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Abstract: Policymaking at the regional, national and European levels is currently highly in-
fluenced by the views and attitudes of young people. Especially in the regions on the peri -
phery of the European Union, these views are influenced by the external environment and af-
fect young people's attitudes toward the European Union. A typical example, located on the
periphery of the European Union, is the Prešov region. The study of young people's attitudes
and views towards the European Union has now become an important part of several opinion
polls and scientific studies, which underlines the topicality of the issue. However, the scien-
tific studies and opinion polls published so far refer to large social groups. The aim of the
present study is to determine the opinions of young people in the Prešov region about the
European Union through an empirical sociological survey. The study also aims to find out
how young people perceive the European Union, how much trust young people have in the in-
stitutions of the European Union, where young people most often receive information about
the European Union and to what extent they verify the information they receive, and what the
attitude of young people in the Prešov region is towards the future membership of the Slovak
Republic in the European Union.
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1 ÚVOD

Od počiatku svojho vzniku možno Európsku úniu (EÚ) považovať nielen za
politický a ekonomický priestor európskeho kontinentu, ale aj za fungujúcu občian-
sku spoločnosť, ktorá po skúsenostiach s dvoma svetovými vojnami a autokratický-
mi  režimami  stojí  na  hodnotách  mieru,  demokracie,  právneho  štátu  a ľudských
právach. Tak ako aj iné demokratické režimy, aj legitimita demokratického systému
Európskej únie do značnej miery závisí od dôvery obyvateľov členských krajín v jej
inštitúcie a v Úniu ako takú. Hoci v počiatkoch európskej integrácie bola miera dô-
very obyvateľov v spoločné európske inštitúcie na vysokej úrovni, aj vďaka snahe
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mnohých významných politických predstaviteľov akými boli Winston Churchill, Al-
cide de Gasperi, Konrad Adenauer,  Joseph Bech, Jean Monnet, Robert Schuman,
Paul-Henri Spaak a pod., v súčasnosti je možné pozorovať skôr pokles tejto dôvery
a aj istú pasivitu občanov pri venovaní sa verejným otázkam.

Politické, ekonomické a sociálne zmeny posledných rokov, ktoré boli zapríčine-
né  udalosťami  akými  boli  hospodárska  a finančná  kríza,  dlhová  kríza,  migračná
kríza,  vystúpenie  Spojeného  kráľovstva  z Európskej  únie,  nedávna  zdravotnícka
a ekonomická kríza zapríčinená ochorením COVID-19, ale i dlhodobé demografické
(starnutie  populácie)  a sociálne zmeny (predĺženie  tranzície  mladých ľudí  do do-
spelosti)  (Macháček,  2012)  zapríčiňujú,  že  sú  ovplyvnené  základné  podmienky
prirodzenej výmeny generácií v Európe a Európskej únii.

Hoci podiel mladých ľudí v spoločnosti klesá (European Parliament, 2021a, b;
Štatistický úrad SR, 2022), postoje, hodnoty a názory mladých ľudí do veľkej miery
ovplyvňujú  tvorbu  politík  na  regionálnej,  národnej  i európskej  úrovni.  Skúmanie
rôznych  aspektov  života  mladých  ľudí,  vrátane  skúmania  ich  postojov,  názorov
a hodnôt sa preto stalo súčasťou politického, verejného, odborného i akademického
diskurzu. V súčasnom kontexte hospodárskeho a ekonomického poklesu je najviac
ohrozená  práve  generácia  mladých  ľudí,  ktorá  patrí  z pohľadu  nezamestnanosti
medzi najpočetnejšie skupiny. Obzvlášť to platí, ak žijú títo ľudia v regiónoch na pe-
riférii Európskej únie, medzi ktoré možno zaradiť aj Prešovský kraj. V regiónoch na
periférii Európskej únie žijú mladí ľudia často v rurálnom prostredí s nižšou zamest-
nanosťou, čo súvisí s neskoršou ekonomickou samostatnosťou a menej dostupným
bývaním pre mladých. Aj preto inklinujú skôr k individuálnym než sociotropným
postojom, názorom a hodnotám (Friedrich Ebert Stiftung, 2021), čo sa odráža aj vo
vzťahu k Európskej únii. Cieľom predloženej štúdie je preto zistiť prostredníctvom
sociologického prieskumu v Prešovskom kraji názory mladých ľudí na Európsku úniu.

2 SKÚMANIE POSTOJOV A NÁZOROV NA EURÓPSKU 
ÚNIU

Ako dokazujú viaceré  vedecké  štúdie (Gabel,  1998;  Hooghe a Marks,  2004,
2005;  Clements,  2011),  podpora  Európskej  únie  a stotožnenie  sa  jej  občanov
s európskym projektom sa líši podľa stupňa ich kognitívnej mobilizácie a politické-
ho povedomia, sociálnych hodnôt a miery národnej identity. Pri  vytváraní  svojho
názoru na Európsku úniu občania sledujú podnety národných politikov a národných
médií,  pričom  ich  postoje  k EÚ  sú  ovplyvnené  dôverou  v národné  inštitúcie.
Ekonomické teórie (Hooghe a Marks, 2004, 2005; Verhaegen et al., 2014) zasa po-
ukazujú na to, že tendenciu mať k EÚ pozitívnejší názor majú ľudia, ktorí majú z in-
tegrácie  najväčší  úžitok  a pociťujú  prínos  integrácie  pre  ekonomiku  ich  krajiny.
Mnohé empirické štúdie (Foster  a Frieden, 2017; Gómez, 2015; Dustmann et  al.,
2017) potvrdzujú tieto teórie tvrdeniami, že v strednodobom a dlhodobom horizonte
závisí miera dôvery v Európsku úniu a jej inštitúcie od miery nezamestnanosti, inflá-
cie a celkovej ekonomickej situácie krajiny.
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Skupina autorov ako Algan et  al.  (2017),  Los et  al.  (2017),  Rodríguez-Pose
(2018) a McCann (2020) zasa zdôrazňujú, že nízka dôvera v EÚ často súvisí aj s tzv.
geografiou nespokojnosti. Nespokojnosť a s tým súvisiaca nízka dôvera v inštitúcie
podľa týchto autorov súvisí s hospodárskymi a ekonomickými rozdielmi v jednotli-
vých regiónoch. Ľudia žijúci v menej vyspelých regiónoch, ktoré sa vyznačujú vyš-
šou  mierou  nezamestnanosti  a nižšou  mierou  životnej  úrovne,  tak  môžu  svojou
nízkou dôverou v inštitúcie prispievať k politickej nestabilite. Niektorí autori (Bec-
ker  et  al.,  2017)  išli  pri  skúmaní  tohto  javu  ešte  ďalej,  pričom  skúmali  vplyv
ekonomických faktorov na nálady obyvateľov s dopadom na volebné výsledky. Pri
analýze  hlasovania  o brexite  dospeli  k záveru,  že  regionálne  rozdiely  v príjmoch
a zamestnanosti  majú dopady na nerovnomerné geografické rozloženie výsledkov
referenda. Rovnako iné štúdie (Essletzbichler et al., 2018; Dijkstra et al., 2020) do-
kazujú, že ľudia žijúci v menej rozvinutých regiónoch preferujú často populistické
a euroskeptické  strany.  Analýza  údajov  Eurobarometra  (Lechner,  2019;  López-
Bazo,  2021)  za  regióny  na  úrovni  NUTS 2  nám tiež  ilustruje  pravdepodobnosť
euroskeptických postojov v regiónoch, ktoré vykazujú nižšiu mieru zamestnanosti.
Na  Slovensku  predstavuje  takýto  región  východné  Slovensko.  Ak  by  boli  tieto
makroekonomické údaje porovnávané na úrovni NUTS 3, na Slovensku vykazuje
najnižšie čísla z hľadiska výšky nominálnej mzdy a HDP na obyvateľa Prešovský
kraj (NBS, 2018). Pravdepodobnosť euroskeptických postojov tak možno predpo-
kladať práve v tomto regióne Slovenska.

