes zažívajú sexuálne dobrodružstvá, ktoré nie sú založené na 
láske, ale hlavne na sexuálnej príťažlivosti a slúžia predovšetkým 
na uspokojenie individuálnych sexuálnych potrieb a  túžob. 
Celkovo tak možno hovoriť o tom, že v súčasnej spoločnosti zrejme 
prebieha liberalizácia postojov vo vzťahu k vnímaniu nezáväzných 
známostí a zároveň oslabenie významu dlhodobých partnerstiev a 
legitimizovaných zväzkov ako inštitucionálneho rámca intímneho 
života a sexuálnej aktivity. 
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To, že sa so singles spájajú rôzne formy nezáväzných sexuálnych 
vzťahov potvrdzuje aj Tomášek vo svojom výskume zameranom 
na singlov v Čechách. Jeho respondentov tvorili mladí dospelí vo 
veku 23 až 32 rokov, pričom všetci boli v čase výskumu single. 
Tomášek na základe rozhovorov dospel k zisteniu, že veľká časť 
respondentov udržiavala počas toho ako boli single alternatívne 
vzťahy sexuálneho a nezáväzného charakteru (Tomášek 2006). Aj 
ďalší autori konštatujú, že mladí ľudia majú tendenciu sexuálne 
experimentovať, vďaka čomu sú zrejme otvorení aj sexuálnym 
skúsenostiam, ktoré majú nezáväzný charakter. Ako uvádza 
Grellová a kolektív, podľa národných reprezentatívnych štúdií má 
až 70 – 85% sexuálne skúsených adolescentov vo veku 12 až 21 
rokov skúsenosť s nezáväzným sexom v predchádzajúcom roku. 
Sexuálni partneri sa tu však vzájomne nepovažujú za ofi ciálnych 
partnerov. Spája ich ale vášeň a  sexuálna príťažlivosť, ktorá je 
základom nezáväzného sexuálneho vzťahu (Grello et al. 2006: 255). 

V súvislosti so singles a ich nezáväznými vzťahmi tak možno 
hovoriť o rekreačnej orientácii.28 Tá sa spája so sexuálnou aktivitou 
realizovanou za účelom dosiahnutia individuálneho fyzického 
uspokojenia potrieb. To znamená, že sex sa už nutne neodohráva 
v rámci partnerského vzťahu, stačí len nájsť osobu s podobnou 
orientáciou. Jednotlivci s  touto orientáciou nevidia nutnosť 
existencie vzťahu medzi láskou a sexom, či partnerského vzťahu 
samotného a často sa vyhýbajú emocionálnej zainteresovanosti 
a rozvoju psychickej intimity v rámci týchto nezáväzných vzťahov 
(DeLamater 1981). Pritom však treba podotknúť, že aj v rámci 
nezáväznej sexuálnej aktivity spravidla existujú isté genderové 
rozdiely. Muži mavajú v porovnaní so ženami väčšiu tendenciu 
k nezáväznému sexu, pričom ženy voči nemu zastávajú negatívnejší 
postoj.Pokiaľ sa aj neodlišuje počet sexuálnych partnerov oboch 
pohlaví, rozdiely sú viditeľné v  počte nezáväzných sexuálnych 

28 Okrem reakreačnej orientácie DeLamater vymedzuje ďalšie dva typy spolo-
čenských sexuálnych orientácií. Prokreačnú a vzťahovú. Prokreačná orientácia 
akceptuje sexuálnu aktivitu len v rámci manželského zväzku, pričom kladie dô-
raz na jej reprodukčnú funkciu. Vzťahová orientácia sa vyznačuje akceptáciou 
sexuálnej aktivity aj v rámci partnerských vzťahov, pričom ju pokladá za ich 
integrálnu súčasť. Sex je tu teda spájaný so vzťahmi, ktoré majú emocionálny 
základ a intímny charakter, pričom nezáväzné sexuálne správanie je pokladané 
za nevhodné (DeLamater 1981). 
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partnerov a partneriek, ktorých mávajú muži viac (Herold 1993). 
Pre mužov je prvý sex častejšie spájaný s  flirtom ako u  žien 
(Shotland 1988). Sú promiskuitnejší ako ženy a vo väčšej miere 
otvorení sexuálnym dobrodružstvám a rôznym praktikám. Ženy 
prikladajú naopak väčší význam emóciám.29 Podľa všetkého len 
niektoré z nich sa stotožnia s ideológiou rekreačného sexu, ktorá 
sa teší pomerne značnej obľube u mužov (Hakim 2010).

4. Nezáväzná známosť ako začiatok partnerského vzťahu?

Ako sme vyššie ukázali, s mladými ľuďmi sa spája uvoľnenejšie 
sexuálne správanie, ktoré zahŕňa aj vzťahy nezáväzného charakteru 
a single status pre nich podľa všetkého nepredstavuje prekážku v 
uspokojovaní sexuálnych potrieb. Akceptovaný priestor sexuálnej 
aktivity sa tak posúva aj mimo ofi ciálneho partnerského vzťahu.

Pre mladých ľudí je často typický životný štýl spojený 
s neustálym hľadaním partnera. Prejdú si tak viacerými vzťahmi 
a  sú schopní sa opakovane zaľúbiť, pričom s  týmto spôsobom 
života obvykle končia, keď dospejú k  trvalému a  stabilnému 
partnerskému vzťahu (Haavio-Mannila et al. 2002). V  tomto 
svetle by sa mohlo zdať, že nezáväzné sexuálne vzťahy a známosti 
môžu byť tiež určitým spôsobom hľadania si stáleho partnera. 
Výsledky výskumov však skôr naznačujú, že primárnym účelom 
nezáväzných známostí je pravdepodobne naozaj len uspokojenie 
sexuálnych potrieb a túžob, ktoré pri absencii stáleho partnera 
nie je možné uspokojovať v priestore partnerského vzťahu. Mladí 
ľudia nemajú tendenciu pokladať nezáväzný sex za začiatok 
romantického vzťahu a vo väčšine prípadov ho skôr vnímajú len 

29 Väčšiu mieru emocionálnej zainteresovanosti v rámci sexuálneho správania 
u žien potvrdil aj výskum realizovaný v roku 2004 Robertom Máthém, ktorý 
na reprezentatívnej vzorke 1.763 obyvateľov Slovenska skúmal tiež citové zlož-
ky intímnej komunikácie. Podľa výsledkov 45% opýtaných mužov uviedlo, že 
podľa ich názoru sú slovenskí muži väčšinou schopní pohlavného styku bez ci-
tového vzťahu. V porovnaní s mužmi len 25% žien uviedlo, že podľa ich názoru 
sú slovenské ženy väčšinou schopné pohlavného styku bez citového vzťahu. Na 
druhej strane 48,5% z nich zaujímalo v tejto otázke neutrálny postoj. Celkovo 
však výsledky ukázali, že obyvatelia SR majú vo významnej miere sklon k nezá-
väzným sexuálnym známostiam a sú schopní oddelenia sexu od lásky, pričom 
sex vnímajú ako základnú potrebu (Máthé 2005).
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ako jednorazovú záležitosť (Bogle 2008). Aj tu však existujú isté 
rodové rozdiely a ukazuje sa, že ženy majú aj keď malú, v porovnaní 
s mužmi však väčšiu tendenciu pokladať nezáväzný sex za začiatok 
romantického vzťahu. To opäť potvrdzuje, že ženy vykazujú 
vyššiu mieru emocionálnej zainteresovanosti v rámci nezáväznej 
sexuálnej aktivity (Grello et al. 2006).30

V podstate možno hovoriť o troch spôsoboch, akými sa môže 
nezáväzný sex mladých ľudí najčastejšie skončiť. Prvým je situácia, 
keď po nezáväznom sexe nenasleduje nič ďalšie. Vtedy ide len 
o  jednorazovú záležitosť, čiže sex na jednu noc. Môže však dôjsť 
aj k  inej situácii. V tej sa nezáväzný sex vyvinie do nezáväzného 
sexuálneho vzťahu. Ten možno charakterizovať ako vzťah bez 
záväzkov, kde partneri nenadobúdajú exkluzivitu jeden voči 
druhému. Sexuálni partneri sa tu stretávajú opakovane, majú 
spolu pohlavný styk, ale nedefi nujú sa ako pár. Primárnym účelom 
takéhoto vzťahu je uspokojovanie sexuálnych potrieb. Treťou 
možnosťou je situácia, kedy sa z nezáväznej sexuálnej známosti 
vyvinie partnerský vzťah. Ten môže vzniknúť z "one night stand", 
ale tiež ako vyústenie nezáväzného sexuálneho vzťahu (Bogle 2008).

Výsledky výskumu, ktorý v USA na vzorke vysokoškolských 
študentov realizovala sociologička Kathleen Bogle, ukázali prvé dva 
možné výstupy nezáväznej sexuálnej aktivity ako najčastejšie. Ako 
najmenej pravdepodobná sa ukázala tretia možnosť, čiže situácia, 
keď sa dvojica po nezáväznom sexuálnom dobrodružstve rozhodne 
tvoriť ofi ciálny pár. Na druhej strane však Bogleová dospela aj k iným 
zaujímavým zisteniam týkajúcich sa vznikania partnerských vzťahov. 
Tie medzi študentmi už nevznikali takzvaným randením. Mladí 
ľudia spolu nechodili do kina či na večeru v  rámci vzájomného 
spoznávania sa a  iniciovania vzniku nového vzťahu. Takéto 
aktivity podľa ich slov podnikajú už stabilné páry. Tradične vzniku 
partnerského vzťahu predchádzalo randenie a vzájomné spoznávanie, 
ktoré až neskôr vyvrcholilo v intímnosti a spoznávanie partnera aj 

30 Grellová a kolektív v rámci výsledkov svojho výskumu orientovaného na 
problematiku nezáväzného sexu zisťujú, že 18% žien a len 3% mužov predpokla-
dali, že ich posledný nezáväzný sex bol začiatkom romantického vzťahu. Zhruba 
tretina mužov a 16% žien zas tento nezáväzný sex pokladali za začiatok nezáväz-
ného sexuálneho vzťahu. A napokon 57% mužov a podobne 52% žien pokladali 
túto skúsenosť len za jednorazovú záležitosť (Grello et al. 2006).
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po sexuálnej stránke. Ako však zisťuje Bogleová, význam sexu sa 
zmenil a tradičné najprv rande potom možno sex sa tu zmenilo na 
najprv sex a potom možno niekedy rande. Nezáväzný sex sa tak 
často stáva prvým krokom ku vzniku partnerstva. I keď na jednej 
strane študenti uvádzali vznik partnerského vzťahu po nezáväznom 
sexuálnom dobrodružstve ako najmenej pravdepodobný výsledok, 
na strane druhej potvrdili, že partnerstvá medzi nimi často vznikajú 
až po vzájomnej sexuálnej skúsenosti (Bogle 2008).

Ukazuje sa teda, že účelom nezáväzných sexuálnych známosti je 
predovšetkým uspokojovanie aktuálnych sexuálnych potrieb a zrejme 
nie sú vnímané v kontexte možnej stratégie, respektíve spôsobu 
hľadania si stáleho partnera. Mladí dospelí však majú tendenciu 
púšťať sa do nezáväzných známostí pomerne často, vďaka čomu 
vystriedajú viacero sexuálnych partnerov a tým pádom je tu aj väčší 
priestor na to, aby sa z niektorej z nich napokon vyvinul ofi ciálny 
partnerský vzťah. I keď ide o krátkodobé spojenie, žiadna takáto 
sexuálna epizóda nie je uchránená pred svojimi dôsledkami a sexuálni 
partneri nikdy nemôžu dopredu vedieť, či práve táto známosť v sebe 
neukrýva silu vyvinúť sa do partnerského vzťahu (Bauman 2013).

5. Sonda a jej hlavné zistenia

Na skutočnosť, že sú mladí ľudia v pomerne vysokej miere 
sexuálne aktívni a nevyhýbajú sa ani nezáväzným známostiam, 
ktoré nevnímajú ako spôsob nadväzovania partnerského vzťahu, 
poukazujú aj výsledkov nášej sondy orientovanej na problematiku 
sexuálneho správania mladých dospelých. Nakoľko nejde o 
reprezentatívny výskum, vo formulácii konkrétnych záverov sme 
do významnej miery obmedzení. Napriek tomu však sondu možno 
pokladať za určitú inšpiráciu a priblíženie danej problematiky, ktorá 
nám poskytuje dokreslenie vyššie prezentovaných skutočností v 
kontexte slovenskej mládeže. 

Sonda bola realizovaná v roku 2013 a ako metóda zberu 
primárnych dát bol použitý anonymný online dotazník. 
Internetový odkaz na online dotazník sa na základe zadaných 
parametrov (vek) zobrazoval potenciálnym respondentom 
náhodne prostredníctvom sociálnej siete (Facebook), pričom 
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niektorí respondenti zdieľali daný odkaz dobrovoľne aj ďalej. Do 
istej miery tak bola zabezpečená náhodnosť výberu výskumnej 
vzorky, avšak rozhodnutie zapojiť sa do prieskumu bolo výhradne 
na rozhodnutí respondenta, čo môže do výsledkov vnášať svoje 
skreslenia.31 Pre online verziu dotazníka sme sa rozhodli najmä 
z toho dôvodu, že išlo o značne intímnu tému a takáto forma zberu 
dát zaručuje vysokú mieru anonymity. Objektom prieskumu boli 
mladí ľudia32 vo veku od 18 do 31 rokov.33 Celkovo sa doň zapojilo 
243 respondentov, z  toho 99 mužov a  144 žien. Priemerný vek 
pre celý súbor bol 23,6 rokov a  najčastejšie sa vyskytujúci vek 
24 rokov. Z hľadiska vzdelania tvorili veľkú väčšinu našej vzorky 
vysokoškolskí študenti s podielom až 65,4%. Ďalej 19,3% malo 
ukončenú vysokú školu, 11,5% strednú školu a na strednej škole 
ešte aktuálne študovalo 3,7%. Až 72,8% respondentov počas zberu 
dát žila v meste s počtom obyvateľov väčším ako 100 000. 

V súvislosti s témou nezáväzného sexuálneho správania sme sa 
súčasne zamerali na tri odlišné oblasti, ktorých jednotiacou líniou 
bola súvislosť s priestorom sexuálnej aktivity mladých dospelých. 
Konkrétne išlo o mieru nezáväznej sexuálnej aktivity, o skúsenosť s 
transformáciou nezáväzných známostí do partnerského vzťahu a o 
refl ektovanie nezáväzných známostí ako stratégie hľadanie stáleho 
partnera. Dáta, ktoré sme prostredníctvom sondy získali, sú tak 
pomerne štruktúrované a dotýkajú sa viacerých oblastí v rámci 
sexuálneho správania mladých dospelých. Pre účely tohto príspevku 
preto uvedieme len tie výsledky, ktoré priamo súvisia s vyššie 
rozoberanou problematikou a doplňujú náš interpretačný rámec.

31 Dotazník sa náhodne vybraným respondentom zobrazoval pod názvom 
Sexuálne správanie mladých dospelých, pričom išlo o verejný príspevok, vďaka 
čomu mohol zasiahnuť širší okruh mladých ľudí.
32 Respondenti nemuseli byť v čase prieskumu single. Niektoré otázky, ktoré 
zodpovedali, sa vzťahovali k obdobiu ich single života, ktoré však aktuálne ne-
muselo prebiehať. 
33 Dolnú vekovú hranicu sme stanovili na 18 rokov, teda na právny vek dospelos-
ti. Hornú vekovú hranicu sme určili na základe oficiálnych sobášnych štatistík. 
Očakávame totiž, že so vstúpením do manželstva, ktoré sa už spája s výraznými 
záväzkami medzi partnermi, sa končí obdobie sexuálneho experimentovania 
a to najmä v zmysle nezáväznej sexuálnej aktivity. A keďže predmetom nášho 
záujmu bolo sexuálne správanie súčasných mladých dospelých, zaujímali sme 
sa o respondentov, ktorí túto vekovú hranicu ešte nedosiahli. 
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5.1. Miera nezáväznej sexuálnej aktivity

Nakoľko jedným z cieľov sondy bolo zistiť, či sa priestor sexuálnej 
aktivity mladých dospelých nachádza aj mimo partnerstva, mieru 
nezáväznej sexuálnej aktivity sme zisťovali vo vzťahu k  nemu. 
Konkrétne sme túto mieru zisťovali prostredníctvom dvoch 
dimenzií, a to celkového počtu sexuálnych partnerov, ktorý zahŕňa 
nezáväzné známosti aj ofi ciálnych partnerov a počtu nezáväzných 
sexuálnych partnerov. Z  týchto dvoch údajov sme následne 
vypočítali mieru nezáväznej sexuálnej aktivity ako intenzitný index 
podľa nasledovného vzorca:

           Xemp                      w
I  = -------------- =   ---------------
           Xmax                  Wmax            ;      w = výška skóre 

V našom prípade maximálne možné dosiahnuteľné skóre pre 
každého respondenta predstavoval jeho celkový počet sexuálnych 
partnerov a  získaným skóre bol zase jeho počet nezáväzných 
sexuálnych partnerov. Týmto spôsobom sme zistili mieru 
nezáväznej sexuálnej aktivity pre každého respondenta, ktorá 
nám hovorí o tom, aký podiel z jeho celkového počtu sexuálnych 
partnerov tvoria nezáväzné sexuálne známosti. Na základe hodnoty 
tohto indexu možno následne posúdiť dve veci. Po prvé, či sa 
priestor sexuálnej aktivity mladých dospelých nachádza aj mimo 
partnerského vzťahu a po druhé do akej miery. 