Snahu o skúmanie postojov a názorov na Európsku úniu možno dlhodobo pozo-
rovať tiež pri viacerých prieskumoch, vedeckých štúdiách a výskumoch. Štandardný
prieskum verejnej mienky v Európskej únii (Eurobarometer), ktorý v pravidelných
intervaloch uskutočňuje Európska komisia, sa organizuje už od roku 1973 (Európska
komisia, 2021a, b). Tzv. Eurobarometer sa týka širokého spektra otázok súvisiacich
s európskou problematikou a analyzuje názory obyvateľov členských krajín Európ-
skej únie na rôzne spoločenské témy (Európska komisia, 2018a, b, 2019a, b, 2020,
2021a, b, 2022). Rovnako viaceré vedecké štúdie či výskumy preukazujú ambíciu
objektívne skúmať postoje ľudí k Európskej únii (Mahendran a Cook, 2007; Machá-
ček, 2012; Bakker a de Vreese, 2016; Marginean, 2020), mieru dôvery v Európsku
úniu a k jej inštitúciám (Hooghe a Verhaegen, 2017; Brosius et al., 2019; Brosius et
al., 2020; Gawel a Toikko, 2021; Gallego a Tottejón, 2021), alebo sa zaoberajú poci-
tom príslušnosti k Európskej únii a európskou identitou (Grad et al., 2004; Huyst,
2009; Nikischer, 2015; Sazonova, 2019; Pryke, 2020; Rohde-Liebenau, 2020; Dal-
ton, 2021, Aichholzer et al., 2021). Všetky uvedené štúdie sa však zaoberajú štúdi-
om veľkých sociálnych útvarov či skupín, pričom zverejnené výsledky predstavujú
makrosocio-logickú úroveň. Žiadna z dostupných štúdii pritom neskúma tieto javy
v nomenklatúrnych územných jednotkách, ktoré predstavujú nižšiu úroveň ako je
NUTS 2. Rovnako doteraz nebol takýto výskum uskutočnený na úrovni Prešovského
kraja. Cieľom predloženého výskumu bolo preto priniesť výsledky formou mikro-
analýzy sociálneho prostredia, ktoré je vekovo i geograficky ohraničené v priestore
Prešovského kraja.
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3 METODOLÓGIA KVANTITATÍVNEHO VÝSKUMU

Výber výskumnej vzorky prebiehal na základe kvótového výberu, ktorý sledo-
val respondentov vo veku 17 – 25 rokov s trvalým pobytom v Prešovskom kraji.
Celkový počet uvedenej vzorky predstavoval k 31.12.2021 číslo 87 518 (Štatistický
úrad SR, 2022). Kvantitatívny výskum prebiehal v dňoch od 27. novembra 2021 do
30. decembra 2021 formou výskumného dotazníka. Tvorbe obsahu dotazníka pred-
chádzal predvýskum v podobe fókusovej skupiny, s cieľom získať od 20 účastníkov
fókusovej skupiny voľné asociácie a informácie, ktoré súviseli so skúmanou témou.
Vzhľadom na nejasnú epidemiologickú situáciu súvisiacou s prítomnosťou ochore-
nia COVID-19 bol dotazník vytvorený a distribuovaný elektronicky prostredníctvom
platformy Formuláre Google, ktorá umožňuje tvorbu dotazníkov a je prístupná pre
každého, kto má prístup na internet. Výhodou takejto platformy je časová flexibilita
pri  vypĺňaní  dotazníka,  responzívnosť  a prehľadnosť  formulára,  rýchle  štatistické
spracovanie, technické prevedenie, jednoduchosť administrácie, t. j. rýchla a tech-
nicky nenáročná distribúcia a anonymita respondentov. Dotazník bol distribuovaný
prostredníctvom internetu,  kde bol zasielaný na jednotlivé stredné a vysoké školy
v Prešovskom kraji formou e-mailovej správy. Dotazník obsahoval 13 uzavretých
otázok s možnosťou výberu odpovede a 2 otvorené otázky, kde mohli respondenti
vyjadriť  svoj  názor.  Otázky zohľadňovali  základné metodologické  zásady tvorby
otázok (Bačíková a Janovská, 2018), t. j. boli formulované zrozumiteľne, nepýtali sa
na dve veci naraz, nepoužívali nepresné a nejasné pojmy, nepoužívali dvojitý zápor,
neutrálne formulované otázky a pod. Celkovo bolo úspešne vyplnených 908 dotazní-
kov, čo predstavuje k celkovému počtu možnej výskumnej vzorky zastúpenú per-
centuálnu hodnotu na úrovni 1,03 %.

Kvantitatívny  výskum  bol  zameraný  na  niekoľko  oblastí,  pričom  hlavným
cieľom výskumu bolo zistiť názory respondentov na Európsku úniu, mieru informo-
vanosti v oblasti Európskej únie, mieru dôvery v inštitúcie Európskej únie a postoj
k budúcnosti členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Na základe uvedených
dát boli zadefinované a sledované nasledujúce výskumné otázky: 1. Ako mladí ľudia
vnímajú Európsku úniu a aký majú názor na Európsku úniu? 2. Akú mieru dôvery
pociťujú mladí ľudia voči inštitúciám Európskej únie? 3. Odkiaľ mladí ľudia najčas-
tejšie získavajú informácie o Európskej únii a do akej miery si získané informácie
overujú? 4. Aký je postoj mladých ľudí k budúcnosti členstva Slovenskej republiky
v Európskej únii? Výskum bol tiež zameraný na overenie  nasledovných hypotéz:
H1: Názor mladých ľudí na Európsku úniu je prevažne pozitívny. H2: Mladí ľudia
pociťujú dôveru voči inštitúciám Európskej únie. H3: Mladí ľudia získavajú infor-
mácie o Európskej únii prevažne na sociálnych sieťach. H4: Mladí ľudia v budúc-
nosti preferujú Slovenskú republiku ako členskú krajinu Európskej únie.
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4 VÝSLEDKY VÝSKUMU

Vzhľadom na to, že analyzované dáta boli získané kvótnym výberom s využi-
tím metódy PAPI, kde kvótne znaky pozostávali z pohlavia, veku a kraja, boli obme-
dzené  možnosti  aplikácie  štatistického modelovania  založeného  na  pravdepodob-
nostnom základe (Soukup, 2006; Soukup a Rabušič, 2007). Pre zodpovedanie vý-
skumných otázok je preto adekvátna predložená deskriptívna analýza. Nakoľko bol
dotazník vypĺňaný iba respondentmi, ktorí mali trvalý pobyt na území Prešovského
kraja, úvodné sociodemografické otázky skúmali pohlavie a orientačný vek. Z 908
respondentov sa zúčastnilo 329 mužov (36,25 %), 567 žien (62,45 %) a 12 respon-
dentov neuviedlo žiadne pohlavie (1,30 %). Najviac respondentov sa nachádzalo vo
veku 15 – 17 rokov (52,75 %), nasledovala kategória 18 – 20 rokov (37,55 %) a naj-
menej zastúpená bola kategória 21 –  25 rokov (8,80 %). 8 respondentov (0,90 %)
neoznačilo žiadnu vekovú kategóriu (tabuľka 1, graf 1, tabuľka 2 a graf 2).

Tabuľka 1  Aké je Vaše pohlavie?

Pohlavie Počet respondentov Percentuálny podiel

Muž 329 36,25 %

Žena 567 62,45%

Neuvedené 12 1,30%

CELKOM 908 100%

Graf 1  Aké je Vaše pohlavie?
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Tabuľka 2  Aký je Váš vek?

Vek Počet respondentov Percentuálny podiel

15-17 rokov 479 52,75%

18-20 rokov 341 37,55%

21-25 rokov 80 8,80%

Neuvedené 8 0,90%

CELKOM 908 100%

Graf 2  Aký je Váš vek?

Trendy posledných desaťročí nám naznačujú, že občania Európskej únie sú voči
Európskej  únii  kritickejší  (Anderson  a Reichert,  1995;  Andreson  a Kaltenhaler,
1996; Franklin et al., 1995; Norris, 1999; Brinegar a Jolly, 2005; de Vreese a Boom-
gaarden, 2005; Eichenberg a Dalton, 2007; Loveless, 2010; Rohrschneider a Love-
less, 2010; Kuhn a Stoeckel, 2014; Dalton, 2021). Nakoľko súčasnej mladej generá-
cii chýba skúsenosť a bezprostredná spomienka na vojnové časy a autoritatívne reži-
my, často pri tejto generácii absentujú obavy z nedemokratických politických reži-
mov a nedemokratických hodnôt (Macháček, 2012). Aj preto niektoré sociologické
výskumy (Bartoš, 2012) dokazujú, že veľká časť mladých ľudí má sklony k akceptá-
cii  radikálnych,  často  nedemokratických,  politických  riešení.  Práve  táto  časť
mladých  ľudí  pociťuje  nízku  dôveru  k európskym  demokratickým  inštitúciám
a Európsku úniu si spája s negatívnymi konotáciami. Tieto trendy preto zdôrazňujú
potrebu skúmania názorov mladých ľudí v sociálnych i geografických súvislostiach.
Otázka  č.  3  skúmala,  v akých  konotáciách  vnímajú  respondenti  Európsku  úniu.
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Vzhľadom na širokú rôznorodosť odpovedí sú v tabuľke 3 a grafe 3 uvedené štatis-
ticky najviac zastúpené odpovede ako spoločenstvo krajín/štátov (12,35 %), euro/
eurofondy (9,25 %), Brusel (3,30 %) a pod. Pri všetkých uvedených odpovediach je
však možné skonštatovať,  že sa nevyznačovali  negatívnou konotáciou vo vzťahu
k Európskej únii. 

Tabuľka 3  Čo Vás napadne ako prvé, keď sa povie Európska únia?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Spoločenstvo krajín/štátov 112 12,35%

Euro/eurofondy 84 9,25%

Brusel 30 3,30%

Európa 26 2,85%

Spolupráca 25 2,75%

Sloboda 20 2,20%

Cestovanie 12 1,30%

Ekonomika 7 0,80%

Európsky parlament 7 0,80%

Neuvedené 126 13,85%

Iné 459 50,55%

CELKOM 908 100%

Graf 3  Čo Vás napadne ako prvé, keď sa povie Európska únia?
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Otázka č. 4 už priamo skúmala názor respondentov na Európsku úniu. Pozitívne
vnímanie  Európskej  únie  dokazujú  zvolené  odpovede,  kde  204  respondentov
(22,45 %) označila možnosť pozitívny a 308 možnosť skôr pozitívny (41,85 %). Na-
opak, možnosť negatívny bola zaznamenaná len pri 53 odpovediach (5,85 %) a mož-
nosť skôr negatívny pri  83 odpovediach (9,15 %).  Pri možnosti  neviem bolo za-
znamenaných 181 odpovedí (19,90 %) a 7 respondentov neuviedlo žiadnu možnosť
(0,80 %) (tabuľka 4 a graf 4). V uvedeného vyplýva, že väčšina mladých ľudí v Pre-
šovskom kraji na pozitívny názor na Európsku úniu.

Tabuľka 4  Aký je Váš názor na EÚ?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Pozitívny 204 22,45%

Skôr pozitívny 380 41,85%

Skôr negatívny 83 9,15%

Negatívny 53 5,85%

Neviem 181 19,90%

Neuvedené 7 0,80%

CELKOM 908 100%

Graf 4  Aký je Váš názor na EÚ?

Nakoľko  kvantitatívny  výskum  prebiehal  v čase,  kedy  boli  stále  v platnosti
viaceré opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom, otázka č. 5 skúmala, do akej
miery respondenti vnímali prijaté opatrenia Európskou úniou v boji proti koronaví-
rusu za správne. Možnosť áno, Európska únia prijala správne opatrenia v boji proti
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koronavírusu označilo 118 účastníkov výskumu (13,00 %), možnosť skôr áno 278
(30,60  %),  skôr  nie  182 (20,05  %),  nie  153 (16,85  %),  neviem 169 (18,60  %)
a 8 účastníkov  výskumu označilo  možnosť  neviem (0,90  %).  Na  otázku č.  6,  či
zvládla SR boj proti koronavírusu vďaka členstvu v EÚ lepšie, odpovedalo kladne
len 256 respondentov (28,20 %). Naopak, väčšina respondentov 465 (51,20 %) od-
povedalo záporne. Viac v tabuľkách 5 a 6 a grafoch 5 a 6.

Tabuľka 5  Prijala EÚ správne opatrenia v boji proti koronavírusu?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 118 13,00%

Skôr áno 278 30,60%

Skôr nie 182 20,05%

Nie 153 16,85%

Neviem 169 18,60%

Neuvedené 8 0,90%

CELKOM 908 100%

Graf 5  Prijala EÚ správne opatrenia v boji proti koronavírusu?