Priemerná hodnota indexu za celý súbor bola po zaokrúhlení na 
dve desatinné miesta 0,45. Z toho vyplýva, že takmer až polovica zo 
všetkých sexuálnych partnerov našich respondentov boli nezáväzné 
sexuálne známosti. Z  hľadiska priestoru sexuálnej aktivity tak 
možno konštatovať, že sa v ich prípade vo významnej miere 
nachádza aj mimo partnerského vzťahu. To by mohlo vypovedať 
o tom, že partnerský vzťah už nie je tak výrazne dominantným 
priestorom pre uspokojovanie sexuálnych potrieb, ktoré sú, ako 
naznačujú výsledky, v pomerne veľkej miere uspokojované aj 
mimo neho. Potvrdil by sa tak tiež predpoklad, že so životným 
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štýlom singles sa spájajú aj nezáväzné sexuálne známosti, nakoľko 
neexistencia partnerského vzťahu sa podľa všetkého v  rámci 
uspokojovania sexuálnych potrieb nestáva prekážkou. 

Ešte zaujímavejší údaj sme však získali vtedy, keď sme 
z pôvodného súboru vylúčili všetkých respondentov, ktorí nemali 
skúsenosť s nezáväznou sexuálnou známosťou a  ponechali len 
tých, ktorí ju už mali. Hodnota miery nezáväznej sexuálnej aktivity 
pre takto upravený súbor bola až 0,61. To znamená, že pri tých 
respondentoch, ktorí boli sexuálne aktívni aj mimo partnerského 
vzťahu, tvorili ich nezáväzné sexuálne známosti v priemere až viac 
ako polovicu z celkového počtu sexuálnych partnerov. Zatiaľ čo 
v predchádzajúcom prípade by sa dalo hovoriť z hľadiska priestoru 
sexuálnej aktivity o určitej rovnováhe medzi partnerstvom, respektíve 
ofi ciálnymi partnermi a nezáväznými známosťami, v tomto prípade 
sa už dá hovoriť o tom, že sa tento priestor vo väčšej miere vychyľuje 
do nezáväznej oblasti, čo opäť poukazuje na hypotézu o  tom, 
že partnerstvo pre mladých ľudí už dnes pravdepodobne nie je 
dominantným priestorom pre uspokojovanie sexuálnych potrieb. 

Takéto výrazné oddelenie sexu od partnerstva môže do istej 
miery vychádzať aj z oddelenia sexu od lásky. Ak predpokladáme, 
že partnerský vzťah je stále vo veľkej miere spájaný s láskou medzi 
partnermi, naše výsledky naznačujú, že zatiaľ čo sex je významnou 
súčasťou lásky, láska už nemusí byť nevyhnutnou súčasťou sexu. 
Možno teda predpokladať, že dostatočným podkladom pre vznik 
sexuálnej známosti medzi mladými dospelými je vzájomná 
sexuálna príťažlivosť. Samozrejme oddelenie sexu od lásky možno 
pokladať len za jednu zo skutočností, ktoré zrejme vplývajú 
na takýto rozšírený výskyt nezáväzných sexuálnych známostí. 
Sex samotný dnes nadobudol do istej miery hedonistický a tiež 
rekreačný charakter, vďaka čomu je realizovaný aj len pre potešenie 
a uspokojovanie individualizovaných sexuálnych potrieb a túžob. 
Stáva sa veľmi dôležitou súčasťou života človeka a na základe jeho 
kvality sa do istej miery posudzuje aj celková kvalita života. Všetky 
tieto skutočnosti môžu mať vplyv na to, že mladí dospelí uspokojujú 
svoje sexuálne potreby a túžby aj mimo partnerstva. Navyše stáleho 
partnera dnes podľa všetkého nie je jednoduché nájsť a mnohé 
partnerstvá sa končia neúspechom, čo by pri vnímaní partnerstva 
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ako výhradného priestoru pre sexuálnu aktivitu nevyhnutne viedlo 
k  značnej sexuálnej abstinencii. Naše výsledky však naznačujú, 
že mladí dospelí sú pravdepodobne do značnej miery otvorení 
sexuálnemu experimentovaniu a neexistencia partnerského vzťahu 
v ich prípade nemusí predstavovať prekážku pre sexuálnu aktivitu. 

Zistená miera nezáväznej sexuálnej aktivity pravdepodobne 
naznačuje pozitívny postoj mladých dospelých voči nej. Tento 
predpoklad sa ukazuje byť opodstatneným aj pri sade troch 
výrokov, ktoré sme mladým dospelým v dotazníku predložili, 
pričom každý z nich sa vzťahoval k jednej zo zložiek (kognitívnej, 
konatívnej a emocionálnej) postoja ako takého. Možno teda 
predpokladať, že postoj mladých dospelých k nezáväznej sexuálnej 
aktivite sa ukazuje ako pozitívny, pričom sa zrejme premieta aj do 
oblasti ich sexuálneho správania, ktorá sa vyznačuje prítomnosťou 
nezáväzných známostí.

Graf č.1: Postoj k nezáväznej sexuálnej aktivite
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5.2. Nezáväzné známosti ako stratégia hľadania stáleho partnera

V súvislosti s priestorom sexuálnej aktivity nás tiež zaujímalo, 
či sa nezáväzné známosti pred vznik partnerského vzťahu dostávajú 
cielene a teda či ich mladí dospelí refl ektujú aj ako určitú stratégiu 
hľadania partnera. Preto sme sa na nezáväzné sexuálne známosti 
pozreli z hľadiska ich hodnotenia mladými dospelými a ich očakávaní 
v kontexte budovania partnerských vzťahov. Konkrétne sme zisťovali, 
či nezáväzné známosti mladí dospelí hodnotia ako spôsob hľadania 



91

si stáleho partnera a tiež či mali v spojitosti so svojimi známosťami 
očakávania, že sa vyvinú do partnerského vzťahu.

Ukázalo sa, že naši respondenti nemali tendenciu hodnotiť 
nezáväzné známosti ako spôsob hľadania si stáleho partnera alebo 
ich v tomto smere hodnotili skôr neutrálne.34 Taktiež očakávania 
spojené s rozvinutím sa známosti do partnerského vzťahu boli 
pomerne nízke.35

Graf č. 2: Hodnotenie nezáväzných sexuálnych známostí v kontexte 
budovania partnerských vzťahov
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Na základe týchto výsledkov možno predpokladať, že 
nezáväzné známosti nie sú mladými dospelými vnímané ako 
stratégia hľadania si partnera. Výsledky skôr naznačujú, že pri 
týchto známostiach by mohlo ísť o rekreačnú orientáciu a sú 
vnímané najmä ako spôsob uspokojovania sexuálnych potrieb bez 
toho, aby im mladí dospelí prikladali hlbší význam. 

34 Naši respondenti na otázku, či pokladajú nezáväzné známosti za spôsob náj-
denia si partnera odpovedali nasledovne. 44,4% zaujalo negatívne stanovisko, 
33,1% ambivalentné, a napokon 22,5% vyjadrilo súhlas s nezáväznou známos-
ťou ako spôsobom nájdenia si stáleho partnera.
35 Celkovo 64,8% respondentov neočakávalo od svojich nezáväzných známostí, 
že sa vyvinú do partnerského vzťahu, 19,3% malo aj nemalo očakávania a 15,9% 
tento vývoj očakávalo. 
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5.3. Nezáväzná známosť ako začiatok partnerského vzťahu

V rámci nášej sondy sme tiež zisťovali, či majú mladí dospelí 
skúsenosť s partnerským vzťahom, ktorý sa vyvinul z ich nezáväznej 
sexuálnej známosti. Ukázalo sa, že túto skúsenosť malo až 45,3% 
našich respondentov, ktorí mali aspoň jedného nezáväzného 
sexuálneho partnera. Pritom partnerský vzťah v našom súbore už 
malo 93,8% respondentov. Možno teda konštatovať, že skúsenosť 
s transformáciou nezáväznej známosti do záväzného partnerského 
vzťahu je v našej výskumnej vzorke mladých dospelých pomerne 
široko distribuovaná. Na základe toho by bolo vhodné overiť 
predpoklad, že takýmto spôsobom, aj keď možno náhodne, vzniká 
množstvo partnerských vzťahov. Z hľadiska priestoru sexuálnej 
aktivity mladých dospelých by tak dochádzalo k tomu, že sa tento 
priestor posúva nie len mimo partnerstva, o čom svedčí miera ich 
nezáväznej sexuálnej aktivity, ale aj rovno pred jeho samotný vznik. 

Tento predpoklad podporujú aj ďalšie výsledky. Okrem priamej 
osobnej skúsenosti sme zisťovali aj sprostredkovanú skúsenosť 
mladých dospelých s týmto javom a opäť sme dospeli k zaujímavým 
dátam. Až 58,7% mladých dospelých vedelo vo svojom okolí v čase 
prieskumu identifi kovať aspoň jeden partnerský vzťah, ktorý vnikol 
z nezáväznej sexuálnej známosti, pričom priemer pre celý súbor 
bol z hľadiska počtu takýchto vzťahov 1,62. Na základe výsledkov 
tak možno predpokladať, že tento typ partnerských vzťahov by 
mohol byť v dnešnej dobe medzi mladými ľuďmi pomerne bežný. 
Pritom jedným z dôvodov pomerne častého výskytu týchto vzťahov 
u mladých dospelých by mohla byť pravdepodobne ich otvorenosť 
voči nezáväznej sexuálnej aktivite, vďaka čomu štatisticky získavajú 
aj viac príležitostí pre vybudovanie takéhoto vzťahu. 

5.4. Sexuálne správanie a rodové rozdiely

Spravidla sa vo výskumoch venovaných problematike 
sexuálneho správania ukazuje, že medzi mužmi a ženami existujú z 
hľadiska ich sexuálnej aktivity isté rozdiely, ktoré sa pripisujú najmä 
odlišnej miere emocionálnej zainteresovanosti oboch pohlaví.
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V  našej sonde bola priemerná hodnota miery nezáväznej 
sexuálnej aktivity pre ženy približne 0,43 a  pre mužov 0,48. 
Je tu teda istý rozdiel, avšak nie štatisticky významný, a  preto 
v rámci našej vzorky respondentov možno skôr konštatovať, že 
sa ženy v miere svojej nezáväznej sexuálnej aktivity približovali 
mužom. O tomto približovaní svedčil aj celkový počet sexuálnych 
partnerov, kde ženy mali v priemere 6,27 partnera a muži 7,96 
partneriek. Ani v  tomto prípade nebol preukázaný štatisticky 
významný rozdiel. 

Väčšie rozdiely v sexuálnej aktivite, aj keď opäť nie štatisticky 
významné, sme v rámci našej vzorky mohli pozorovať na úrovni 
počtu nezáväzných sexuálnych partnerov. Ich priemerný počet bol 
pre mužov približne 7 a pre ženy 4,9. Ženy v našej vzorke tak boli 
v porovnaní s mužmi v nezáväznej oblasti o čosi menej sexuálne 
aktívne, čo môže byť práve dôsledkom ich odlišnej emocionálnej 
zainteresovanosti. 

Graf č. 3: Odpovede na otázku: Oč aká val si od svojich nezá vä zný ch 
sexuá lnych zná mostí , ž e sa z nich vyvinie partnerský  vzť ah? 
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Graf č. 4: Odpovede na otázku: Myslí š  si, ž e nezá vä zná  sexuá lna 
zná mosť  je jedný m zo spô sobov, ako si ná jsť  stá leho partnera?
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Ako vidno v uvedených grafoch, výraznejšie rodové rozdiely, 
ktoré by mohli súvisieť práve s odlišnou mierou emocionálnej 
zainteresovanosti pohlaví, bolo možné pozorovať na úrovni 
očakávaní spojených s rozvinutím nezáväznej známosti do 
partnerského vzťahu a tiež v oblasti hodnotenia týchto známostí 
ako spôsobu nájdenia stáleho partnera. Ukázalo sa totiž, že ženy 
mali v porovnaní s mužmi vyššie očakávania, že sa z ich známosti 
vyvinie partnerský vzťah a tiež mali tendenciu v nižšej miere 
považovať nezáväznú známosť za spôsob nájdenia si partnera. 
Muži sa tak zrejme vo vyššej miere orientujú na fyzickú stránku 
sexuálnej aktivity, zatiaľ čo ženy majú naopak väčšiu tendenciu 
spájať sex s láskou. 

Záver 

Podoba partnerských vzťahov ako aj vnímanie sexuality 
a sexuálnej aktivity prešli pod vplyvom technologického pokroku, 
individualizácie, sekularizácie a ďalších procesov výraznými 
zmenami. Vynájdenie hormonálnej antikoncepcie umožnilo 
definitívne oddelenie sexuálnej aktivity od aktu plodenia 
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a posilnilo jej rekreačnú funkciu. Sex samotný však aj po oslobodení 
sa od reprodukčnej funkcie zostáva dôležitou súčasťou lásky a 
romantického partnerského vzťahu. Láska však nie je nutnou 
súčasťou sexuálnej aktivity a môže byť nahrádzaná sexuálnou 
príťažlivosťou, ktorá sa stáva dostatočným základom pre vznik 
nezáväzných sexuálnych známostí. Dochádza k uvoľneniu noriem a 
zdržanlivosti v oblasti sexuálneho správania a nakoľko je spokojnosť 
so sexuálnym životom významným ukazovateľom celkovej kvality 
života a tiež kvality partnerského vzťahu, jednotlivci sa snažia o 
maximálne uspokojenie svojich potrieb v tejto oblasti. Majú viac 
sexuálnych skúseností, väčší počet sexuálnych partnerov, vyskúšajú 
väčšie množstvo sexuálnych praktík a celkovo majú viac sexu ako 
kedykoľvek predtým. Ľudia sa stávajú zberateľmi zážitkov a kvalitný 
sexuálny život je významnou hodnotou. 

Tak ako sa zmenila podoba a význam sexuálnej aktivity, 
zmenila sa aj podoba a charakter partnerských vzťahov. Tie sa pod 
vplyvom spoločenských zmien stávajú labilnými a ľahko zanikajú. 
Destabilizujú ich vysoké nároky naň kladené a tiež oslobodenie 
partnerov od vytvárania vzťahu ako záväzku. Aj v dôsledku toho 
zostávajú jednotlivci medzi jednotlivými vzťahmi aspoň určitý čas 
single. Neexistencia stáleho partnera však nutne neústi do sexuálnej 
abstinencie a svoje sexuálne potreby jednotlivci uspokojujú aj 
mimo romantického vzťahu. Ide teda o vzťahy, respektíve známosti 
nezáväzného charakteru, ktoré sú zrejme bežnou súčasťou 
sexuálneho správania pomerne veľkej časti mladých ľudí. 

Práve nezáväzné sexuálne správanie mladých ľudí bolo 
ústrednou témou nášho výskumu, pričom sme sa naň pozreli z 
viacerých hľadísk, kde jednotiacim momentom bol pojem priestoru 
sexuálnej aktivity a jeho "poloha" vo vzťahu k partnerstvu. Ako sme 
už uviedli, naše výsledky vzhľadom na charakter objektu sondy 
a tiež spôsob získavania dát nie sú reprezentatívne, vďaka čomu 
ich nemožno zovšeobecňovať. Preto sme vo formulácii záverov 
značne obmedzení. Zapojenie sa respondentov záviselo len od ich 
individuálnej motivácie o ochoty zodpovedať otázky, čo mohlo 
spôsobiť vychýlenie tohto súboru a napríklad frekventovanejšie 
sa zapojenie osôb s tendenciou k nezáväznému sexuálnemu 
správaniu. Nakoľko sa však sociologické výskumy s podobnou 
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problematikou u nás realizujú len zriedkavo, mohli by naše 
zistenia poslúžiť aspoň  ako prvotná sondáž do danej problematiky 
a poskytnúť najmä inšpiráciu a z časti rámcové východiská pre jej 
ďalšie a dôkladnejšie skúmanie.

Prostredníctvom našej sondy sme dospeli k viacerým 
zaujímavým zisteniam. Vo výskumoch venovaných problematike 
sexuálneho správania sa pomerne často stretávame s tvrdením, 
že medzi mužmi a  ženami existujú v  rámci počtu sexuálnych 
partnerov významné rozdiely. Tie však v našej vzorke potvrdené 
neboli a   na základe našich výsledkov by sa dalo skôr hovoriť 
o určitom približovaní sa žien vo svojej sexuálnej aktivite mužom. 
Výraznejší rozdiel i keď nie štatisticky významný sme mohli medzi 
mužmi a ženami pozorovať len pri počte nezáväzných sexuálnych 
partnerov. Ženy v  našej vzorke mali v  priemere 4,9 partnerov 
a muži 7 partneriek. Možno predpokladať, že na tomto rozdiele sa 
podieľa už spomínaná vyššia emocionálna zainteresovanosť žien 
a ich tendencia spájať sexuálnu aktivitu s láskou vo väčšej miere 
v porovnaní s opačným pohlavím. 