Ako dokazujú viaceré  odborné štúdie (Anderson,  1998;  Munoz et  al.,  2011;
Harteveld et al., 2013; Brosius et al., 2020), dôvera obyvateľov Európskej únie úzko
súvisí s dôverou v národné politické inštitúcie.  Nakoľko je pre mnohých občanov
Európska únia stále vzdialenou a zložitou politickou inštitúciou, o ktorej majú málo
vedomostí a informácií (Clark, 2014), občania sa pri otázkach o Európskej únii často
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Tabuľka 6  Zvláda SR boj proti koronavírusu vďaka členstvu v EÚ lepšie?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 76 8,40%

Skôr áno 180 19,80%

Skôr nie 196 21,60%

Nie 269 29,60%

Neviem 179 19,70%

Neuvedené 8 0,90%

CELKOM 908 100%

Graf 6  Zvláda SR boj proti koronavírusu vďaka členstvu v EÚ lepšie?

spoliehajú  na  svoje  hodnotenia  národnej  politiky  a extrapolujú  svoje  názory  na
Európsku úniu na základe týchto hodnotení. Tento exprapolačný mechanizmus nám
následne vysvetľuje, prečo dôvera v Európsku úniu a jej inštitúcie vysoko koreluje
s dôverou v národné politické inštitúcie. Väčšina štúdií, ktoré skúmajú vzťah medzi
národnou politickou dôverou a politickou dôverou v Európsku úniu, zahŕňajú sériu
otázok, ktoré sa týkajú dôvery v niekoľko inštitúcií na národnej i európskej úrovni.
Pri skúmaní týchto výsledkov je však možné dôjsť k záveru (Brosius et al., 2020), že
zahrnutie rôznych inštitúcií do toho istého zoznamu položiek s rovnakými škálami
odpovedí podporuje konzistentnosť odpovedí a tak umelo zvyšuje koreláciu medzi
položkami. Rovnako tiež platí, že poradie otázok v rámci blokov zvyčajne nie je
náhodné a položky o vnútroštátnych inštitúciách vo väčšine prieskumov predchádza-
jú inštitúciám Európskej únie. V takýchto prieskumoch tak môže dochádzať k pri-
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márnej  stimulácii  odpovedí,  ktoré zvyšujú dôveru v Európsku úniu.  Z uvedených
dôvodov predložený prieskum neskúmal dôveru v jednotlivé národné a európske in-
štitúcie,  ale pokúšal  sa zistiť  mieru dôvery v inštitúcie Európskej únie ako celku
a následne ju porovnať s pocitom dôvery v národné inštitúcie. Predložené tvrdenia
dokazujú výsledky otázok č. 7 a č. 8. Väčšina respondentov (517 – 56,95 %) odpo-
vedalo na otázku, či dôverujú inštitúciám EÚ, áno alebo skôr áno. Podobné percen-
tuálne zastúpenie respondentov (473 – 52,05 %) odpovedalo áno alebo skôr áno na
otázku, či dôverujú inštitúciám EÚ viac ako národným (štátnym) inštitúciám. Rov-
naký pomer odpovedí platil pri zvolených možnostiach nie a skôr nie. Pri otázke č. 7
predstavoval počet týchto odpovedí hodnotu 186 (20,45 %), pri otázke č. 8 rovnako
186 (20,50 %). Rozdiel v percentuálnom vyjadrení tu bol spôsobený neuvedenými
odpoveďami pri jednotlivých otázkach. Viac v tabuľkách 7 a 8 a grafoch 7 a 8.

Tabuľka 7  Dôverujete inštitúciám EÚ?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 188 20,70%

Skôr áno 329 36,25%

Skôr nie 111 12,20%

Nie 75 8,25%

Neviem 195 21,50%

Neuvedené 10 1,10%

CELKOM 908 100%

Graf 7  Dôverujete inštitúciám EÚ?
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Tabuľka 8  Dôverujete inštitúciám EÚ viac ako národným (štátnym) inštitúciám?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 244 26,85%

Skôr áno 229 25,20%

Skôr nie 102 11,25%

Nie 84 9,25%

Neviem 241 26,55%

Neuvedené 8 0,90%

CELKOM 908 100%

Graf 8  Dôverujete inštitúciám EÚ viac ako národným (štátnym) inštitúciám?

Nakoľko miera dôvery v jednotlivé inštitúcie veľmi úzko súvisí s mierou infor-
movanosti a zdrojom informácií (Vliegenthart et al., 2008; Brosius et al., 2019), je
dôležité poznať, odkiaľ obyvatelia prijímajú tieto informácie. Hoci je známy fakt, že
verejná mienka je ovplyvňovaná do veľkej miery médiami (Cappella, 2002), trendy
posledných rokov nám naznačujú pokles miery dôvery ľudí v tradičné mainstreamo-
vé médiá (Edelman, 2017). Veľká časť európskej spoločnosti tak hľadá zdroj infor-
mácií mimo rámca tradičných mainstreamových médií (Brosius et al., 2019). Otázky
č. 9, 10 a 11 preto skúmali mieru záujmu o dianie v Európskej únii, zdroj informácii
o Európskej únii a mieru overovania si informácií o Európskej únii. Otázka č. 10 pri-
tom vychádzala z predpokladu, že mladí ľudia získavajú informácie o Európskej únii
prevažne na sociálnych sieťach. Ako ukazujú nižšie uvedené údaje, väčšina mladých
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ľudí v Prešovskom kraji sa nezaujíma o dianie v Európskej únii (56,40 %), získava
informácie z online médií (26,30 %) alebo sociálnych sietí (41,20 %), pričom väčši-
na z nich si získané informácie neoveruje (58,90 %). Podrobnejšie informácie po-
skytujú tabuľky 9, 10, 11 a grafy 9, 10, 11.

Tabuľka 9  Zaujímate sa o dianie v EÚ?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 91 10,00%

Skôr áno 250 27,55%

Skôr nie 107 11,80%

Nie 405 44,60%

Neviem 44 4,85%

Neuvedené 11 1,20%

CELKOM 908 100%

Tabuľka 10  Odkiaľ máte informácie o EÚ?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

TV/rádio 202 22,25%

Printové média 5 0,55%

Online média 239 26,30%

Sociálne siete 374 41,20%

Škola 49 5,40%

Iné 31 3,40%

Neuvedené 8 0,90%

CELKOM 908 100%

Tabuľka 11  Overujete si získané informácie o EÚ?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 126 13,90%

Skôr áno 217 23,90%

Skôr nie 353 38,85%

Nie 182 20,05%

Neviem 22 2,40%

Neuvedené 8 0,90%

CELKOM 908 100%
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Graf 9  Zaujímate sa o dianie v EÚ?

Graf 10  Odkiaľ máte informácie o EÚ?

Napriek tomu, že údaje Európskeho parlamentu (European parliament, 2021) za
posledné  roky  ukazujú,  že  medzi  celkovou  populáciou  Slovenska  klesá  podpora
členstva krajiny v EÚ (39 % podpora v roku 2021) a predstavuje v súčasnosti najniž-
šiu podporu spomedzi  členských krajín,  veková kategória Slovákov od 15 do 25
rokov  považuje  členstvo  v Európskej  únii  za  dobrú  vec  až  v 57  %  prípadoch.
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Z demografických  údajov vyplýva,  že  podpora  krajiny v EÚ sa líši  nielen  podľa
veku, ale klesá aj smerom na západ. Paradoxne ale až 81 % Slovákov si myslí, že sa
máme  vďaka  členstvu  v EÚ  lepšie  (European  parliament,  2021).  Prieskum
u mladých ľudí v Prešovskom kraji ukázal, že sa máme vďaka členstvu v EÚ lepšie
podľa 66 % opýtaných, pričom opak si myslí len 15,40 % opýtaných. Na otázku, či
by mala SR ostať členom EÚ odpovedalo kladne až 82,05 % a len 7,80 % z nich si
myslí, že by Slovensko nemalo ostať v EÚ. Z hľadiska podpory krajiny v EÚ tak
tieto údaje predstavujú nadpriemer ako voči celoslovenským (39 %), tak aj celo-
európskym dátam (64 %). Viac v tabuľkách 12 a 13 a grafoch 12 a 13.

Graf 11  Overujete si získané informácie o EÚ?

Na základe  výsledkov Eurobarometrov  z posledných dvoch rokov (Európska
komisia, 2021, 2022) možno skonštatovať, že obyvatelia všetkých regiónov Sloven-
ska pocítili ekonomický dopad pandémie skôr, ako jej ostatné dôsledky. Približne tri
štvrtiny obyvateľov Slovenska (76 %) hodnotia aktuálnu ekonomickú situáciu ako
zlú. Európska komisia, ako reakciu na hospodársky a ekonomický prepad, navrhla
prostredníctvom grantov a pôžičiek nástroj  obnovy pod názvom Next  Generation
EU vo výške 750 mld. eur, ktorý je súčasťou dlhodobého rozpočtu Európskej únie.
Toto  opatrenie  považovalo  za  efektívne  49  % obyvateľov  Slovenska  (Európska
komisia, 2022). Otázka č. 14 skúmala, na ktoré oblasti by sa podľa respondentov
malo použiť najviac finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ v najbližších rokoch.
Nakoľko sa jednalo o otvorenú otázku s možnosťou uvedenia viacerých odpovedí
(oblastí), niektoré odpovede zahŕňali viaceré slovné spojenia. Dominovali predov-
šetkým  odpovede  ako  školstvo  (12,90  %),  školstvo  a zdravotníctvo  (16,30  %).
zdravotníctvo (12,45 %), ekológia a životné prostredie (3,30 %), doprava a infra-
štruktúra (2,65 %) a pod. Viac v tabuľke 14 a grafe 14.
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Tabuľka 12  Máme sa podľa Vášho názoru vďaka členstvu v EÚ lepšie?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 352 38,80%

Skôr áno 247 27,20%

Skôr nie 79 8,70%

Nie 61 6,70%

Neviem 159 17,50%

Neuvedené 10 1,10%

CELKOM 908 100%

Graf 12  Máme sa podľa Vášho názoru vďaka členstvu v EÚ lepšie?

Tabuľka 13  Mala by SR ostať členom EÚ?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 579 63,75%

Skôr áno 166 18,30%

Skôr nie 37 4,05%

Nie 34 3,75%

Neviem 85 9,35%

Neuvedené 7 0,80%

CELKOM 908 100%
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Graf 13  Mala by SR ostať členom EÚ?

Tabuľka 14 Na ktoré oblasti by sa malo použiť najviac finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ

v najbližších rokoch?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Školstvo 117 12,90%

Školstvo a zdravotníctvo 148 16,30%

Zdravotníctvo 113 12,45%

Ekológia/životné prostredie 30 3,30%

Doprava/infraštruktúra 24 2,65%

Iné 351 38,65%

Neuvedené 125 13,75%

CELKOM 908 100%

Kvantitatívny  výskum  bol  zameraný  okrem  iného  aj  na  overenie  viacerých
hypotéz,  medzi  ktoré  patrila  hypotéza  H3:  Mladí  ľudia  získavajú  informácie
o Európskej únii prevažne na sociálnych sieťach. Táto hypotéza vychádzala z pred-
pokladu, že väčšina mladých ľudí nezískava informácie o Európskej únii v školskom
prostredí. Tento predpoklad sa naplnil pri otázke č. 10, kde iba 5,40 % respondentov
uviedlo, že získava dané informácie na škole. Posledná výskumná otázka sledovala
preto názor  respondentov,  či  by sa malo venovať  výučbe problematiky EÚ viac
hodín.  Možnosť  áno  alebo  skôr  áno  uviedlo  dohromady  668  respondentov
(73,55 %), čo do istej miery odzrkadľuje potrebu venovania sa tejto problematike vo
vyučovacom procese vo väčšej miere. Viac v tabuľke 15 a grafe 15.
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Graf 14  Na ktoré oblasti by sa malo použiť najviac finančných prostriedkov z rozpoč-

tu EÚ v najbližších rokoch?

Tabuľka 15  Malo by sa venovať výučbe problematiky EÚ viac hodín?

Odpoveď Počet respondentov Percentuálny podiel

Áno 386 42,50%

Skôr áno 282 31,05%

Skôr nie 72 7,95%

Nie 52 5,70%

Neviem 108 11,90%

Neuvedené 8 0,90%

CELKOM 908 100%

Ako ukázali výsledky predloženého výskumu, aj keď respondenti nemajú záu-
jem o dianie v Európskej únii, informácie o dianí v EÚ prijímajú len pasívne a získa-
né informácie si neoverujú, ani jeden z týchto faktorov nateraz neovplyvnil negatív-
ne percepciu vnímania Európskej únie u respondentov. Väčšina mladých ľudí v Pre-
šovskom kraji dôveruje inštitúciám Únie, pociťuje zlepšenie životnej situácie vďaka
členstvu v EÚ, pričom len 7,80 % z nich si nespája svoju budúcnosť s členstvom
v Európskej  únii.  Hoci  predložené  výsledky  nepotvrdili  názor  viacerých  autorov
(Algan et al., 2017; Los et al., 2017; Rodríguez-Pose, 2018; McCann, 2020) na tzv.
geografiu nespokojnosti, Prešovský kraj možno na základe všetkých objektívnych
ukazovateľov považovať za potencionálne rizikový región, u ktorého v prípade ďal-
šieho prehlbovania regionálnych rozdielov a zhoršenia ekonomickej situácie môže
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dôjsť  v oveľa  väčšej  miere  k nárastu  euroskeptických  postojov  v porovnaní
s ekonomickými centrami. Pre dlhodobé pozitívne vnímanie Únie v tomto regióne
tak bude okrem iného kľúčové aj to, ako sa bude vyvíjať vzťah centrum – periféria.