Ukázalo sa tiež, že veľká väčšina mladých ľudí, ktorí 
sa nášej sondy zúčastnili, mala už skúsenosť s  nezáväznou 
sexuálnou známosťou. Toto zistenie by korešpondovalo s vyššie 
prezentovaným tvrdením, že mladí ľudia sú do značnej miery 
otvorení sexuálnemu experimentovaniu a získavaniu sexuálnych 
skúseností aj mimo partnerstva. Uvedený predpoklad podporuje 
aj samotná miera ich nezáväznej sexuálnej aktivity, ktorá bola 
v  našom súbore tak vysoká, že možno hovoriť o  tom, že až 
polovica sexuálnych známostí mladých dospelých sa odohrávala 
mimo priestoru partnerstva. Na základe toho by bolo možné 
predpokladať, že mladí ľudia zrejme v značnej miere uspokojujú 
svoje sexuálne potreby aj mimo partnerského vzťahu, ktorý 
stráca svoje dominantné postavenie vo vzťahu k realizácii 
sexuálnej aktivity a uspokojovaniu ich sexuálnych potrieb. 
Absencia stáleho partnera tak nevyhnutne nesmeruje k sexuálnej 
abstinencii a väčšina mladých ľudí nadobúda bohaté skúsenosti aj 
s nezáväznými sexuálnymi známosťami. Navyše keď sme sa pozreli 
na mieru nezáväznej sexuálnej aktivity len tých mladých ľudí, 
ktorí mali aspoň jedného nezáväzného sexuálneho partnera, zistili 
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sme, že zatiaľ čo pri celom súbore bol pomer medzi partnerstvom 
a nezáväznými známosťami pomerne vyrovnaný, v tomto prípade 
bol vo väčšej miere posunutý v prospech sexuálnej aktivity mimo 
partnerstva. Nezáväzní sexuálni partneri tu totiž tvorili v priemere 
až 61% z  celkového počtu sexuálnych partnerov mladých ľudí, 
čo opäť naznačuje oddeľovanie priestoru sexuálnej aktivity od 
partnerského vzťahu. Vzhľadom na tak vysoké podiely nezáväznej 
sexuálnej aktivity však naše výsledky tiež naznačujú možnosť, že 
náš súbor mohol byť skreslený a preto by bolo tieto predpoklady 
vhodné overiť prostredníctvom ďalšieho už reliabilného výskumu.

Takmer polovica respondentov v našom súbore mala skúsenosť 
s partnerským vzťahom, ktorý vznikol práve z nezáväznej sexuálnej 
známosti. Na základe toho možno predpokladať, že tento typ 
partnerstiev je medzi mladými ľuďmi pomerne rozšírený. Na druhej 
strane sa však ukázalo, že hodnotenie týchto známostí ako stratégie 
hľadania stáleho partnera je pomerne nízke a mladí ľudia od svojich 
známostí len v malej miere očakávali, že sa vyvinú do partnerského 
vzťahu. Možno tak predpokladať, že primárnym účelom týchto 
nezáväzných známostí je uspokojovanie sexuálnych potrieb a 
nachádzanie stáleho partnera takýmto spôsobom je len druhoradým 
benefi tom a nezamýšľaným dôsledkom sexuálnej aktivity tohto typu. 
K podobným zisteniam v podstate dospela aj americká sociologička 
Kathleen Bogle, ktorá v rámci svojho kvalitatívneho výskumu 
Bogle zistila, že aj keď mladí ľudia väčšinou od svojich nezáväzných 
známostí neočakávajú, že sa rozvinú do partnerského vzťahu, veľa 
ich partnerských vzťahov sa začalo práve nezáväznými sexuálnymi 
známosťami (Bogle 2008). Aj v tomto prípade však išlo o špecifi ckú 
skupinu vysokoškolských študentov, ktorí aj v našom prieskume 
tvorili podstatnú časť výskumnej vzorky. 

Na základe osobnej skúsenosti našich respondentov by však 
bolo možné uvažovať o tom, že pravdepodobne pri množstve 
partnerských vzťahov mladých ľudí sa priestor sexuálnej aktivity 
posúva ešte pred ich vznik. I keď nemožno hovoriť o tom, že by 
sa tento priestor dostával pred partnerstvo cielene.  Možno len 
predpokladať, že pri vzniku partnerských vzťahov z nezáväzných 
známostí zohrávajú dôležitú úlohu už konkrétne okolnosti. 
A práve aj tieto okolnosti by mohli byť ďalším spôsobom rozšírenia 
a dôkladnejšieho zmapovania tejto problematiky.
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MLADÍ ĽUDIA AKO AKTÍVNI OBČANIA 
V BOJI PROTI NETOLERANCII 
A NENÁVISTI 
(NA PRÍKLADE OBČIANSKEJ 
PLATFORMY NIE V NAŠOM MESTE)

Ivan Chorvát36

Katedra sociálnych štúdií a etnológie
Filozofi cká fakulta UMB v Banskej Bystrici

Úvod

V  súčasnosti môžeme v  súvislosti s  refl exiou mládeže ako 
špecifi ckej sociálnej kategórie pozorovať dve tendencie – akési 
dva prevládajúce naratívy, ktoré sa v posledných rokoch snažia 
o zachytenie jej typického obrazu. 

Tým prvým je obraz mladých ľudí ako ľahostajných 
k  spoločenskému dianiu, politicky pasívnych, apatických, bez 
záujmu o verejné a politické otázky, ktorí od reálneho života 
a skutočných problémov unikajú do sveta konzumu, zábavy a do 
online sveta sociálnych sietí, počítačových hier a  virtuálnych 
zážitkov. Tento naratív je obzvlášť prítomný od prelomu tisícročí, 
kedy výskumy z  rôznych krajín potvrdzovali pokles počtu 
mladých ľudí aktívnych v politickej sfére a  ich klesajúci záujem 
o  politiku, sledovanie správ, zapojenie do politických procesov 
a o organizované členstvo (pozri napr. Furlong – Cartmel 2007, 
Earl – Maher – Elliott 2016). 

Druhý naratív je spájaný (aj pod vplyvom myšlienok prenikania 
postmateriálnych hodnôt) s  akýmsi postupným prebudením 
mládeže, ktorá sa stáva aktívnym a  angažovaným politickým 
aktérom, vystupuje vo väčšej miere než v  minulosti v  úlohe 

36 Kontakt na autora: Doc. Ivan Chorvát, CSc., Katedra sociálnych štúdií a etno-
lógie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 
40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. E-mail: ivan.chorvat@umb.sk
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presadzovania nových myšlienok vo verejnej sfére, stáva sa novou 
nádejou a výzvou pre súčasnú politiku i jej dominantné hodnoty, 
inštitúcie a zavedené demokratické procesy.

Obidva obrazy sú zjednodušujúce a trochu zavádzajúce37. Pri 
skúmaní aktivít mládeže v politickej či verejnej sfére a ich možného 
vplyvu či dosahov je totiž okrem rámca národného štátu potrebné 
zobrať do úvahy jednak širší, ale aj lokálny kontext. Dnešné 
politické rozhodnutia, ktoré majú vplyv na každodenný život 
občanov, sa totiž odohrávajú nielen v rámcoch národných štátov, 
ale často prebiehajú na úrovni nadnárodných politických entít (ako 
je napríklad Európska Únia) a globálnych spoločností. Na druhej 
strane sa však v súčasnosti – najmä v porovnaní s obdobím pred 
rokom 1990, keď boli politické aktivity kreované a riadené viac-
menej z jedného centra – významná časť verejného života odohráva 
aj na miestnej úrovni, je vytváraná nezávislými lokálnymi aktérmi. 
Tieto politické procesy, aktivity a rozhodnutia už nie sú dostupné 
len prostredníctvom tradičných nástrojov politickej kontroly.

Aj preto môžeme v  súčasnosti hovoriť o  väčšej variabilite  
verejných a politických prejavov mladých ľudí. Ich repertoár 
angažovania sa rozširuje nástupom online aktivizmu (ktorý sa opäť 
môže viazať tak na komunitnú úroveň ako aj na transnacionálne 
združovanie). Dochádza k transformácii kolektívnych identít 
(generačných, triednych, miestnych, subkultúrnych, nad/
národných), ktoré sú základom kolektívnych činností. 

V súčasnosti však do popredia vystupuje – a to nielen u nás, ale 
v medzinárodnom meradle – aj ďalší fenomén, ktorým je tendencia 
k radikalizácii a polarizácii verejných a politických sfér. Typickým 
príkladom môže byť Brexit, ale i  príklady nových politických 
(často populistických) hnutí či aktivít, ktoré sú zamerané na 
environmentálne otázky (v poslednom období s dôrazom najmä na 
klimatické zmeny), či otázky menšinových, napríklad sexuálnych 

37 Napríklad aj z toho dôvodu, že kontinuálny pokles záujmu o politiku sleduje-
me na Slovensku nielen u mladých ľudí, ale u populácie všeobecne. Potvrdzujú 
to aj výskumy Európskeho výskumu hodnôt (EVS), z ktorých je možné vyčítať, 
že kým v roku 1991 sa o politiku zaujímala takmer polovica (48 %) responden-
tov, v roku 2017 ich podiel klesol na 36 %. Významný je aj nárast podielu ľudí, 
ktorí sa o politiku vôbec nezaujímajú. V sledovanom období vzrástol z 15 % na 
26 % (Miháliková – Zeman 2019: 377-378).
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identít (LGBTI hnutie). Mládež na ne aktívne reaguje a často v nich 
zohráva dôležitú úlohu. 

Dôležité je tiež spomenúť ešte jednu skutočnosť. Mladí ľudia 
v súčasnosti zažívajú svet, ktorý sa značne líši od sveta, ktorý v ich 
veku prežívala a do istej miery aj v súčasnosti prežíva generácia 
ich rodičov. Tento fakt má univerzálnu platnosť, ale ešte viac 
sa prejavuje v  postkomunistickej spoločnosti (v ktorej mládež 
v zrýchlenej miere zažíva expanziu vyššieho vzdelávania, integráciu 
do sveta globálnej ekonomiky i zmenené možnosti formovania 
partnerských a  rodinných vzťahov). Mladí ľudia sú taktiež viac 
ovplyvňovaní zmenami na trhu práce, viac experimentujú s novými 
formami života a životnými štýlmi (Woodman – Wyn 2015). 

Tieto a ďalšie podobné úvahy nás môžu viesť k  otázke, či 
je mládež tou sociálnou skupinou, od ktorej je v  súčasnosti 
možné očakávať väčší tlak na sociálnu zmenu. Zároveň je nutné 
poznamenať, že mladí ľudia nie sú homogénnym útvarom, sú 
prirodzenou súčasťou spoločnosti a  ako takí patria do rôznych 
spoločenských tried, kopírujú štandardné ekonomické, kultúrne 
a sociálne línie, majú rôzne názory, hodnoty či postoje a odlišujú 
sa svojimi životnými štýlmi. Aj v  ich prípade preto platí, že 
aktivizácia vo verejnej sfére bude vlastná len určitej špecifi ckej časti 
mládeže a jedným z cieľov tejto kapitoly bude snaha o identifi káciu 
niektorých faktorov, ktoré na tento segment mládeže môžu pôsobiť 
a motivovať ho k občianskej aktivite.

Pri pokuse odpovedať na vyššie položenú otázku o mládeži ako 
potenciálnej hybnej sile zmeny sa ešte pozrime na našu nedávnu 
minulosť. Aj pri letmom pohľade vidíme, že napriek záverom 
viacerých výskumov o mládeži ako prevažne apatickej a o politiku 
sa málo zaujímajúcej skupiny so slabou organizovanosťou zohrávali 
mladí ľudia vo verejnom priestore dôležitú rolu a aktívne sa 
angažovali v procese spoločenských zmien na Slovensku ba 
ešte i v  Československu. Koniec koncov „Nežná revolúcia“ 
v Československu v novembri 1989 býva nazývaná študentskou 
práve preto, že mladí ľudia  boli spúšťačom a hybnou silou zmien, 
ktoré viedli k  pádu komunizmu. Po troch vládach Vladimíra 
Mečiara (1992-1998) bolo zrejmé,  že pre budúcnosť Slovenskej 
republiky je nevyhnutné vymeniť politickú garnitúru a  spôsob 
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spravovania krajiny. Boli to znovu práve mladí ľudia, ktorí sa 
výraznou mierou aktivizovali v predvolebnej kampani v  roku 
1998 (najmä vďaka projektu Rock volieb) a  aj ich entuziazmus 
a  nadšenie dopomohli k  výnimočne vysokej volebnej účasti 
(k voličským urnám prišlo viac ako 84 % oprávnených voličov 
a mimoriadne vysoká bola aj účasť prvovoličov). Mladí ľudia sa 
výraznejšie mobilizovali aj pred parlamentnými voľbami v roku 
2010, aby zvrátili nacionálno-populistické smerovanie krajiny 
po prvej vláde vedenej premiérom Ficom (2006-2010). Aj tieto 
príklady ukazujú, že napriek väčšinovo pripisovaným atribútom 
ako je politická apatia a slabá organizovanosť mládeže táto sociálna 
skupina v  rozhodujúcich chvíľach, pri ohrození demokracie 
preukazuje schopnosť organizovať sa, prejaviť záujem o veci verejné 
a  dokonca sa aktívne podieľať aj na spoločenskej zmene, čo sa 
nakoniec ukázalo aj v roku 2018 po mohutných celonárodných 
protestoch po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky, ktoré 
boli do veľkej miere iniciované a organizované mladými ľuďmi 
a ich občianskymi platformami. 

1. Východiská, ciele a metódy výskumu

V  našom príspevku budeme vychádzať zo zistení 
medzinárodného projektu PROMISE (PROMoting youth 
Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges 
for 'confl icted' young people across Europe), ktorej základným 
cieľom bolo skúmanie úlohy mladých ľudí pri formovaní 
smerovania spoločnosti.38 Východiskom projektu bola myšlienka, 
že mladí ľudia sú často v popredí sociálnych, kultúrnych a 
politických zmien, čo je výsledkom ich energie a kreativity, ale tiež 
dôsledkom ich frustrácie z výziev, ktorým čelia. Jedným z cieľov 

38 Projekt PROMISE bol realizovaný v rámci Research and Innovation 
Programme (Grant Agreement no. 693221) schémy HORIZON 2020 financova-
ného Európskou komisiou, v spolupráci s  12 partnerskými výskumnými tímami 
z 10 európskych krajín (Spojeného kráľovstva, Nemecka, Talianska, Španielska, 
Portugalska, Fínska, Estónska, Chorvátska, Ruska a Slovenska). Koordinátorom 
celého projektu bola School of Law z University of Manchester, projekt bol riešený 
v období od mája 2016 do apríla 2019. 
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projektu bolo i sledovanie toho, ako mladí ľudia reagujú na nové 
výzvy a aké postupy volia k dosahovaniu sociálnej zmeny.

Do projektu PROMISE sme sa zapojili dvomi prípadovými 
štúdiami, ktorých spoločným rysom bolo skúmanie mladých 
ľudí, ktorí sa do istej miery cítili byť v  konfl ikte s  niektorými 
ofi ciálnymi autoritami a  ich hodnotami, alebo mali pocit, že 
spoločnosť im svojím fungovaním a nastavením bráni v tom, aby 
sa v nej výraznejšie presadili či uplatnili svoje schopnosti. Prvej 
z týchto prípadových štúdií sa v nasledujúcej kapitole tejto knihy 
venujú K. Koštialová a R. Hofreiter. V druhej prípadovej štúdií sme 
sa zamerali na mladých ľudí v banskobystrickom regióne, ktorí 
sú aktívni v občianskej platforme Nie v našom meste (NIOT)39 
a podobných regionálnych združeniach podporujúcich myšlienky 
ľudských práv, obrany demokracie, snahy o potláčanie radikalizmu, 
extrémistických a xenofóbnych prejavov v spoločnosti.

Pri pokuse o  charakteristiku týchto aktívnych mladých 
ľudí sa pokúsime nadviazať na doterajšie poznatky o  tom, aké 
faktory determinujú občiansku angažovanosť. Z  viacerých 
reprezentatívnych výskumov slovenskej populácie deväťdesiatych 
rokov minulého a nultých rokov tohto storočia vieme, že aktívne 
občianstvo sa častejšie vyskytuje u  jedincov, ktorí prejavujú 
silnejší záujem o politiku, vyznačujú sa všeobecne vyššou dôverou 
k iným ľuďom, identifi kujú sa s cieľmi zastupiteľskej demokracie 

39 Skratka NIOT, ktorú tu uvádzame kvôli jej medzinárodnej používanosti, po-
chádza z anglického názvu hnutia Not in Our Town. Tento názov sa prvý raz 
objavil v súvislosti s odporom miestneho obyvateľstva proti extrémizmu v mes-
te Billings v americkom štáte Montana v 90. rokoch minulého storočia. Tieto 
udalosti zachytil a do filmového materiálu spracoval filmový tvorca Patrice 
O'Neil. Jeho film bol neskôr uvedený v národnej televízii v roku 1996, čo vied-
lo k tomu, že niekoľko amerických miest vytvorilo svoje lokálne hnutia NIOT. 
Jedným z nich bolo mesto Charleston v štáte West Virginia, odkiaľ sa, prostred-
níctvom osobných kontaktov, dostala myšlienka NIOT aj do regiónu stred-
nej Európy a svoju najvýraznejšiu podobu v rámci regiónu nadobudla práve 
v Banskej Bystrici. Platforma Nie v našom meste vznikla v Banskej Bystrici za-
čiatkom roka 2014 ako reakcia na šokujúce víťazstvo extrémistického kandidáta 
Mariana Kotlebu vo voľbách na predsedu Banskobystrického samosprávneho 
kraja, ktoré znamenalo oživenie prvkov xenofóbie a netolerancie. Miestna orga-
nizácia Centrum komunitného organizovania vtedy spojila viacero miestnych 
aktivistov z rôznych mimovládnych organizácií i neorganizovaných občanov do 
iniciatívy Nie v našom meste, ktorej cieľom sa stalo spájanie ľudí s rôznymi ná-
zormi a odmietanie extrémizmu.
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a politickými i ekonomickými zmenami po roku 1989. Občianska 
participácia je častejšia u ľudí, ktorí sú aktívni v dobrovoľníckych 
organizáciách akéhokoľvek zamerania (Bútorová – Gyárfášová 
2010: 465-470). 