Graf 15  Malo by sa venovať výučbe problematiky EÚ viac hodín?

5 ZÁVER

Napriek poklesu počtu mladých ľudí v spoločnosti je mladá generácia považo-
vaná za tú časť spoločnosti, ktorá vo výraznej miere ovplyvňuje tvorbu regionál-
nych, národných i európskych politík (Macháček, 2012). Skúmanie postojov, názo-
rov a hodnôt mladých ľudí sa preto stalo relevantným predmetom záujmu mnohých
verejných prieskumov i vedeckých štúdií. Predovšetkým tá časť mladých ľudí, ktorá
žije na periférii Európskej únie a je tak vystavená mnohým výzvam, ktoré sú príz-
načné pre tieto geografické časti, ako napríklad vyššia nezamestnanosť, menej do-
stupné bývanie, rurálne prostredie a pod., je vo väčšej miere vystavená negatívnym
vplyvom vonkajšieho prostredia, čo sa odráža aj v postojoch k Európskej únii. Za ty-
pický príklad takéhoto prostredia možno považovať Prešovský kraj.

Doteraz publikované vedecké štúdie a prieskumy verejnej mienky, ktoré sa za-
oberali vnímaním postojov vo vzťahu k Európskej únii, boli orientované na štúdium
veľkých  sociálnych  skupín  na  makrosociologickej  úrovni.  Ambíciou  predloženej
štúdie  bolo  preto  priniesť  výsledky  formou  mikroanalýzy  sociálneho  prostredia.
Hlavným cieľom bolo prostredníctvom empirického sociologického prieskumu zis-
tiť názory mladých ľudí v Prešovskom kraji na Európsku úniu. Kvantitatívny vý-
skum bol zameraný na niekoľko oblastí, pričom vychádzal zo štyroch výskumných
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otázok.  Ako mladí  ľudia vnímajú Európsku úniu a aký  majú názor  na Európsku
úniu? Akú mieru dôvery pociťujú mladí ľudia voči inštitúciám Európskej únie? Od-
kiaľ mladí ľudia najčastejšie získavajú informácie o Európskej únii a do akej miery
si získané informácie overujú? Aký je postoj mladých ľudí k budúcnosti členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii?

Na základe dát, ktoré boli získané kvótnym výberom s využitím metódy PAPI
a následne analyzované, možno skonštatovať, že sa podarilo potvrdiť viaceré hypo-
tézy. Po prvé, názor mladých ľudí v Prešovskom kraji na Európsku úniu je prevažne
pozitívny. Predložená analýza nám ukázala, že väčšina respondentov prieskumu si
spája Európsku úniu s pozitívnymi asociáciami a až vyše 64 % z nich má pozitívny
názor na Európsku úniu.  Po druhé, mladí ľudia pociťujú dôveru voči inštitúciám
Európskej únie. Viac ako 56 % mladých ľudí v Prešovskom kraji dôveruje inštitú-
ciám EÚ, pričom vyše 52 % z nich im dôveruje viac ako národným inštitúciám. Po
tretie, mladí ľudia v budúcnosti preferujú Slovenskú republiku ako členskú krajinu
Európskej únie. 66 % respondentov prieskumu si myslí, že sa máme vďaka členstvu
v EÚ lepšie a až vyše 82 % z nich podporuje v budúcnosti členstvo krajiny v Európ-
skej únii. Postoj mladých ľudí v Prešovskom kraji je tak možné označiť za silne pro-
európsky.  Na základe  vyhodnotenia dát  sa nepodarilo  overiť  hypotézu,  že  mladí
ľudia získavajú informácie o Európskej únii  prevažne na sociálnych sieťach.  Na-
priek  tomu,  že  veľká  časť  opýtaných  získava  informácie  na  sociálnych  sieťach
(41,20 %), väčšia časť opýtaných získava informácie z iných zdrojov.
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Sociological survey of young people's views on the European Union in
the Prešov region

Summary

Since its foundation, the European Union can be considered not only as a political
and  economic  space  on  the  European  continent,  but  also  as  a functioning  civil
society based on the values of peace, democracy, rule of law and human rights after
the experience of two world wars and autocratic regimes. As with other democratic
regimes,  the  legitimacy  of  the  European Union's  democratic  system depends  to
a large extent on the trust of the people in the member states in their institutions and
in the Union as a whole. Although at the beginning of European integration public
trust in the common European institutions was high, today one can observe a de-
cline in this trust, as well as a certain passivity of citizens in dealing with public is-
sues.

Although the proportion of young people in society is declining, young people's at -
titudes, values and opinions have a major influence on policy-making at regional,
national and European levels. Exploring various aspects of young people's lives, in-
cluding their attitudes, views, and values, has therefore become part of political,
public, professional, and academic discourse. In the current context of economic
downturn,  the generation of  young people,  which is  one of  the most  numerous
groups in terms of unemployment, is the most vulnerable. This is especially true
when these people live in regions on the periphery of the European Union, which
may include the Prešov region. In regions on the periphery of the European Union,
young people often live in rural areas with lower employment, which is associated
with later economic independence and less affordable housing for young people,
which is also reflected in attitudes towards the European Union.

Previously published scientific studies and opinion polls that have examined per-
ceptions of attitudes toward the European Union have focused on the study of large
social groups at the macro level. Therefore, the aim of the present study was to
provide results in the form of a microanalysis of the social environment. The main
objective was to find out the opinions of young people in the Prešov region about
the European Union through an empirical sociological survey.

Based on the data obtained through quota sampling using the PAPI method and
subsequently analyzed, several hypotheses can be confirmed. First, the opinion of
young people in the Prešov region about the European Union is predominantly pos-
itive. The presented analysis showed that the majority of respondents have positive
associations with the European Union and more than 64% of them have a positive
opinion of the European Union. Secondly, young people have confidence in the in-
stitutions of the European Union. More than 56% of young people in the Prešov re-
gion trust EU institutions, and more than 52% of them trust them more than na-
tional institutions. Thirdly, young people prefer the Slovak Republic to be a mem-
ber of the European Union in the future. 66% of the respondents think that we are
better off thanks to the membership in the Union, and even 82% of them favor the
future membership of the country in the European Union. The attitude of young
people in the Prešov region can thus be described as strongly pro-European. The
hypothesis that young people inform themselves about the European Union mainly
in social networks could not be confirmed based on the analysis of the data. Al -
though a large proportion of respondents obtain information from social networks
(41.20%), the majority of respondents obtain their information from other sources.
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	Od počiatku svojho vzniku možno Európsku úniu (EÚ) považovať nielen za politický a ekonomický priestor európskeho kontinentu, ale aj za fungujúcu občiansku spoločnosť, ktorá po skúsenostiach s dvoma svetovými vojnami a autokratickými režimami stojí na hodnotách mieru, demokracie, právneho štátu a ľudských právach. Tak ako aj iné demokratické režimy, aj legitimita demokratického systému Európskej únie do značnej miery závisí od dôvery obyvateľov členských krajín v jej inštitúcie a v Úniu ako takú. Hoci v počiatkoch európskej integrácie bola miera dôvery obyvateľov v spoločné európske inštitúcie na vysokej úrovni, aj vďaka snahe mnohých významných politických predstaviteľov akými boli Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Joseph Bech, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak a pod., v súčasnosti je možné pozorovať skôr pokles tejto dôvery a aj istú pasivitu občanov pri venovaní sa verejným otázkam.
	Politické, ekonomické a sociálne zmeny posledných rokov, ktoré boli zapríčinené udalosťami akými boli hospodárska a finančná kríza, dlhová kríza, migračná kríza, vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, nedávna zdravotnícka a ekonomická kríza zapríčinená ochorením COVID-19, ale i dlhodobé demografické (starnutie populácie) a sociálne zmeny (predĺženie tranzície mladých ľudí do dospelosti) (Macháček, 2012) zapríčiňujú, že sú ovplyvnené základné podmienky prirodzenej výmeny generácií v Európe a Európskej únii.
	Hoci podiel mladých ľudí v spoločnosti klesá (European Parliament, 2021a, b; Štatistický úrad SR, 2022), postoje, hodnoty a názory mladých ľudí do veľkej miery ovplyvňujú tvorbu politík na regionálnej, národnej i európskej úrovni. Skúmanie rôznych aspektov života mladých ľudí, vrátane skúmania ich postojov, názorov a hodnôt sa preto stalo súčasťou politického, verejného, odborného i akademického diskurzu. V súčasnom kontexte hospodárskeho a ekonomického poklesu je najviac ohrozená práve generácia mladých ľudí, ktorá patrí z pohľadu nezamestnanosti medzi najpočetnejšie skupiny. Obzvlášť to platí, ak žijú títo ľudia v regiónoch na periférii Európskej únie, medzi ktoré možno zaradiť aj Prešovský kraj. V regiónoch na periférii Európskej únie žijú mladí ľudia často v rurálnom prostredí s nižšou zamestnanosťou, čo súvisí s neskoršou ekonomickou samostatnosťou a menej dostupným bývaním pre mladých. Aj preto inklinujú skôr k individuálnym než sociotropným postojom, názorom a hodnotám (Friedrich Ebert Stiftung, 2021), čo sa odráža aj vo vzťahu k Európskej únii. Cieľom predloženej štúdie je preto zistiť prostredníctvom sociologického prieskumu v Prešovskom kraji názory mladých ľudí na Európsku úniu.
	Ako dokazujú viaceré vedecké štúdie (Gabel, 1998; Hooghe a Marks, 2004, 2005; Clements, 2011), podpora Európskej únie a stotožnenie sa jej občanov s európskym projektom sa líši podľa stupňa ich kognitívnej mobilizácie a politického povedomia, sociálnych hodnôt a miery národnej identity. Pri vytváraní svojho názoru na Európsku úniu občania sledujú podnety národných politikov a národných médií, pričom ich postoje k EÚ sú ovplyvnené dôverou v národné inštitúcie. Ekonomické teórie (Hooghe a Marks, 2004, 2005; Verhaegen et al., 2014) zasa poukazujú na to, že tendenciu mať k EÚ pozitívnejší názor majú ľudia, ktorí majú z integrácie najväčší úžitok a pociťujú prínos integrácie pre ekonomiku ich krajiny. Mnohé empirické štúdie (Foster a Frieden, 2017; Gómez, 2015; Dustmann et al., 2017) potvrdzujú tieto teórie tvrdeniami, že v strednodobom a dlhodobom horizonte závisí miera dôvery v Európsku úniu a jej inštitúcie od miery nezamestnanosti, inflácie a celkovej ekonomickej situácie krajiny.
	Skupina autorov ako Algan et al. (2017), Los et al. (2017), Rodríguez-Pose (2018) a McCann (2020) zasa zdôrazňujú, že nízka dôvera v EÚ často súvisí aj s tzv. geografiou nespokojnosti. Nespokojnosť a s tým súvisiaca nízka dôvera v inštitúcie podľa týchto autorov súvisí s hospodárskymi a ekonomickými rozdielmi v jednotlivých regiónoch. Ľudia žijúci v menej vyspelých regiónoch, ktoré sa vyznačujú vyššou mierou nezamestnanosti a nižšou mierou životnej úrovne, tak môžu svojou nízkou dôverou v inštitúcie prispievať k politickej nestabilite. Niektorí autori (Becker et al., 2017) išli pri skúmaní tohto javu ešte ďalej, pričom skúmali vplyv ekonomických faktorov na nálady obyvateľov s dopadom na volebné výsledky. Pri analýze hlasovania o brexite dospeli k záveru, že regionálne rozdiely v príjmoch a zamestnanosti majú dopady na nerovnomerné geografické rozloženie výsledkov referenda. Rovnako iné štúdie (Essletzbichler et al., 2018; Dijkstra et al., 2020) dokazujú, že ľudia žijúci v menej rozvinutých regiónoch preferujú často populistické a euroskeptické strany. Analýza údajov Eurobarometra (Lechner, 2019; López-Bazo, 2021) za regióny na úrovni NUTS 2 nám tiež ilustruje pravdepodobnosť euroskeptických postojov v regiónoch, ktoré vykazujú nižšiu mieru zamestnanosti. Na Slovensku predstavuje takýto región východné Slovensko. Ak by boli tieto makroekonomické údaje porovnávané na úrovni NUTS 3, na Slovensku vykazuje najnižšie čísla z hľadiska výšky nominálnej mzdy a HDP na obyvateľa Prešovský kraj (NBS, 2018). Pravdepodobnosť euroskeptických postojov tak možno predpokladať práve v tomto regióne Slovenska.