V  zahraničnej literatúre z  posledného obdobia môžeme 
nájsť niekoľko štúdií, ktoré sa venujú faktorom ovplyvňujúcim 
občiansku angažovanosť konkrétne u mladých ľudí. Zameriavajú 
sa takmer výlučne na skúmanie adolescentov (Rossi et al. 2016, 
Tzankova et al. 2020, Youniss et al. 2002, Andolina et al. 2003, 
DaSilva et al. 2004, Zaff  – Malanchuk – Eccles 2008,  Wilkenfeld 
– Lauckhardt – Torney-Purta 2010, Lenzi et al. 2013, Lenzi et al. 
2014, Allen – Bang 2015). Vychádzajú z predpokladov, že občianska 
participácia je predpokladom úspešného vývoja demokratickej 
spoločnosti, že miera občianskej zodpovednosti v adolescentnom 
veku je prediktorom miery občianskej zodpovednosti v dospelosti 
a že zapojenie sa do občianskych aktivít prispieva k pozitívnemu 
prežívaniu a k rozvoju mladých ľudí v tomto veku (v nadväznosti na 
Eriksonovu teóriu identity – pozri Erikson 1974) a tým pozitívne 
vplýva aj na širšiu komunitu a  občiansku spoločnosť. Obdobie 
adolescencie je obzvlášť dôležité pre budovanie hodnotových 
a politických orientácií. Je preto potrebné, aby spoločnosť 
umožňovala mladým ľuďom rozvíjať svoje občianske hodnoty, 
postoje a správanie.  Výskumy potvrdzujú, že na rozvoj občianskej 
participácie mladých ľudí vplýva množstvo faktorov, z  ktorých 
najvýznamnejšie sú pôsobenie rovesníkov, pôsobenie rodiny (t.j. 
tých prostredí, kde mladí ľudia zažívajú najviac interpersonálnych 
interakcií) a potom prostredia školy a komunity, v ktorých trávia 
najviac svojho denného času (Rossi et al. 2016, Tzankova et al. 
2020, Da Silva et al. 2004). Najnovšia štúdia kolektívu pod vedením 
Tzankovej, ktorý skúmal adolescentov z piatich európskych krajín 
(z Talianska, Nemecka, Švédska, Grécka a Českej republiky) a bol 
založený na longitudinálnych dátach, vo svojich východiskách 
identifi kuje ako kľúčový hlavne vplyv rodiny a  rovesníkov, a  to 
najmä pre rozvoj občianskeho povedomia, vytváranie možností 
na učenie, diskusiu a  sprostredkovanie modelov aktívneho 
občianstva. Je to rodina ako primárna socializačná inštitúcia, ktorá 
deťom sprostredkúva normy a spoločenské očakávania. V období 
adolescencie nadobúda na význame taktiež skupina vrstovníkov, 
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ktorá je dôležitá v politickej socializácii mladých ľudí najmä vtedy, 
keď preukazujú pozitívne postoje k participácii (Tzankova et al. 
2020). 

V tejto kapitole sa preto zameriame práve na pôsobenie rodiny 
a stručne sa dotkneme aj otázky, či na rozhodnutie mladých ľudí 
zúčastňovať sa na aktivitách NIOT mal vplyv aj niekto z okruhu ich 
rovesníkov. Bude nás zaujímať, či sú niektoré vyššie zmieňované 
predpoklady aktívneho občianstva načrtnuté Bútorovou 
a Gyárfášovou (2010), ako silnejší záujem o politiku, všeobecne 
vyššia dôvera, príklon k zastupiteľskej demokracii a najmä 
aktivita v dobrovoľníckych organizáciách, výsledkom pôsobenia 
rodiny a či v nich hrá rolu aj rodinné prostredie prostredníctvom 
intergeneračného prenosu vzorcov správania. Konkrétnejšie 
chceme preskúmať, či sú záujem o  politiku a  aktívny záujem 
o verejné veci u mladých ľudí zapojených do aktivít platformy Nie 
v našom meste v Banskej Bystrici a okolí podmienené aj pôsobením 
starších členov rodiny. Zdá sa nám pravdepodobné (a  tento 
predpoklad formulujeme ako hypotézu), že väčšina mladých ľudí 
aktívne zapojených do činností platformy NIOT bude ovplyvnená 
svojím rodinným zázemím, najmä aktívnym prístupom rodičov 
k  politickým a  verejným otázkam, prípadne že v  ich aktivitách 
zohrávajú dôležitú rolu vrstovníci.

Dodajme ešte pár slov ku  škole, ktorú niektoré vyššie 
spomínané zahraničné štúdie identifi kujú ako významný faktor 
rozvoja občianskej participácie. V  našich podmienkach sa na 
skúmanie školy z  hľadiska jej potenciálnych vplyvov na rozvoj 
občianskych aktivít zamerali O. Zápotočná a  I. Lukšík. Svoje 
závery založili na poznatkoch z  dvoch výskumov40 a  zistili, že 
vzdelávacie inštitúcie (predovšetkým základné a  stredné školy) 
sa na Slovensku „na výchove aktívneho občianskeho prístupu 
k  otázkam verejného života spoločnosti podieľali a  podieľajú 
len minimálne, a  to bez ohľadu na vek či skutočné občianske 
40 Prvým z nich bol reprezentatívny dotazníkový výskum Občianstvo a participácia 
na Slovensku realizovaný agentúrou FOCUS v roku 2008 na vzorke 1.270 respon-
dentov vo veku od 15 do 79 rokov v rámci projektu Centra excelentnosti SAV pre 
výskum a rozvoj občianstva a participácie (bližšie pozri Plichtová 2010), druhým 
bol dotazníkový výskum Kultúra školy na Slovensku, na ktorom sa podieľala  
Pedagogická fakulta UK v Bratislave v rámci projektu VEGA a ktorého respon-
dentmi bolo 840 žiakov 8. ročníkov základných škôl (Zápotočná – Lukšík 2010).
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povedomie respondentov“ (Zápotočná – Lukšík 2010: 510). Túto 
skutočnosť potvrdili aj účastníci nášho výskumu, ktorí školu ako 
dôležitý faktor ich občianskeho aktivizmu (až na jeden prípad) 
nespomínali a k pôsobeniu školy pri budovaní demokratických 
a občianskych názorov a postojov sa vyjadrovali prevažne kriticky. 

V  našom výskume mladých ľudí zúčastňujúcich sa na 
aktivitách občianskej platformy Nie v našom meste sme využili 
kvalitatívnu metódu pološtrukturovaného rozhovoru, t.j. 
rozhovoru s pripravenými okruhmi otázok, ktoré sme modifi kovali 
a dopĺňali na základe odpovedí respondentov, v ktorých sa odrážala 
ich odlišná skúsenosť vyplývajúca z miery angažovanosti v skupine 
i v type aktivít, ktorých sa prevažne zúčastňovali. Pripravené 
okruhy otázok sledovali ciele projektu PROMISE, rozhovory 
však boli vedené v  neformálnom duchu, s  otvoreným koncom 
a  dávali možnosť respondentom vyjadriť voľne svoje názory 
a  postoje. Rozhovory sme absolvovali v  letných a  jesenných 
mesiacoch roku 2017 s 19 respondentmi – 10 mužmi a 9 ženami 
vo veku od 18 do 35 rokov.41 Konverzácie boli nahrávané, následne 
prepísané a kódované s využitím programu NVIVO za dodržania 
pravidiel a etických štandardov projektu PROMISE. Krstné mená 
respondentov, ktoré používame v  nasledujúcej analýze, boli 
zmenené, číslo za menom v zátvorke označuje vek respondenta. 

2. Vplyv rodiny, prostredia, rovesníkov – analýza rozhovorov 

Je nepochybné, že mladí ľudia, ktorí sa zapájajú do aktivít 
podporujúcich ľudské práva, hodnoty demokracie, vymedzujú 
sa voči radikalizmu, extrémizmu a  xenofóbnym prejavom 
v  spoločnosti, netvoria bežnú vzorku populácie mladých ľudí. 
Reprezentujú špecifi ckú záujmovú skupinu a  je preto legitímne 
pýtať sa na to, či sa v  ich životoch objavujú nejaké významné 

41 Veková štruktúra opýtaných bola nasledovná: traja boli vo veku 18-20 rokov, 
deviati vo veku 21-30 rokov a siedmi prekročili tridsiatku. Štrnásť respondentov 
malo ukončené vysokoškolské vzdelanie, dvaja boli študenti vysokej školy, jeden 
mal ukončené stredoškolské vzdelanie a dvaja boli v čase rozhovoru študentmi 
strednej školy (gymnázia). Sedemnásť opýtaných bolo slobodných, dvaja (jeden 
muž a jedna žena) žili v manželskom zväzku. Rozhovory trvali jednu až dve ho-
diny, priemerná dĺžka trvania rozhovoru bola 80 minút. 
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momenty, ktoré mohli prispieť k ich súčasným názorom, hodnotám 
a  životnému štýlu, ktorého súčasťou je verejná angažovanosť. 
Mladým ľuďom aktívnym v  platforme Nie v  našom meste sme 
preto kládli otázky týkajúce sa ich rodiny pôvodu, rodinného 
zázemia a dôležitých zážitkov z detstva.  Stručne sa zameriame aj 
na niektoré ďalšie okolnosti, ktoré mohli mať formatívny vplyv na 
aktívne pôsobenie mladých ľudí z nášho výskumu v oblasti boja 
proti radikalizmu, extrémizmu a intolerancii.

Je možné povedať, že v zásade všetci mladí NIOT aktivisti, 
s ktorými sme robili rozhovory, vyrastali v rodinách stredných 
vrstiev. Väčšina z nich strávila detstvo s obidvomi rodičmi, štyria 
zažili rozvod rodičov a jeden respondent žil od 12 rokov po úmrtí 
otca len so svojou matkou. Takmer všetci mali súrodencov, piati 
pochádzali z  rodín s  aspoň tromi deťmi. Na formatívny vplyv 
rodinného zázemia a  určitej zodpovednosti vyplývajúcej z  roly 
najstaršieho súrodenca výstižne poukázal Rudolf (27): 

Rodina, tie rodinné veci určite ma nejakým spôsobom formovali... 
Bol som vlastne najstarší, takže to asi niekde človeka posúva od toho, 
že sú tu nejaké nepísané normy, čo sa od najstaršieho čaká cez to, 
že aj prirodzene asi z toho niečo vyplýva, keď má človek mladších 
bratov alebo mladších súrodencov.

Prekvapujúcim zistením oproti našim očakávaniam však bolo 
to, že len traja respondenti špecifi cky zmienili prostredie svojej 
nukleárnej rodiny, v ktorej vyrastali, ako také, ktoré by bolo otvorené 
diskusiám o politike a verejných záležitostiach. Jedným z mála nami 
„očakávaných“ vyjadrení bola výpoveď študentky gymnázia Aleny 
(18) žijúcej v domácnosti s rozvedenou mamou a sestrou:

...keď sa blížili voľby tak sa u nás doma vždy viedla diskusia a hoci 
ja napríklad len teraz môžem prvý krát voliť... a ešte mám mladšiu 
sestru, ale to ako mojej mamine nebránilo v tom, aby pred každými 
voľbami sme sa rozprávali o hodnotách a ona vždy otvorene povedala 
koho ide voliť  a prečo ho ide voliť a prečo tohto človeka nejde voliť, 
teda sme si budovali nejaký názor a to vo mne vzbudilo aj taký 
záujem o politiku.
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Ďalší dvaja respondenti zmienili ako dôležité pre svoju 
verejnú angažovanosť hodnoty, ktoré im boli v rodine vštepované. 
U Martina (31) boli tieto hodnoty (zvýraznil konkrétne toleranciu, 
rešpekt k  iným a  jasné pomenovanie nespravodlivosti) spájané 
aj s verejným pôsobením jeho otca ako jedného z protagonistov 
Novembra 1989 v  okresnom meste. Elena (32) hovorila 
o pravdovravnosti, zodpovednosti a spravodlivosti ako hodnotách, 
ktoré zohrávali pri jej výchove významnú rolu bez toho, aby bližšie 
spomenula verejné či politické postoje jej rodičov.

Väčšina účastníkov výskumu však vo všeobecnosti 
charakterizovala svojich rodičov ako ľudí, ktorí sa obzvlášť 
nezaujímali o politiku a nevyznačovali sa aktívnym pôsobením 
vo verejnom priestore či angažovaním sa v  rámci občianskej 
spoločnosti. Niektorí z nich sa zamýšľali nad dôvodmi, prečo to 
tak je. Jedným z argumentov bol nedostatok času a uponáhľanosť 
generácie rodičov, ďalším apatia vyplývajúca z  toho, že rodičia 
príliš podliehajú mediálnemu obrazu, vidia všetko príliš negatívne, 
majú predsudky voči menšinám, o  spoločenské problémy sa 
zaujímajú len povrchne. Platí to aj v prípade respondentky Zdeny 
(26), v ktorej rodine sa rozprávalo o slovenských dejinách a ktorá 
spomína, ako počas detstva cestovala so svojimi rodičmi  po 
Slovensku za účelom spoznania krajiny a  jej histórie. Napriek 
významu, ktorý pre ňu rodičia v jej výchove a poznaní zohrávali, 
však pripomína aj istú ambivalentnosť ich vnímania a hodnotenia 
súčasných spoločenských problémov:

Myslím, že aspoň moji rodičia to majú tak, že na jednej strane sú veľmi 
ovplyvnení tým, čo vidia v správach... a keď pozerajú Markízu tak 
...veľmi často tam vidno takú protirómsku rétoriku a ilustračné zábery 
stále z tej istej osady už roky a podobne, takže sú veľmi ovplyvnení 
tým, čo vidia a nemyslím si, že majú viac zlých skúseností s Rómami 
ale napriek tomu často počuť od nich, že veď im už nikto nepomôže 
a nechcú robiť a  sú leniví a využívajú systém akože tieto klasické 
stereotypy a predsudky, ale majú napríklad veľmi jasno v tom, že čo 
bolo SNP a že fašizmus je zlý a že nacizmus je zlý a podobne takže 
tiež je to také rozporuplné na jednej strane povedia, že v niektorých 
veciach s Kotlebom súhlasia a na druhej strane by ho nikdy nevolili.



110

Na základe uvedených výskumných poznatkov môžeme 
vyhodnotiť bezprostredný vplyv rodičov na aktivity našich 
účastníkov výskumu ako pomerne nevýrazný. V rozhovoroch sa 
nám však objavil iný fenomén spojený so širšou rodinou – a tým 
bolo pôsobenie starých rodičov. Až tretina (šesť) respondentov 
spontánne vo svojich výpovediach spomenula svojich starých 
rodičov ako tých, ktorí mali významný formujúci vplyv na postoje 
a rozvoj ich osobnosti. O svojich prastarých rodičoch a starých 
rodičoch veľmi zanietene rozprával Andrej (27):

...môj prastarký bol spolupracovník Československého odboja v 
Juhoslávii a gestapo ho chytilo a skončil v koncentráku, takže starký, 
čo zomrel pred piatimi rokmi tak do konca života furt, keď išiel nejaký 
vojnový fi lm tak jeho z tých uniform striasalo, lebo si to pamätal od 
malička. Takže aj cez rodinu som tam v tom zaangažovaný. 

Dvaja respondenti, ktorí uviedli svojich starých rodičov ako 
pre nich vplyvné osoby sa zároveň zamysleli nad rozdielmi medzi 
generáciami rodičov a starých rodičov. Ich výpovede boli obsahovo 
podobné, uvedieme tu názor Zory (30), ktorá vychádza z odlišnej 
historickej skúsenosti oboch generácií:

...neviem, či je to taký ten vzor, ktorý sa dá zovšeobecniť ale teda hovoriť 
konkrétne o mojej skúsenosti tak jednak starí rodičia si pamätajú ešte 
proti čomu kedysi bojovali alebo ak nie oni tak ich príbuzní a priatelia, 
no a rodičia boli zase vychovaní v odkaze tej nedávnej minulosti... 
Nemyslím si, že je to pravidlom, možno naozaj rodičia dnešnej doby 
nemajú čas a tým pádom sa o tom nerozprávajú doma.

Pri skúmaní rodinného zázemia a  vplyvu prostredia sme 
okrem rodinných pomerov zisťovali aj to, v  akých typoch sídel 
naši účastníci výskumu vyrastali. Väčšina opýtaných vyrastala 
v Banskej Bystrici alebo v inom slovenskom meste strednej veľkosti. 
Niektorí z nich strávili časť svojho detstva v mestskom i vidieckom 
prostredí, avšak všetci respondenti s takouto zmiešanou mestsko-
vidieckou skúsenosťou deklarovali, že im život v meste vyhovuje 
viac. Najexpresívnejšie túto skutočnosť vyjadril Milan (25):
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Tak čisto subjektívny názor, ja život na dedine do slova a do bodky 
nenávidím, keby som si mohol vybrať, tak v živote by som si nevybral 
bývať na dedine. Keď som bol tínedžer, tak som mal vyslovene 
komplexy z toho, že bývam na dedine a doteraz, pokiaľ tam mám 
stráviť viac ako tri dni, tak už mi z toho prepína. Ako nemám to 
tam rád, poviem to na rovinu. Napriek tomu, že som tam vyrastal, 
tak sa považujem za totálne mestského človeka, mne už tá dedina 
nevyhovuje. Či už tá mentalita, že každý sa tam s každým pozná, 
že ťa tam sledujú tetky z kostola, že či sa pozdravíš a  celkovo tá 
zatvrdnutá mentalita, že ideme nadávať na všetko. Doslova, do 
bodky, nenávidím každý aspekt života na dedine. 

Možnosť kontaktu s  väčším počtom rôznorodejších ľudí 
v prostredí mesta zrejme môže mať čiastočný vplyv na vnímanie 
odlišností a citlivejšie posudzovanie prejavov intolerancie a to najmä 
v tých prípadoch, keď má mladý človek počas svojho dospievania 
možnosť zakúsiť život v  mestskom i  vidieckom prostredí. Ešte 
dôležitejšia sa však ukazuje byť reálna skúsenosť so životom 
v zahraničí, o čom svedčí fakt, že dvanásť respondentov (t.j. takmer 
dve tretiny z  našej vzorky) deklarovalo, že v  predchádzajúcich 
rokoch strávili nejakú dobu v  zahraničí, viacerí počas štúdia 
na vysokej škole či v  rámci dlhodobých študentských pobytov, 
ale aj pracovne. Práve možnosť pobytu v cudzom prostredí má 
pravdepodobne pozitívny vplyv na otvorenosť k politickým 
a  verejným otázkam, na získanie povedomia o kultúrnych 
odlišnostiach a  väčšiu citlivosť voči prejavom extrémizmu 
a radikalizmu. Takéto skúsenosti môžu dokonca „otvoriť oči“ aj 
človeku, ktorý sa vyznal z toho, že vo svojich teenagerských rokoch 
mal názorovo blízko k  extrémizmu. Napodiv nebol ani v  našej 
vzorke jediným, ktorý prešiel podobnou skúsenosťou. O svojich 
bohatých zahraničných skúsenostiach Milan (25) hovorí:

V  podstate dosť veľa cestujem, teraz som sa vrátil po štyroch 
mesiacoch zo Spojených štátov amerických, kde som pracoval. Pred 
nejakým časom som pracoval na Srí Lanke ako učiteľ angličtiny, 
cestujem aj čo sa týka občianskeho aktivizmu - bol som v Madride 
na jednej konferencii organizovanej Európskou komisiou, ktorá sa 
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týka prevencie radikalizmu a  tento rok v  novembri sa chystáme 
zopakovať túto konferenciu v Budapešti.

Iným je prípad Aleny (18), ktorá má možnosť  vnímať odlišnosti 
života v cudzine vďaka tomu, že pochádza z interkultúrnej rodiny: 

No tak mám rozvedených rodičov, oni sa vlastne rozviedli keď som 
mala štyri roky, nejako ma to ale nezasiahlo, nemám myslím si 
nejakú ujmu z toho. Samozrejme udržujem  kontakt aj s otcom, 
navštevujeme sa, chodím vlastne aj na S.42 a mám to šťastie, že 
môžem vlastne vidieť dve také rozdielne kultúry, lebo tá ich kultúra 
je určite úplne iná ako v postkomunistickej krajine, keďže oni nezažili 
také režimy ako my. 

Obráťme teraz svoju pozornosť k  otázke ďalšieho možného 
vplyvu na politickú socializáciu mladých ľudí, ako ich uvádza 
vyššie zmieňovaná literatúra (najmä Rossi et al. 2016, Tzankova 
et al. 2020), a tým je pôsobenie niekoho zo skupiny vrstovníkov. 
V  rozhovoroch sme sa respondentov pýtali na to, či vedia 
identifi kovať nejakú osobu, ktorá ich priviedla k  občianskemu 
aktivizmu resp. k angažovaniu sa v platforme NIOT.

Väčšina respondentov si spomenula na človeka, prípadne 
skupinu ľudí, ktorá bola významným impulzom k ich aktivizmu, 
prípadne z  ich výpovede bolo možné konkrétneho človeka či 
skupinu ľudí identifi kovať.43 O polovici z nich môžeme povedať, 
že ich či už k platforme NIOT, prípadne k  aktivitám v  iných 
ľudskoprávnych  hnutiach inšpiroval niekto z ich vrstovníkov či 
ľudí, ktorí im boli vekovo blízky. Sedem účastníkov rozhovorov 
ako zdroj možného vplyvu menovalo tú istú osobu (niekedy 
samostatne, inokedy spolu ešte s  ďalšími ľuďmi).44 V  dvoch 
prípadoch bol inšpiráciou niekto zo spolužiakov, v jednom prípade 
to bola priateľka (i keď vekovo staršia ako respondent). Takmer 
tretina opýtaných (šesť) však označila ako významný podnet ku 
svojmu verejnému angažovaniu ľudí, ktorí boli vekovo starší – 
42 Názov krajiny bol anonymizovaný.
43 U štyroch respondentov nebolo možné takúto osobu jednoznačne určiť.
44 Táto osoba bola taktiež jedným z našich respondentov.
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väčšinou išlo o osobnosti, ktoré boli v komunite ľudí zaujímajúcich 
sa o ľudskoprávne témy známe svojou predchádzajúcou činnosťou 
a ktoré taktiež vo veľkej miere formovali smerovanie platformy 
NIOT. Jeden respondent uviedol ako dôležitý podnet pre svoje 
verejné angažovanie svojich učiteľov zo strednej školy.

3. Diskusia a závery

V našom výskume sme sa snažili overiť hypotézu, že väčšina 
mladých ľudí aktívne zapojených do činností platformy NIOT bude 
ovplyvnená svojím rodinným zázemím, najmä aktívnym prístupom 
rodičov k politickým a verejným otázkam. Očakávali sme tiež, že v ich 
aktivitách bude zohrávať dôležitú rolu vplyv vrstovníkov. Vychádzali 
sme z  poznatkov viacerých zahraničných výskumov, ktoré ako 
najdôležitejšie faktory politickej angažovanosti mladých ľudí uvádzali 
prostredia rodiny, rovesníkov, školy a komunity, t.j. tie prostredia, 
v ktorých mladí ľudia zažívajú najviac interakcií a v ktorých trávia 
najviac času. V našom texte sme sa zamerali na rodinu a vrstovníkov 
ako na  významné  socializačné činitele, v ktorých prebieha podstatná 
časť aktívneho interpersonálneho kontaktu. 

Výsledkyčiastočne korešpondujú so zisteniami zo zahraničných 
výskumov o dôležitom vplyve rodiny a  rovesníkov. Naša hlavná 
hypotéza, že mládež, ktorá sa aktívne angažuje v platforme Nie 
v našom meste v banskobystrickom regióne, bude svoju občiansku 
angažovanosť odvodzovať od aktívneho prístupu svojich rodičov 
k politike, sa však nepotvrdila. Očakávali sme, že v  situácii, keď 
sociológovia i politológovia už dlhodobejšie poukazovali na tzv. 
participačný defi cit obyvateľov postkomunistických krajín oproti 
obyvateľom etablovaných demokracií (t.j. na ich menšiu angažovanosť 
vo veciach verejných), keď navyše výskumy v  prvej dekáde 21. 
storočia potvrdzovali kontinuálny trend znižovania záujmu o verejné 
záležitosti i miery občianskej participácie a vzrastajúcu občiansku 
apatiu a odcudzenosť obzvlášť medzi mladými ľuďmi (Bútorová 
–  Gyárfášová 2010)45 a keď sa i vzdelávacie inštitúcie vyznačujú 

45 Je nutné podotknúť, že výskum mladých ľudí v platforme NIOT sa udial ešte 
pred udalosťami spojenými s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky 
a následnými masovými protestmi obyvateľov Slovenska.
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veľkými defi citmi pri sprostredkovávaní občianskych hodnôt, bude 
menšinový segment mladých ľudí angažujúcich sa v boji za hodnoty 
demokracie, tolerancie a ľudských práv motivovaný k svojej činnosti 
prostredím, v ktorom bude dôležitú úlohu zohrávať rodinná klíma 
otvorená diskusiám, prejavujúca záujem o  verejné záležitosti a 
podporujúca aktívnu občiansku participáciu. Tento predpoklad 
nebol naplnený v očakávanej miere, rodičia väčšiny respondentov 
sa podľa ich výpovedí neprejavovali ako výrazné „politické bytosti“. 
Napriek tomu sa aj na základe našich zistení domnievame, že rodinné 
prostredie (nielen nukleárna, ale aj širšia rodina, ako ukazujú príklady 
pôsobenia starých rodičov) zohráva dôležitú úlohu v  politickej 
socializácii a občianskej participácii mladých ľudí, aj keď môže 
ísť prevažne o nepriame pôsobenie. Väčšina účastníkov výskumu 
vnímala svoje detstvo v usporiadaných rodinných pomeroch ako 
šťastné, s možnosťou spolužitia so súrodencami (často i viacerými) 
a  aj keď na nich rodičia nevplývali priamo svojimi politickými 
názormi, v mnohých prípadoch ich charakterizujú ako osoby, ktoré 
im sprostredkovali poznatky o kultúre, histórii, cestovali s nimi vo 
voľných chvíľach po Slovensku, čím kultivovali ich vzťah ku krajine 
i  záujem o ňu, čo môžeme označiť ako pozitívne vlastenectvo. 
Prakticky všetci pochádzali zo stredných vrstiev a za kľúčovú je možné 
považovať aj rodinnú podporu vzdelávaniu a získavaniu zahraničných 
skúseností, keďže okrem jedného respondenta všetci ostatní dosiahli 
vysokoškolské vzdelanie, študovali na vysokej škole alebo v dvoch 
prípadoch ako aktuálni študenti gymnázia mali nasmerované na 
ďalšie štúdium. Navyše sa ukázalo, že medzigeneračný prenos hodnôt 
sa často deje prostredníctvom generácie starých rodičov, ktorých 
pozitívny vplyv na postoje mladých ľudí respondenti vnímali častejšie 
ako v prípade rodičov. 

Samozrejme, naša výskumná vzorka je príliš malá na nejaké 
zovšeobecňovanie a  i  z hľadiska veku (18-35 rokov) je pomerne 
heterogénna. Avšak aj niektoré závery z rozsiahlych reprezentatívnych 
výskumov uskutočnených na Slovensku v  nedávnej minulosti 
potvrdzujú nami prezentované poznatky. Z nich rovnako vyplýva, 
že je to predovšetkým vzdelanie, s  rastom ktorého stúpa miera 
občianskej participácie, ale aj potenciál budúcich verejných aktivít 
(Bútorová –  Gyárfášová 2010). Pri skúmaní pôvodu občianskych 
aktivít Zápotočná s Lukšíkom v súlade s našimi zisteniami taktiež 
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uvádzajú, že aj u občiansky aktívnych respondentov je faktor vplyvu 
rodiny posudzovaný ako významnejší len čiastočne a viac-menej 
sporadicky. Svoju úlohu tu môže zohrávať aj v úvodnej časti spomínaná 
skutočnosť značnej odlišnosti sveta, do ktorého bola socializovaná 
generácia rodičov v predchádzajúcom režime a sveta, v ktorom žije 
a pôsobí súčasná mládež v postkomunizme. Špeciálne pri mladých 
respondentoch však tiež priznávajú sprostredkovaný vplyv rodiny 
či presnejšie vzdelania rodičov na ich občiansku angažovanosť 
napríklad aj tým, že podporuje a umožňuje vzdelávanie – Zápotočná 
s  Lukšíkom kladú dôraz obzvlášť na cudzojazyčné vzdelávanie. 
Schopnosť komunikácie v cudzom jazyku (v dnešnej dobe hlavne 
v angličtine) potom motivuje mladých ľudí k tomu, aby menšiu či 
väčšiu časť svojho štúdia absolvovali v zahraničí alebo tam nachádzali 
i pracovné uplatnenie (skúsenosti z pôsobenia v zahraničí fi gurujú 
ako dôležitá charakteristika aj pri viacerých respondentoch NIOT). 
Naopak významnejší podiel na občianskych ambíciách mládeže 
majú podľa nich najmä neformálne sociálne vplyvy ako sú vzťahy 
s priateľmi, pracovné vzťahy a členstvá v organizáciách (Zápotočná 
– Lukšík 2010), čo sa ukázalo aj v našom výskume aktivistov NIOT – 
polovica z nich sa začala v platforme angažovať pod vplyvom niekoho 
z okruhu priateľov a vrstovníkov, pre ďalšiu tretinu pôsobili ako vzory 
ľudia vekovo starší, s ktorými sa ale naši respondenti mali možnosť 
stretávať v rámci iných organizovaných či dobrovoľníckych aktivít. 

Nakoniec jedným z dôležitých zistení nielen nášho výskumu 
mladých aktivistov NIOT, ale aj poznatkov z iných prípadových 
štúdií mladých ľudí uskutočnených v  partnerských krajinách 
medzinárodného projektu PROMISE je, že keď sa začnú mladí 
ľudia spoločensky angažovať v jednej oblasti, môže dôjsť k efektu 
snehovej gule – tí, čo sa aktívne zapájajú do jednej oblasti, často 
pozitívne pôsobia aj v iných sférach.46 Sociálna angažovanosť a 

46 Tento vzťah potvrdený reprezentatívnym výskumom Občianstvo a participácia 
na Slovensku veľmi presne sformulovali Bútorová s Gýárfášovou, keď si najskôr 
položili otázku, „či sa afiliácia s jednotlivými druhmi spoločenských organizácií 
premieta do celkovej miery občianskej participácie“ a vzápätí na ňu ponúkli aj 
odpoveď: „jednotlivci spätí s každým zo skúmaných druhov spoločenských orga-
nizácií sú oproti zvyšku populácie občiansky aktívnejší, pričom ich angažovanosť 
môže výrazne prekračovať okruh aktivít vykonávaných na pôde týchto organizá-
cií. Najsilnejšia je táto korelácia v prípade mimovládnych organizácií, politických 
strán a záujmových organizácií“ (Bútorová – Gyárfášová 2010: 476).
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začlenenie do komunity pomáha mladým ľuďom prehodnotiť svoje 
osobné skúsenosti pozitívnym spôsobom.  Ukazuje sa tiež (a opäť 
ide o poznatok z viacerých prípadových štúdií projektu PROMISE), 
že v tomto snažení im môžu značne napomôcť ich starší súpútnici 
s ktorými pri svojich občianskych aktivitách spolupracujú – pôsobí 
tu synergický efekt pozitívneho vplyvu spoločného zapájania sa 
mladších i starších vekových skupín do projektov, v ktorých majú 
spoločné ciele a záujmy. Takto sa vytvoria silnejšie komunity, ktoré 
dokážu lepšie odolávať nepriazni osudu, lepšie porozumieť svojej 
minulosti a udržať optimizmus do budúcnosti.
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KONCEPTUALIZÁCIA DOMOVA 
V ROZPRÁVANIACH MLADÝCH 
VRACAJÚCICH SA MIGRANTOV47

Katarína KOŠTIALOVÁ, Roman HOFREITER48

Katedra sociálnych štúdií a etnológie 
Filozofi cká fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Úvod

Migrácia a  migračná skúsenosť v  súčasnosti predstavuje 
významný medzník v  živote (nielen) mladého človeka. Je 
považovaná za súčasť éry globalizácie, za jednu z  kľúčových 
civilizačných výziev vďaka populačným, ekonomickým, kultúrnym, 
sociálnym, politickým, environmentálnym, bezpečnostným a iným 
dopadom (Divinský 2009).Vyjadrené slovami Z. Baumana sa 
mobilita a migrácia „vyšplhala na popredné priečky najžiadanejších 
hodnôt a sloboda pohybu, tá večná nedostatková a nerovnomerne 
prerozdeľovaná komodita, sa rýchlo stáva hlavným strategickým 
faktorom našej postmodernej doby“ (Bauman 2000: 8).

Fenomén migrácie môžeme rozčleniť z hľadiska procesuálnej 
povahy do nasledujúcich fáz. Prvou je rozhodnutie sa pre odchod, 
(prečo/ proces rozhodovania, motivácia, vízie, ciele). Druhou fázou 
je samotná  migrácia, prispôsobovanie sa novým skutočnostiam 
v  krajine príchodu, kde jednotlivec musí zvládať adaptáciu na 
nové situácie. Môže zažiť kultúrny šok, budovať si nové sociálne 
kontakty, osvojovať si iný každodenný život a riešiť nové situácie. 

47 Štúdia vznikla ako súčasť riešenia výskumného projektu PROMISE – PROMoting 
youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for 
'conflicted' young people across Europe (Grant Agreement no. 693221), schéma 
HORIZON 2020.
48 Kontakt na autorov: doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., Katedra sociálnych 
štúdií a etnológie, Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, E-mail: katarina.kostialova@umb.sk; 
Mgr. Roman Hofreiter, PhD., Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Filozofická 
fakulta Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská 
republika, E-mail: roman.hofreiter@umb.sk
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Analýzu migračných procesov preto nemožno obmedziť iba na 
samotný akt odchodu. Ďalšou, treťou fázou migračného cyklu je 
návrat domov. Tu sa opätovne stretávame s procesom adaptácie, 
s možnosťou kultúrneho šoku i stretu vízií a idealizácie s realitou. 
Tak ako k odchodu, aj pre návrat domov sa jednotlivec nerozhoduje 
úplne spontánne bez bilancie svojej životnej dráhy. Ide o zložitý, 
náročný proces rozhodovania sa, hodnotenia svojej aktuálnej situácie 
a zároveň projektovania svojej budúcnosti (Majerová 2016).

Aktuálne zahraničné výskumy podrobne vysvetľujú ekonomické 
súvislosti migračného procesu. Tak neoklasická teória migrácie 
ako aj Push Pull model predpokladajú, že pohyb obyvateľstva 
má predovšetkým ekonomický kontext. V neoklasickom modeli 
sa pracuje s predstavou, že racionálne kalkulujúci jednotlivci sa 
rozhodujú pre migráciu vtedy, ak prínosy z migrácie prevyšujú jej 
potenciálne náklady (Bahna 2011: 21). Push Pull modely nepracujú 
s takto striktne defi novanou racionalitou aktérov. Zdôrazňujú však, 
že migračný pohyb je výsledkom chudoby a zaostalosti v krajinách 
pôvodu. Predstavitelia teórie predkladajú celý rad push faktorov – 
ekonomické, sociálne a politické – v chudobnejších častiach sveta 
spolu so súborom výhod, alebo pull faktorov, vo vyspelejšej časti sveta.

Taktiež napríklad teória svetových systémov, ktorej výrazným 
predstaviteľom bol I. Wallerstein (Wallerstein 2004), pracuje 
s  ekonomickým konceptom migrácie, ktorý však uchopuje 
skôr prostredníctvom aplikácie politickej ekonómie. Presun 
kapitalistického systému z  centra do periférie generuje opačný 
pohyb obyvateľstva z  periférie do centra. S  globalizáciou 
kapitalizmu sa globalizuje aj migrácia.

V druhej polovici 20. storočia sa do pozornosti dostal nový 
aspekt migrácie: návrat. Štúdium migrácie a  fenoménov s  ňou 
spojených sa vyvinulo v samostatný interdisciplinárny výskumný 
a študijný odbor „migračné štúdiá“ (migration studies). Ich súčasťou 
je aj pododbor „antropológia/ etnografi a návratu“ (anthropology/
ethnography of return), ktorá sa zaoberá návratovou migráciou 
(Bitušíková 2006: 116). Dôvodom tohto záujmu bola ekonomická 
kríza v  70. rokoch minulého storočia, ktorá spôsobila, že časť 
pracovníkov zo západnej Európy (Nemecko, Belgicko, Francúzsko) 
sa začala vracať do krajín pôvodu (napríklad Turecko, Maroko). 
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Návratová migrácie ľudí z EÚ do domovských tretích štátov mimo 
rámca EÚ je stále dôležitou výskumnou témou.

Výskumy taktiež ukazujú, že namiesto konceptu Brain drain, 
ktorý predpokladá nenávratný únik mozgov, nové štáty EÚ 
zažívajú skôr „brain circulation“ (Martin – Radu 2012, Zaiceva 
– Zimmerman 2012). Znamená to, že  migranti sa po určitom 
čase vracajú späť do krajiny pôvodu a  prinášajú do nej nové 
skúsenosti a modifi kujú život v nej. Mladí vracajúci sa migranti 
môžu prispievať k zmenám a môžu byť zdrojom nových sociálnych 
inovácií v spoločnosti.49

Stále však nemáme dostatok informácií ako tento proces 
návratu prebieha. Práve z toho dôvodu je dôležité zmeniť optiku 
analýzy a  využiť pohľady, ktoré umožňujú analyzovať súvislosti 
návratu. V  zahraničných výskumoch sa skúmajú dôvody 
návratu do krajiny pôvodu, sleduje sa správanie vracajúcich sa 
emigrantov na trhu práce, základné charakteristiky vracajúcich 
sa emigrantov,  obrátený kultúrny šok i vnímanie domova ako 
životného priestoru, symbolického prepojenia rodiny, priateľov, 
miesta osobnej identity a  podobne (Cassario 2004, Erdal 2014,  
Carling – Erdal 2014, Grabowska – Garapich 2016, Gardner 1993, 
Gray – Savicki 2015, Szaló 2006).

V  téme návratu, ktorá je hlavným motívom tejto kapitoly, 
je absencia domácich výskumov ešte výraznejšia. Slovenská 
republika nemá k dispozícii kvantitatívne ani kvalitatívne zistenia 
o návrate mladých ľudí domov na Slovensko. Práve téma návratu 
mladých Slovákov, ktorí majú skúsenosti s  dobrovoľnou a 
dlhodobou migráciou je nosnou témou tejto kapitoly.50 Všímame si 
predovšetkým proces rozhodovania sa pre návrat, akú úlohu v tomto 
procese zohráva kategória domova a aké dimenzie sa s ním spájajú. 
Čo kreuje pocit „opäť doma“ v pozitívnych i negatívnych konotáciách. 
Bližšie sa venujeme prekrývajúcim sa, interaktívnym dimenziám 
domova: priestorovej, časovej, emocionálnej a  racionálnej 51, 
ktoré dopĺňame o transformačný a  inovačný rozmer. Kapitolu 
podopierame výsledkami etnografi ckého výskumu.
49 K podobným zistenia dospeli na základe svojich výskumov aj Hlinčíková – 
Sekulová 2012.
50 Kapitola nadväzuje na štúdiu: Koštialová – Hofreiter 2019.
51 Inšpirovali sme sa prístupom Erdal 2014.
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1. Ciele a metódy výskumu

Pre zodpovedanie výskumných otázok v  rámci riešenia 
danej témy sme sa zamerali na účelový typ vzorky (purposive 
sampling). Výber respondentov bol uskutočnený prostredníctvom 
osobných kontaktov, metódou snehovej gule (nabaľovania ďalších 
respondentov) i za pomoci viacerých mimovládnych inštitúcií 
(Sokratov inštitút, Leaf ). Pri výskume sme vychádzali z metodiky, 
ktorá bola určená v projekte PROMISE, kde boli za mladých ľudí 
považovaní tí, ktorí spĺňajú kritérium 16 – 30 rokov. Náš výskum 
bol zameraný na tých, ktorí majú skúsenosti s dlhodobým pobytom 
(trval minimálne rok) v  zahraničí (pracovným, študijným, 
dobrovoľníckym) a v súčasnosti žijú doma na Slovensku.

Vychádzame zo zistení z individuálnych hĺbkových rozhovorov, 
v  rámci ktorých sme sa zamerali na osobné migračné príbehy. 
Realizovali sme 27 pološtrukturovaných rozhovorov. Priemerný 
vek respondentov v čase realizácie výskumu bol 27 rokov. Naši 
respondenti mali stredoškolské a  vysokoškolské vzdelanie a 
pochádzali z  rôznych oblastí Slovenska. Dôvodmi vycestovania 
boli štúdium a vzdelávanie, práca, cestovanie a poznávanie, riešenie 
osobných problémov (rodinné, partnerské, pracovné). Participanti 
vo výskume vycestovali do nasledujúcich krajín: Belgicko, Cyprus, 
Dánsko, Veľká Británia, Indonézia, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Uruguaj, USA. Z výskumu sme 
vylúčili Českú republiku ako krajinu kultúrne podobnú a navyše, 
z Čiech prichádzajú študenti a zamestnaní domov aj niekoľkokrát 
za mesiac. 

Rozhovory boli nahrávané a prepísané, pričom bola vykonaná 
anonymizácia (respondentov, mien, krajín, obcí a miest) tak, 
ako ju určila metodická príručka projektu. Rozhovory boli 
následne dvojstupňovo kódované (NVivo). Okrem rozhovorov 
sme realizovali obsahovú analýzu diskurzu o návrate v médiách 
i  etnografické pozorovania. Výpovede respondentov, ktoré 
považujeme za nenahraditeľnú sentenciu z hľadiska dokreslenia 
témy, uvádzame v texte kurzívou. Dodržujúc anonymizáciu, 
v zátvorkách za výpoveďami uvádzame len pohlavie respondenta 
(m.)/ respondentky (ž.).
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2. Podoby migrácie zo Slovenska

Slovensko bolo súčasnou rôznych emigračných vĺn ktoré 
zasiahli Európu koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Špecifi cká 
situácia nastala v  období druhej polovice 20. storočia, v  rámci 
vtedajšieho Československa, keď boli emigračné snahy motivované 
predovšetkým dôsledkami dvoch dominantných politických 
udalostí. Tieto udalosti: komunistický prevrat v  roku 1948 
a okupácia vojskami krajín sovietskeho bloku v roku 1968 ovplyvnili 
životné podmienky niekoľkých generácií ľudí v Československu. 
„Uvedené historické udalosti postavili pred mnohých jednotlivcov 
existenciálne i morálne dilemy.Jedným z možných východísk bola 
v  tomto období aj emigrácia do zahraničia“ (Ratica 2006: 17). 
Migrantov viedli k odchodu do zahraničia najmä dôvody politické 
(obava z perzekúcií rôzneho typu, nesloboda), ekonomické (zákaz 
súkromného podnikania) i  pracovné (neadekvátne profesijné 
uplatnenie). Od roku 1950 bola migrácia do zahraničia trestným 
činom.52 Čo znamená, že bola „spojená s rizikom kriminalizácie zo 
strany predstaviteľov politickej moci a často s pocitom nezvratnosti 
a osudovosti takéhoto rozhodnutia“ (Ratica 2006: 17). Politická 
migrácia predstavovala z tohto dôvodu migráciu trvalú.53

Od politickej zmeny v roku 1989 a  následneho pádu 
komunizmu, sa migračné vzorce menia a politické dôvody 
prestávajú byťdominantnými. Súčasné vzorce migrácie majú iný 
charakter. Súvisia so socioekonomickou transformáciou a rýchlym 
nástupom globalizácie (Kostlán 2009). Urýchlená socialistická 
modernizácia Slovenska poznačila štruktúru hospodárstva, v ktorej 
mal výrazné postavenie zbrojársky priemysel, ťažký priemysel 
a primárna výroba. V procese náročnej ekonomickej transformácie 
po roku 1989 veľa podnikov zaniklo,  vzrástla nezamestnanosť 
a najmä dlhodobá nezamestnanosť. Taktiež poklesol podiel 
výdavkov na verejné služby, čo sa dotklo aj vzdelávacieho systému. 
Charakteristickou sa stáva neúplná migrácia, ktorá predstavuje 
pracovné presídľovanie na Západ. Nemá trvalý charakter, je nestála 
52 § 95 zákona č. 1950/86 Sb.
53 Presný počet osôb ktorý emigrovali v období okupácie sa nedá presne zistiť. 
Podľa odhadov v rokoch 1968 –1989 z Československa emigrovalo okolo 200 
000 osôb (Koudelka et al. 1993: 196).



124

a je dávaná do kontrastu s politickou trvalou migráciou pred rokom 
1989. Ich porovnanie dokazuje odlišnosť migračných pohybov po 
roku 1989, ktoré sú diverzifi kovanejšie a trvalá emigrácia na Západ 
v nich zohráva marginálnu rolu.

Možno práve preto sa refl exie a  konštrukcie historických 
udalostí (okupácia krajiny sovietskou armádou v  roku 1968 
a  Nežná revolúcia v  roku 1989) v  naratívoch respondentov 
vyskytovali pomerne často a to i napriek tomu, že ich mladí ľudia 
vzhľadom na svoj vek nezažívali. Ako protipól ku komunistickému 
obrazu krajiny respondenti interpretovali slobodu s možnosťami 
cestovať, študovať i  pracovať v  zahraničí. Tieto interpretácie 
oscilovali priečne rôznymi diskurzmi. Ne/skúsenosť jednotlivcov 
s  demokratickými možnosťami západného sveta sa odrážala 
nielen v motiváciách a príčinách pre odchod do zahraničia, ale 
aj v nepochopení a nepodporení takýchto ambícií. Inú historickú 
skúsenosť,  transformovanú cez pamäť a  skúsenosti generácií 
vnímali respondenti aj pri konfrontácii so zahraničím.

Mama môjho otca žila v zahraničí po 1989tom roku, takže ona 
je oveľa otvorenejšia k takýmto veciam. Je iná ako moja druhá 
starká a starký, ktorí boli maximálne autom v Chorvátsku. Pre 
tých je to strašný stres. Napríklad moja sesternica išla do Viedne 
to na strednej škole a on, starký teraz rozhádal celú rodinu lebo 
povedal, že tam sa chodia prechádzať iba prostitútky. Ja hovorím, 
že to vôbec tak neni, to ako keby sa prechádza tu v nejakom meste 
a že to je za hranicou, to nič to neznamená. Ale on to proste 
nepochopí. Nepochopí. (ž)

Migrácia sa v odbornej literatúre dlho považovala za prejav 
ekonomickej núdze jedinca, dôsledok politických udalostí, ktoré ho 
častokrát prinútili odísť za hranice rodnej krajiny za priaznivejšími 
podmienkami pre život. Dnes sa na zahraničnú migráciu nazerá 
z viacerých aspektov.

Miloslav Bahna konštatuje, že v rámci migračných tokov zo 
Slovenska,  je možné uvažovať o dvoch existujúcich základných 
stratégiách migrujúcich. Jednou je stratégia hmotného zabezpečenia 
rodiny, ktorú využívajú starší migrujúci, ktorí už majú na Slovensku 
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založenú rodinu. Druhú predstavuje stratégia individuálna, ktorú 
uplatňujú primárne mladí ľudia bez záväzkov (Bahna 2011). 
Mladých ľudí je možné označiť za najmobilnejšiu skupinu. Je 
tomu tak najmä vďaka spomenutej absencii záväzkov i veľkej 
chuti skúšať nové možnosti (Hlinčíková – Sekulová 2012).
Súčasťou  individuálnej stratégie je aj uvažovanie o návrate domov, 
prípadne odmietanie návratu domov. Pri rozhodovaní vrátiť sa 
domov, zohrávajú úlohu viaceré faktory, či podnety všeobecného 
i  osobného charakteru. Ide o faktory rodinnej, sociálnej, 
ekonomickej, profesijnej i kultúrnej povahy. K tým všeobecným 
patrí kategória domova. Domov ako fyzická štruktúra (teritórium), 
afektívna väzba k fyzickému prostrediu, domov ako mnohonásobný 
proces – biologický, psychologický, sociálny, kultúrny, poznávací. 
Z toho dôvodu je dôležité porozumieť rôznym dimenziám, ktoré 
v sebe koncept domova obsahuje.

3. Konceptualizácia domova

DanielLuther vo svojom texte Koncepty domova a  vzťahy 
slovenských migrantov a  emigrantov k  domovine konštatuje, 
že „kľúčové pojmy vzťahujúce sa k  obrazu domoviny sú pre 
migrantov rodina, príbuzenstvo, priateľská skupina, rodisko, rodný 
jazyk, krajinný ráz, mentalita, ekonomické a sociálne postavenie, 
každodenný život“ (Luther 2006: 112). Už z uvedeného vyplýva, že 
domov je zložitá, viacúrovňová a mnohostranná dimenzia, ktorá 
obsahuje sociálne, psychologické, kultúrne, politicko-ekonomické 
i fi nančné aspekty.

Prístupy, ktoré sa používajú na konceptualizáciu domova, sú 
rozmanité (Mallett 2004). Domov je abstraktným symbolom s celou 
radou konotácií. Môže ísť o hmotné a duchovné hodnoty, rodinu, 
priateľov, sociálny priestor domova, miesto socializácie, komunikácie, 
sebaidentifi kácie, životný priestor z hľadiska architektúry a vzťahu 
k prostrediu. Zároveň je domov predstavovaný ako miesto pôvodu 
našej jedinečnosti, súnaležitosti a je tiež koncipovaný ako miesto 
formovania solidarity a pomoci, práv a povinností.

Domov je centrálnym bodom koordinačnej sústavy, pomocou 
ktorej sa orientujeme vo svete. Umožňuje symbolicky prepojiť 
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význam rodiny, susedstva i politického priestoru štátu (Szaló 2006: 
148). Širšie chápanie domova zahŕňa geografi ckú lokalizáciu, 
krajinu, rodnú obec – mesto, kde sa človek narodil, alebo kde 
žije. V užšom chápaní je domov predovšetkým intímny priestor,  
miesto komfortu a pohodlia, kde sa človek cíti dobre a bezpečne 
(Bitušíková 1999). Domov vytvárajú predmety, spomienky 
i  zmyslové vnímanie: chuť (kulinárna kultúra – nápoje, jedlá), 
čuch (vôňa stromov, kvetov, mora), zvuk (preplneného mesta, 
vody, hudba). Pri tomto rozmanitom prístupe k chápaniu domova 
a jeho vytváraniu sa viacerí autori zhodujú v  tom, že pri jeho 
konštruovaní ide predovšetkým o zdieľanie každodennosti, osobnej 
skúsenosti,  sociálneho priestoru, o  rozvoj sociálnych vzťahov 
a kultúrnych praktík s  ďalšími ľuďmi, väčšinou členmi rodiny 
(Galčanová – Vacková 2014).

Na ťažkosti pri vymedzení pojmu domov poukazuje anglická 
právnička L. Fox, ktorá sa venuje právnemu konceptu domova. Vo 
svojej štúdii Význam domova: Chimérický koncept alebo právna 
výzva upriamuje pozornosť na Rapoportov vzorec54, podľa ktorého 
„home = house + x (domov = dom/obydlie + x)“. Uvedený vzorec 
vyjadruje, že pojem domov tvorí z jednej strany fyzická štruktúra 
bydliska a na druhej strane aj premenlivý faktor x. Podľa Fox 
vymedzenie fyzickej štruktúry domu neposkytuje koncepčné 
ťažkosti, pretože to je betón, hmotný subjekt. Konceptuálnou 
výzvou vo vzťahu k domovu je odhaliť záhadný „x faktor“, ktorý  
predstavuje sociálne, psychologické a kultúrne hodnoty. A tie sú vo 
svojej podstate subjektívne. Domov teda nie je len fyzická budova, 
ale miesto s  osobitným významom obsahujúcim vzťahy, väzby, 
pocity. Tento vzťah nie je viditeľný a ani merateľný (Fox 2002: 8).

Význam domova a  predstavy s  ním súvisiace v  rôznych 
historických dobách neboli v žiadnom prípade statické (Soukupová 
2014).  V súčasnosti sú vzťahy ľudí k domovu a kultúre iné a zložitejšie 
než v minulosti, a to z toho dôvodu, že stále viac ľudí žije svoje životy 
v podmienkach pohybu. Vo všeobecnom i vedeckom ponímaní 
je zdieľaná metaforická predstava zakorenenosti spochybňovaná 
fenoménom toho, že našu súčasnosť charakterizujú ľudia, ktorí sú 
nositeľmi deteritorializovanej podoby kultúrnej identity. Ľudia sa 
54 Na Rapoportov vzorec a koncept domova Lorny Fox upozorňuje vo svojej štú-
dii Luther 2006. 
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v tomto zmysle identifi kujú predovšetkým s deteritorializovanými 
podobami vlastnej kultúry a domova. Inými slovami, viacerí 
súčasníci konštruujú domovy a vlastnú kultúru nehľadiac na 
neprítomnosť vlastného územného základu tejto kultúry. Kľúčovú 
úlohu tu zohrávajú spomienky a predstavy (Szaló 2006: 146).

4. Domov po návrate domov

Csaba Szaló upozorňuje na rozdielne vnímanie domova 
„prisťahovalcami“ a „navrátilcami“. Domov z  perspektívy 
prisťahovalcov je miestom, na ktoré sa orientuje ich projekt 
vytvárania nového domova, je to „konečné miesto“. Inak povedané, 
„domov ako cieľ projektu“, ktorý odkazuje na vybudovanie 
predstavovaného miesta a budúceho domova. Domov z pohľadu 
„navrátilcov“ môžeme označiť ako „miesto návratu“. Domov je v 
tomto prípade miestom, z kade „navrátilec“ vyráža na svoju cestu 
a kam sa z tejto cesty vracia. Domov je teda miestom, ktoré sme 
opustili, ale kam by sme sa radi vrátili. Vnímanie „domova ako miesta 
projektu“ počíta s možnosťou nastolenia vzťahov v budúcnosti a 
vnímanie „domova ako miesta návratu“, predpokladá samozrejmosť 
znovunastolenia blízkosti vzťahov (Szaló 2006: 148, 150).

M. J. Westwood, W. S. Lawrence a D. Paul  defi nujú návrat ako 
kontinuum skúseností a správania, ktoré sa vyskytujú vtedy, keď 
sa jedinec vráti do miesta svojho pôvodu po tom, čo bol ponorený 
do iného kontextu na adekvátne dlhé obdobie (Westwood – 
Lawrence – Paul 1986). To je dôvodom na to, aby urobil určitý 
stupeň duševného a emocionálneho opätovného prispôsobenia sa 
pred optimálnym fungovaním v „novom" prostredí. Táto defi nícia 
špecifi kuje určitú úroveň akulturácie v hostiteľskej kultúre, ktorá 
si vyžaduje aj psychickú adaptáciu. Po návrate domov je potrebné 
opätovné prispôsobenie sa. Bez tejto empírie by návrat domov 
mohol byť prirovnaný k  skúsenosti turistu, ktorý ide „len po 
povrchu kultúry“, čo nevyvoláva problémy s návratom. Ponorenie 
sa do inej kultúry, iného prostredia je to, čo prispieva k zložitosti 
návratu (Gray – Savicki 2015: 264).

I  napriek tomu, že naša vzorka respondentov neodišla do 
zahraničia primárne s cieľom trvalo sa usadiť a na návrat domov sa 
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tešili, proces rozhodovania sa preň bol náročný a dlhotrvajúci. Je to 
z  toho dôvodu, že sa v krajine, mieste migrácie snažili integrovať, 
adaptovať, začleniť do sociálnych sietí, aktívne tráviť svoj voľný čas, 
spoznávať hostiteľskú krajinu, vytvárať si nový domov a k nemu 
emotívnu väzbu. Počas pobytu v  zahraničí viacerí z nich prešli 
inherentnou premenou. Získali nové zručnosti, skúsenosti, vedomosti, 
adaptovali sa na nové podmienky, boli konfrontovaní s „inakosťou“, 
s inými pomermi (sociálnymi, ekonomickými, kultúrnymi, rodovými), 
riešili dovtedy nepoznané situácie. Vplyvom nových skúseností došlo 
k ich prirodzenej sociálnej i kultúrnej premene, ale svoju zmenu si 
často uvedomili až po návrate domov. Zároveň sa prirodzene zmenil aj 
domov – ľudia, prostredie, podmienky. Z týchto dôvodov sa po návrate 
u niektorých respondentov prejavila dezilúzia, pocity stagnácie. Viacerí 
autori tento stav dávajú do kontextu aj s idealizovaním svojho domova, 
ku ktorému po určitom období pobytu v zahraničí dochádza. Podľa 
K. Brickell je domov jednou z najviac idealizovaných skúseností a scén 
ľudskej existencie (Brickell 2012). V časovej línii je domov spojený 
so spomienkami, spomínaním, tvorbou nostalgického viac-menej 
nemenného obrazu (Galčanová– Vacková 2014: 14). Preto sa stáva, 
že po návrate domov, pri konfrontácii nových skúseností a idealizácie 
domova s realitou dochádza ku kultúrnemu šoku z návratu (obrátený 
kultúrny šok), v  angličtine reverse culture shock, reentry culture 
shock.  Obrátený kultúrny šok predstavuje proces reštrukturalizácie, 
rekultivácie a reasimilácie do vlastnej kultúry potom, čo jednotlivec 
žil v inom priestore (Gaw 2000). Jeden z respondentov svoj návrat 
hodnotil nasledovne:

Ja som bol nadšený, že už pôjdem po tých dvoch rokoch domov. 
Ale hneď po príchode som tak nadšený nebol skoro z ničoho. Bol to 
strašný kultúrny šok. Ľudia sa sťažovali, ako klasicky  sa ľudia na 
Slovensku sťažujú. Ja som si vtedy uvedomil, že bože, veď ja som 
dva roky nepočul nikoho sa sťažovať. A teraz, keď som sa vrátil 
tak som si to začal hneď uvedomovať, že sakra, že my sa naozaj tu 
sťažujeme. Ale ani jeden nepohne prstom, že by sa zaangažoval a 
niečo urobil. Takže to bol najväčší šok, že proste tu ľudia šomrú, 
že tu sú oveľa agresívnejší ľudia na cestách, že sa neusmievajú v 
obchodoch, že nie sú slušní, neprosia a neďakujú. (m.)
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Ako sme uviedli, proces rozhodovania pre návrat domov, ako 
aj samotný návrat nebol jednoduchý. Mladí reemigranti si museli 
formovať sociálne siete dvakrát. Nielen pri príchode do hostiteľskej 
krajiny, ale aj pri návrate domov. Väčší predpoklad pre udržanie 
pozitívnych kontaktov na diaľku majú dlhodobé a  intenzívne 
medziľudské vzťahy. Starať sa a rozvíjať ich je náročné na čas a závisí 
aj od hodnotových preferencií aktérov. Väčšina z nich udržiavala 
kontakt s  krajinou pôvodu, či už komunikáciou s  príbuznými, 
kamarátmi (prostredníctvom Skypu, Facebooku, aplikácií: Viber, 
WhatsApp), alebo sledovaním novín, internetu a správ z domova. 
Udržiavanie interakcie cez sociálne médiá môže len čiastočne 
preklenúť geografi ckú vzdialenosť a diskontinuitu pravidelnejších 
stretnutí tvárou v tvár. Treba poznamenať, že nie vždy sa vzťahy na 
diaľku udržali a nie vždy sa pri návrate podarilo na ne nadviazať 
v nezmenenej intenzite a kvalite. V príbuzenskej rovine sa predstava 
o  vzájomných väzbách v  rodine a kvalite rodinného života pri 
návrate domov nielen naplnila, ale predčila očakávania. Rodinné 
väzby a komunikácia medzi jednotlivými členmi sa i zintenzívneli 
a zlepšili. Respondenti zdôrazňovali, že najbližší členovia rodiny im 
preukazovali morálnu, psychickú, ekonomickú podporu a pomoc.

Väčším problémom boli kamarátske a  priateľské väzby, na 
ktoré sa nepodarilo v plnej miere nadviazať. Na jednej strane to 
súvisí s dynamikou formovania životných a rodinných stratégií, 
keď kamaráti zmenili miesto bydliska, prácu, prípadne si založili 
vlastné rodiny. Na strane druhej štruktúru vzťahov narušili aj 
iné životné skúsenosti, ktoré reemigranti nadobudli v zahraničí. 
Smer ich zmeny bol badateľný nielen v  rovine analytickej, ale 
aj normatívnej a psychologickej. Na životný štýl spred migrácie 
nemohli a  v  niektorých prípadoch ani nechceli nadviazať, čo 
dokumentujeme nasledovnou výpoveďou:

Bol som v takej partii a toho som sa najviac bál, že keď budem 
v zahraničí, tak stratím s nimi kontakt. Aj sme si písali veľa vďaka 
facebooku a skypu a internetu. Ale postupne som to vnímal ako 
stratu času. Taký môj životný posun, že už asi však  toho bolo 
dosť. Chcel som sa niekam ďalej posunúť a v tej partii som nemal 
čo objaviť ďalej. (m.)
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Príchodom domov sa sociálny kapitál oslabil aj smerom 
k hostiteľskej krajine, pretože podobne ako pri odchode, aj pri 
návrate je náročné udržiavať vzťahy na diaľku.

Čo bol taký zvláštny pocit, že ja som cítila akoby taká schizofrénia, 
že zrazu začínam žiť úplne iný život. Lebo som sa odtrhla od 
všetkých tých kontaktov ktoré som mala v zahraničí a že tam sa 
to vlastne stoplo. A to som mala pocit akoby som skončila nejaký 
život a nedalo sa fungovať na obidvoch stranách. To bolo také 
veľmi zvláštne. A že všetci ľudia doma na Slovensku nepoznali tú 
realitu tam. A ja som sa vlastne  o tom s nikým nedokázala dobre 
porozprávať iba s tými málo ľuďmi, ktorí majú podobnú skúsenosť 
ale v tom som sa cítila zrazu taká odtrhnutá, iná od ostatných. (ž.)

Okrem pozitívnych ohlasov na ich návrat, najmä zo strany 
rodinných príslušníkov, sa respondenti stretli aj s nepochopením 
a závisťou. V zahraničí boli migranti stigmatizovaní ich pôvodom, 
napríklad označením tá z východu a vo svojej krajine sa tiež stávajú 
„inými“, líšia sa. Stigma zostala aj v domácich podmienkach, len 
sa zmenila na migračnú skúsenosť, napríklad označením tá, čo 
žila v Paríži:

Ja som ani nerada hovorila že som bola v zahraničí. Vedela som, 
že to bol taký magnet, že ježišmária ty si sa vrátila z Francúzska. 
Proste  ja som sa vrátila z Paríža a už to bolo. Ty si žila v Paríži 
preboha prečo si sa vrátila domov? Tá reakcia bola okamžite taká, 
že ty si bláznivá, veď tam ti muselo byť najlepšie na svete a načo 
si to spravila? Ty si spravila niečo čo vôbec nechápem. Len ja som 
vedela, že oóój, všetko má svoje pre a proti. (ž.)55

55 Na rozdiely vnímania migrácie medzi tými ktorí neopustili svoju krajinu a 
teda nemajú migračnú skúsenosť a migrantami s touto empíriou upozorňuje 
napríklad aj  Gardner (1993). Poukazuje na základe svojich výskumov na roz-
dielne predstavy o živote bangladéšskych migrantov v Londýne. Predstavy tých, 
ktorí nikdy neopustili bangladéšske dediny sa značne líšia od žitej reality mig-
rantov.
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Migranti pri návrate pociťovali odcudzenie i  stagnáciu. 
Niektoré výpovede svedčia o  tom, že nevedeli, ako zúročiť 
svoje skúsenosti, vedomosti a zručnosti. Problémy, s ktorými sa 
reemigranti stretávali, boli schopní pochopiť najmä tí, ktorí boli 
podobne stigmatizovaní teda ľudia s  migračnou autopsiou. Aj 
preto viacerí z nich po návrate vyhľadávali komunitu navrátivších 
sa mladých ľudí z cudziny.

Teraz sú tri roky, čo sme späť a ten prvý rok bol naozaj taký náročný, 
že v podstate aj tie prvé mesiace som pomaly každý večer plakala, 
že som tu nešťastná, že neviem, čo ďalej... a mala som ten pocit 
vykorenenia. A tu na Slovensku vládne taká tá závisť, takže ja som 
ani nikomu nevedela povedať čo cítim. Keď sa náhodou stretnem 
s mladými, ktorí boli v zahraničí, tak hneď sa vieme porozprávať. 
Boli sme kamarátovi na svadbe a oni tam mali známych, ktorí tiež 
boli v zahraničí a my sme sa celú tú svadbu rozprávali. V podstate 
vtedy som tak nejak pochopila, že aj iní to majú podobne ako ja. (ž.)

Myslím si, že mne veľmi pomohlo, že som zostala žiť tu v XY. Tu je 
veľa zahraničných fi riem, v ktorých robia buď ľudia zo zahraničia, 
alebo veľa mladých ľudí, ktorí boli v zahraničí. A tak si viac 
rozumieme, vieme sa pochopiť aj sme tak podobne nastavení. (ž.)

5. Dimenzie domova

V  súvislosti so súčasnými migračnými trendami sú vzťahy 
k domovu ešte zložitejšie, jedinec môže mať domovov viacej. 
Domovom pre neho môže byť krajina pôvodu i krajina migrácie. 
Viacerí autori poukazujú na to, že domov má tekutú povahu 
a jeho apercipovanie je individuálne. Časom sa môže meniť a jeho 
chápanie je ovplyvnené priestorovými skutočnosťami procesu 
migrácie. Domov môže byť „tu“, ale aj „tam“, prípadne oboje tu, aj 
tam (Erdal 2014, Vertovec 1999, Cassarino 2004). Koncept „dvoch 
domovov je stabilizovaný aj v zmiešaných rodinách, najmä ak sa 
usídlili v rodnej krajine manželského partnera“ (Luther 2006: 112.). 
K. Gardner charakterizuje domov ako územie odkiaľ prichádza to 
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najlepšie jedlo, zdroj liečivých elementov. Rovnako tak je domov 
miestom skutočných emócií a v neposlednom rade miestom, ktoré 
predstavuje objekt túžby po návrate (Gardner 1993).

Humánna geografka M. B. Erdal (2014) analyzovala 
domov u navrátivších sa poľských a  pakistanských migrantov 
a  konceptualizovala ho prostredníctvom štyroch dimenzií: 
priestorovej, časovej, emocionálnej a racionálnej. Medzi týmito 
rozmermi podľa Erdal existujú dôležité prepojenia, ktoré sú 
zároveň aj dostatočne odlišné, aby poskytli zaujímavé analytické 
údaje. Spomenuté dimenzie aplikujeme aj v procese návratu domov 
využijúc výpovede respondentov/ respondentiek.

Priestorová dimenzia. I napriek tekutej konceptualizácie 
domova v akademickej literatúre, domov býva spojený s 
konkrétnymi miestami a  geografi cky vymedzenými kontextmi. 
V rozprávaniach respondentov sa domov spája k miestu potrieb, 
očakávania a  bezpečia. Objavuje sa ako bezpečný priestor, kde 
nie je vojna, kde nedochádza k  prírodným katastrofám, kde je 
dostatok pitnej vody a jedla. K  pozitívnym konotáciám patrí i 
krajina s rôznorodým prírodným bohatstvom a striedanie štyroch 
ročných období. Priestorová dimenzia domova, bezpečie a pekná 
príroda prevažovali nad adresným geografi ckým vymedzením 
v zmysle vrátiť sa do konkrétneho mesta/dediny.

Na Slovensku si môžeme proste žiť si fantastický život. Veď je fakt, 
že ma neohrozuje žiadna nejaká pohroma alebo vojna. Aj keď 
treba sledovať  udalosti a postaviť sa za veci lebo je to zlé vo svete 
celkovo. Ale Slovensko ako také, fantastické. (ž.)

Časová dimenzia sa týka rozdielov, ktoré zmena v čase môže 
spôsobiť. Ide o prelomové zlomy a situácie v biodromálnom cykle 
človeka, ako je napríklad uzatvorenie sobáša, narodenie dieťaťa, 
ponuka práce, smrť blízkych, rozchod s partnerom, ktoré formujú 
ďalšie životné osobné a  kariérne stratégie. Vzniknuté situácie 
výrazne ovplyvňujú rozhodnutie vrátiť sa domov. Na základe 
výskumov môžeme konštatovať, že vek rozhodnutia sa pre návrat, 
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alebo pre zotrvanie v zahraničí je okolo 30 – 33 rokov. Uvedené 
aspekty ilustrujú nasledovné výpovede.

Ja si  myslím, že veľa ľudí aj známych čo mám, i ja sama hodnotím 
to tak, že pokiaľ si už chcú založiť rodinu a vychovávať deti, tak aj 
z nejakého psychologického a  strategického hľadiska chcú ísť domov. 
Že teda tam, kde mám svojich rodičov a starých rodičov blízko, môžu 
pomôcť. A zároveň aj chcem, aby tie moje deti vyrastali v prostredí, 
kde sa môžu s nimi stretnúť, že budú s nimi. (ž.)

Tak chýbal mi domov a vždy som také pociťoval, že čo ak teraz moja 
starká u ktorej som trávil veľa času zomrie a ja nebudem doma. (m.)

Už keď som bola v AA, tak som si hľadala prácu doma. Vedela 
som, že nechcem ostať v zahraničí. A prišla ponuka od korporátnej 
spoločnosti ... (ž.)

Emocionálna dimenzia zahŕňa vnútorný pocit bezpečia, istôt, 
lásky, spolupatričnosti, uznávanie rovnakých hodnôt a postojov 
ku každodenným situáciám i sviatočným príležitostiam. Viaže sa 
na rodinu, rodinné vzťahy, kamarátov, ale aj na fyzický priestor 
obsiahnutý v spomienkach. Výrazným faktorom, ktorý vplýval na 
proces rozhodnutia sa pre návrat je väzba na rodinu, rodinných 
príslušníkov (naprieč generáciám) a priateľov.

Nie je to jednoduché. Aj keď tam máte nejakých kamarátov, nie je 
tam rodina. A to príde časom ako človek dozrieva. Keď ste mladý, 
nepotrebujete nikoho. Stačí vám frajer a kamošky a žúrky. Ale časom 
si už človek uvedomuje, že tu som doma, tu mám proste rodinu. (ž.)

Tešila som sa keď som odchádzala do zahraničia. Bola som taká že 
jupí, idem začať niečo nové, že konečne toto mesto dlho neuvidím, 
už mi to tak liezlo na nervy. Ale keď som sa vrátila tak to bolo na 
nezaplatenie. Či rodina, moje záľuby, proste všetko je tu a ja som 
sa od nich odtrepala tak ďaleko. Odtiahla som sa kvôli peniazom 
od všetkých, od všetkého čo vlastne mám najradšej. Je to veľmi 
dobrá skúsenosť ale už viac by som napríklad nešla. (ž.)
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Racionálny rozmer sa týka diskurzívnych rozhodnutí migrantov, 
čo ďalej. Vychádzajú z ich skúseností a rôznych životných situácií 
ktoré zažili v zahraničí i z okolností súvisiacich s krajinou pôvodu.  
Väčšinou ide o zhluk viacerých aspektov. Vstupujú do nich tak  
ekonomické aspekty, ako aj plánovanie osobného či profesijného 
života. Ide o komplex rozhodnutí založiť si rodinu, vychovávať dieťa 
v „domácej krajine“, v generačnom prepojení na starých rodičov 
a budovať si domov  v zmysle fyzického priestoru.

... ale potom keď sme už čakali syna, mali sme malý byt ... a zistili 
sme, že by to bolo vhodnejšie aj kvôli manželke, vrátiť sa. Hľadali 
sme niečo väčšie na bývanie a podarilo sa nám kúpiť si domček 
v ZZ. Nie je to síce kde máme rodičov, ale predsa len bližšie. Takže 
to boli dôvody prečo sme sa presťahovali na Slovensko. (m.)

Racionálny rozmer obsahuje aj sféru plánovania profesijnej 
dráhy a potrebu budovať si kariéru, rozvíjať svoj talent a zručnosti 
doma.

Keď pracujem, tak pracujem v nejakom  kolektíve ľudí, alebo v 
nejakej komunite. A ja som toto chcela vždy tvoriť na Slovensku. 
Pre mňa nemalo význam rozvíjať nejakú prácu, spolupracovať s 
nejakým zahraničným remeselníkom. A to preto, že to nemá nejakú 
takú tú pridanú hodnotu, že veď ja to chcem robiť doma. Ja mám 
pocit neskutočnej možnosti realizácie na Slovensku v porovnaní 
s  tým, ako som to mohla aplikovať v tom zahraničí. Tam žije 
neskutočne veľa imigrantov ktorí sú ochotní pracovať za úplne iné 
peniaze a tým pádom tlačia ľudí do iných spôsobov práce. Kde sa 
hlási na jedno miesto sto ďalších ľudí. Niečo takéto na Slovensku 
absolútne nepoznáme. Mne tu príde oveľa väčšia pohodička.“ (ž.)

Racionálnou motiváciou pre návrat sú i negatívne skúsenosti 
z pobytu, nevyhovujúci životný štýl, nenaplnenie cieľov, vzťahové 
problémy, neúspech na trhu práce i  pocity nebezpečenstva 
a strachu v hostiteľskej krajine.
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...videla som ľudí ako cez deň dílovali s drogami a podobné veci. 
Čítala som správy, že predávajú zbrane na stanici po nociach, tá 
kriminalita tam bola úplne horšia, takže mne to bolo dosť zlé. ... 
nepáčilo sa mi tam. Ja mám rada multikulturalitu, ale už to bolo 
že až moc mix a zdalo sa mi, že je to už také nebezpečné. Ja som 
sa tam cítila nebezpečne. (ž.)

Pre mňa motiváciou vrátiť sa domov bolo hlavne to, že stále som 
bola vnímaná ako cudzinec. A to znamená, že proste sú to pracovné 
pozície, kde vás vôbec nebudú brať do úvahy kvôli tomu, že vždycky 
uprednostnia toho lokálneho človeka. Čo začne byť také trošku 
frustrujúce, tak sa vám to zdá také nefér, že vlastne záleží iba na 
tom, skade človek  pochádza a nie aké má kvality a koľko by sa 
teda snažil a koľko vie dať do toho. (ž.)

Keď to porovnám s XY, tak tam akoby nič nefungovalo. Doprava, 
zdravotníctvo. Tak to je u nás lepšie. Ale oni zase nie sú v takom 
strese ako my. Tam bol život jednoduchší. Tu už aj mladí ľudia 
zažívajú stresy, stresy z nezamestnania, také existenčné stresy. 
A myslím si, že tie vzťahy muža a ženy sú tu lepšie. Žena sa tu 
má oveľa lepšie, je akceptovanejšia ako tam. Na Slovensku sa 
môže zamestnať na čo má kvalifi káciu. Tu chlapci komunikujú s 
dievčatami ako kamaráti, partia, tam to malo ten taký iný zmysel, 
taký, žena ako sexuálny objekt. (ž.)

Migrácia nepredstavuje iba fyzický pohyb ľudí, je to aj pohyb 
myšlienok, predstáv a vecí (Gardner 1993, Vertovec 2004). A teda 
návrat domov obsahuje aj prvok aktívnej komunikácie s okolím, 
prvok určitého vyjednávania a modifi kácie, ktorý nemusí mať za 
cieľ viditeľnú zmenu. Zmena môže byť primárna – osobnostná, 
a môže byť aj sekundárnym a nezamýšľaným dôsledkom. Zároveň 
môže ísť aj o zmenu angažovania sa: vraciam sa, lebo chcem byť 
prospešný, chcem pomôcť tejto krajine. Z tohto dôvodu, na základe 
výskumu uvádzame aj piaty rozmer transformačný a inovačný.  

Migrácia vplýva na osobnostnú zmenu jedinca. Môžeme hovoriť 
o zrýchlení dospelosti a zodpovednosti, o získaní nových zručností, 
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schopností zvládať doteraz neriešené problémy, „zažiť iné životné 
štýly a  idey“. Výsledkom čoho sú postupné malé kroky vedúce 
ku zmene. Osobnostná zmena súvisí aj so schopnosťou „nebáť 
sa vyjadriť si názor, byť počutý“, byť aktívnym a participovať na 
formovaní občianskej spoločnosti. Inovácia zahŕňa aj ekonomický 
aspekt spojený s kúpou domu, bytu zakladanie  fi riem, start-upov 
a podobne. Zmeny ilustrujú napríklad nasledovné výpovede:

A predtým, keď som tu žil, som si ich nevšímal, že niekto je aktivista, 
že niekto sa venuje dobrovoľníctvu, že niekto robí v NGO. Žil som 
si svoj život ufrfl aného Slováka. Potom v zahraničí som pochopil, 
že tak nechcem už žiť, nezodpovedne, nevšímavo k problémom. 
Keď som sa vrátil, všímal som si, že sú tu tie svetlé body v našej 
spoločnosti ako tí mladí ľudia, ktorí robia a ktorí majú neziskovky 
a ktorí sa venujú týmto veciam. Preto som sa k nim zapojil a to mi 
pomohlo. Stále vidím, že aký sme národ, vidím tieto svetlé príklady. 
Treba na to poukazovať, nebáť sa ozvať. (m.)

Zmenila som sa určite v premýšľaní. Ja som videla v zahraničí že 
to, že niekto vie povedať svoj názor, tak to je bežná vec v nejakej 
krajine. Tam proste absolútne všetci vedeli sa prezentovať a povedať 
svoj názor. (ž.)

Pri návrate domov, sa mladí ľudia stali nositeľom zmeny 
i  inovácií. Ide napríklad o citlivejšie vnímanie občianskej 
spoločnosti, netolerancie, environmentálnych výziev, korupcie, 
problémov vo vzdelávacom systéme, službách a  podobne. 
Rozhovory s  respondentami/ respondentkami odkrývali nielen 
malé kroky vedúce k zmene, ale aj spoločenské aktivity smerujúce 
k zásadnejším zmenám. Angažovanosť viacerých z nich sme mali 
možnosť sledovať na lokálnej/ regionálnej i celoslovenskej úrovni 
pri rôznych mobilizačných kampaniach a iniciatívach, napríklad 
Volíme Európu, Nie v našom meste i Za slušné Slovensko.
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Vlastne my sme boli v Anglicku, keď bol náš súčasný župan zvolený 
(Marián Kotleba – poznámka autorov), tak sme to tak prežívali, 
sme boli hore, proste do noci sme to sledovali a mi to prišlo úplne 
vtedy hrozné, že to nemôže byť pravda, úplne neskutočné, že to 
sa nemohlo stať. Keď sme sa vrátili na Slovensko, spoznali sme sa 
s AA, BB, CC... ktorí sa angažovali proti tomu. Veľmi negatívne 
som vnímala aj prežívala migrantskú krízu aj prístup vlády aj 
všetkých kompetentných orgánov k  utečencom, ako sa k tomu 
postavili. Prišlo mi to úplne hrozné a neľudské a nevedela som 
sa s tým nejako stotožniť. A hlavne aj ľudia okolo mňa, že boli 
takí apatickí, že proste to nebrali ako nejaký problém... ten taký 
humanizmus tam veľmi chýbal. Takže tú politickú scénu som určite 
dosť prežívala a dosť sa ma to aj tak osobne dotýkalo. Takže som 
sa začala aj zapájať... (ž.)

Záver

Fenomén dočasnej migrácie z hľadiska jeho procesuálnej povahy 
obsahuje aj fázu návratu domov. Tú možno rozčleniť na štádium 
rozhodovania sa pre návrat, samotný odchod z hostiteľskej krajiny 
i  na obdobie prispôsobovania sa staro-novým skutočnostiam 
v krajine pôvodu. Prostredníctvom analýzy vybraných sledovaných 
javov sme sa zamerali na to, akú úlohu v tomto procese zohráva 
kategória domova a aké dimenzie sa s ním spájajú. V štúdii sme 
vychádzali najmä z výskumov mladých ľudí, ktorí žili (pracovali, 
študovali) v zahraničí a vrátili sa domov na Slovensko.

I napriek tomu, že sa mladí ľudia na návrat tešili, z analýzy 
naznačených odpovedí respondentov je evidentné, že rozhodovanie 
sa preň, ako aj samotný návrat domov bol zložitý. Dôležitú 
úlohu zohrávala osobnostná zmena jedinca, snaha o  integráciu 
v  hostiteľskej krajine i  zmena sociálnych kontaktov a  väzieb. 
V  procese návratu dochádzalo k opätovnému vyjednávaniu 
svojho miesta. Mladí migranti prechádzali procesom reintegrácie 
v sociálnej aj v profesionálnej rovine a zároveň boli nútení riešiť 
situácie a požiadavky, ktoré neboli viac či menej schopní ovplyvniť 
(napríklad zníženie sociálneho kapitálu). Preto pri konfrontácii 
nových skúseností a  idealizácie domova s  realitou došlo k 
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obrátenému kultúrnemu šoku, čo u niektorých navrátivších viedlo 
až k hlbšej individuálnej kríze. 

Návratové zámery v procese rozhodovania odrážajú postoje 
migrantov k migračnej skúsenosti ako celku a zároveň projektujú 
osobné stratégie a s nimi súvisiaci koncept domova. V štúdii sme ho 
identifi kovali prostredníctvom piatich prekrývajúcich sa dimenzií: 
priestorovej, časovej, emocionálnej, racionálnej, transformačnej a 
inovačnej, ktoré sme podopreli výsledkami terénnych výskumov. 
Domov sa u mladých reemigrantov spájal so širším významom 
v kontexte geografi ckého priestoru, vnímania prírody i  s pocitom 
bezpečia. Výskumy ukázali, že významným faktorom pre návrat 
domov boli rodinné vzťahy (rodičia, starí rodičia). Zároveň to bola 
i potreba formovať  životné stratégie – „usadiť sa“, založiť si rodinu, 
byť v kontakte s príbuznými (postarať sa o  rodičov, vychovávať 
deti v generačnom prepojení) i budovať profesijnú dráhu. Jedným 
z dôvodov prečo tomu tak je, prečo prevažovali uvedené faktory 
rozhodnutí pre návrat, bol vek a vzdelanie respondentov. Ako sme 
uviedli, ide o prelínajúce sa dimenzie domova, kedy sa nedá oddeliť 
napríklad rozmer časový od emocionálneho a racionálneho. Osobné 
rozhovory s respondentmi umožnili preniknúť relatívne blízko k ich 
pocitom a odkryli i diverzitu migračných skúseností, keď návrat 
domov bol i výsledkom neúspechu, nenaplnenia migračného zámeru 
i zlá migračná empíria. Interpretatívna analýza narácií obsahuje aj 
mnoho iných javov, napríklad prvok stigmatizácie a nepochopenia 
vracajúcich sa  ľuďmi bez migračnej skúsenosti. 

Návrat zahŕňa aj ekonomický aspekt spojený s kúpou domu, 
bytu, zakladanie  fi riem, start-upov a  podobne.Zároveň však 
môžeme hovoriť aj o  aktívnej komunikácii s  okolím súvisiaci 
s  angažovaním sa v  zmysle vraciam sa domov, lebo chcem byť 
prospešný, chcem pomôcť. Pri návrate domov, sa mladí ľudia stali 
nositeľom zmeny i inovácií. Ide napríklad o citlivejšie vnímanie 
občianskej spoločnosti, netolerancie, environmentálnych výziev, 
korupcie, problémov vo vzdelávacom systéme, službách a podobne. 
Rozhovory s respondentami/ respondentkami odkrývali nielen 
malé kroky vedúce k zmene, ale aj spoločenské aktivity smerujúce 
k zásadnejším zmenám. Angažovanosť viacerých z nich, sme mali 
možnosť sledovať na lokálnej/ regionálnej i celoslovenskej úrovni 
pri rôznych mobilizačných kampaniach a iniciatívach. 
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