	Snahu o skúmanie postojov a názorov na Európsku úniu možno dlhodobo pozorovať tiež pri viacerých prieskumoch, vedeckých štúdiách a výskumoch. Štandardný prieskum verejnej mienky v Európskej únii (Eurobarometer), ktorý v pravidelných intervaloch uskutočňuje Európska komisia, sa organizuje už od roku 1973 (Európska komisia, 2021a, b). Tzv. Eurobarometer sa týka širokého spektra otázok súvisiacich s európskou problematikou a analyzuje názory obyvateľov členských krajín Európskej únie na rôzne spoločenské témy (Európska komisia, 2018a, b, 2019a, b, 2020, 2021a, b, 2022). Rovnako viaceré vedecké štúdie či výskumy preukazujú ambíciu objektívne skúmať postoje ľudí k Európskej únii (Mahendran a Cook, 2007; Macháček, 2012; Bakker a de Vreese, 2016; Marginean, 2020), mieru dôvery v Európsku úniu a k jej inštitúciám (Hooghe a Verhaegen, 2017; Brosius et al., 2019; Brosius et al., 2020; Gawel a Toikko, 2021; Gallego a Tottejón, 2021), alebo sa zaoberajú pocitom príslušnosti k Európskej únii a európskou identitou (Grad et al., 2004; Huyst, 2009; Nikischer, 2015; Sazonova, 2019; Pryke, 2020; Rohde-Liebenau, 2020; Dalton, 2021, Aichholzer et al., 2021). Všetky uvedené štúdie sa však zaoberajú štúdiom veľkých sociálnych útvarov či skupín, pričom zverejnené výsledky predstavujú makrosocio-logickú úroveň. Žiadna z dostupných štúdii pritom neskúma tieto javy v nomenklatúrnych územných jednotkách, ktoré predstavujú nižšiu úroveň ako je NUTS 2. Rovnako doteraz nebol takýto výskum uskutočnený na úrovni Prešovského kraja. Cieľom predloženého výskumu bolo preto priniesť výsledky formou mikroanalýzy sociálneho prostredia, ktoré je vekovo i geograficky ohraničené v priestore Prešovského kraja.
	Výber výskumnej vzorky prebiehal na základe kvótového výberu, ktorý sledoval respondentov vo veku 17 – 25 rokov s trvalým pobytom v Prešovskom kraji. Celkový počet uvedenej vzorky predstavoval k 31.12.2021 číslo 87 518 (Štatistický úrad SR, 2022). Kvantitatívny výskum prebiehal v dňoch od 27. novembra 2021 do 30. decembra 2021 formou výskumného dotazníka. Tvorbe obsahu dotazníka predchádzal predvýskum v podobe fókusovej skupiny, s cieľom získať od 20 účastníkov fókusovej skupiny voľné asociácie a informácie, ktoré súviseli so skúmanou témou. Vzhľadom na nejasnú epidemiologickú situáciu súvisiacou s prítomnosťou ochorenia COVID-19 bol dotazník vytvorený a distribuovaný elektronicky prostredníctvom platformy Formuláre Google, ktorá umožňuje tvorbu dotazníkov a je prístupná pre každého, kto má prístup na internet. Výhodou takejto platformy je časová flexibilita pri vypĺňaní dotazníka, responzívnosť a prehľadnosť formulára, rýchle štatistické spracovanie, technické prevedenie, jednoduchosť administrácie, t. j. rýchla a technicky nenáročná distribúcia a anonymita respondentov. Dotazník bol distribuovaný prostredníctvom internetu, kde bol zasielaný na jednotlivé stredné a vysoké školy v Prešovskom kraji formou e-mailovej správy. Dotazník obsahoval 13 uzavretých otázok s možnosťou výberu odpovede a 2 otvorené otázky, kde mohli respondenti vyjadriť svoj názor. Otázky zohľadňovali základné metodologické zásady tvorby otázok (Bačíková a Janovská, 2018), t. j. boli formulované zrozumiteľne, nepýtali sa na dve veci naraz, nepoužívali nepresné a nejasné pojmy, nepoužívali dvojitý zápor, neutrálne formulované otázky a pod. Celkovo bolo úspešne vyplnených 908 dotazníkov, čo predstavuje k celkovému počtu možnej výskumnej vzorky zastúpenú percentuálnu hodnotu na úrovni 1,03 %.
	Kvantitatívny výskum bol zameraný na niekoľko oblastí, pričom hlavným cieľom výskumu bolo zistiť názory respondentov na Európsku úniu, mieru informovanosti v oblasti Európskej únie, mieru dôvery v inštitúcie Európskej únie a postoj k budúcnosti členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Na základe uvedených dát boli zadefinované a sledované nasledujúce výskumné otázky: 1. Ako mladí ľudia vnímajú Európsku úniu a aký majú názor na Európsku úniu? 2. Akú mieru dôvery pociťujú mladí ľudia voči inštitúciám Európskej únie? 3. Odkiaľ mladí ľudia najčastejšie získavajú informácie o Európskej únii a do akej miery si získané informácie overujú? 4. Aký je postoj mladých ľudí k budúcnosti členstva Slovenskej republiky v Európskej únii? Výskum bol tiež zameraný na overenie nasledovných hypotéz: H1: Názor mladých ľudí na Európsku úniu je prevažne pozitívny. H2: Mladí ľudia pociťujú dôveru voči inštitúciám Európskej únie. H3: Mladí ľudia získavajú informácie o Európskej únii prevažne na sociálnych sieťach. H4: Mladí ľudia v budúcnosti preferujú Slovenskú republiku ako členskú krajinu Európskej únie.
	4 VÝSLEDKY VÝSKUMU
	Vzhľadom na to, že analyzované dáta boli získané kvótnym výberom s využitím metódy PAPI, kde kvótne znaky pozostávali z pohlavia, veku a kraja, boli obmedzené možnosti aplikácie štatistického modelovania založeného na pravdepodobnostnom základe (Soukup, 2006; Soukup a Rabušič, 2007). Pre zodpovedanie výskumných otázok je preto adekvátna predložená deskriptívna analýza. Nakoľko bol dotazník vypĺňaný iba respondentmi, ktorí mali trvalý pobyt na území Prešovského kraja, úvodné sociodemografické otázky skúmali pohlavie a orientačný vek. Z 908 respondentov sa zúčastnilo 329 mužov (36,25 %), 567 žien (62,45 %) a 12 respondentov neuviedlo žiadne pohlavie (1,30 %). Najviac respondentov sa nachádzalo vo veku 15 – 17 rokov (52,75 %), nasledovala kategória 18 – 20 rokov (37,55 %) a najmenej zastúpená bola kategória 21 – 25 rokov (8,80 %). 8 respondentov (0,90 %) neoznačilo žiadnu vekovú kategóriu (tabuľka 1, graf 1, tabuľka 2 a graf 2).
	Tabuľka 1 Aké je Vaše pohlavie?
	Graf 1 Aké je Vaše pohlavie?
	Tabuľka 2 Aký je Váš vek?
	Graf 2 Aký je Váš vek?
	Trendy posledných desaťročí nám naznačujú, že občania Európskej únie sú voči Európskej únii kritickejší (Anderson a Reichert, 1995; Andreson a Kaltenhaler, 1996; Franklin et al., 1995; Norris, 1999; Brinegar a Jolly, 2005; de Vreese a Boomgaarden, 2005; Eichenberg a Dalton, 2007; Loveless, 2010; Rohrschneider a Loveless, 2010; Kuhn a Stoeckel, 2014; Dalton, 2021). Nakoľko súčasnej mladej generácii chýba skúsenosť a bezprostredná spomienka na vojnové časy a autoritatívne režimy, často pri tejto generácii absentujú obavy z nedemokratických politických režimov a nedemokratických hodnôt (Macháček, 2012). Aj preto niektoré sociologické výskumy (Bartoš, 2012) dokazujú, že veľká časť mladých ľudí má sklony k akceptácii radikálnych, často nedemokratických, politických riešení. Práve táto časť mladých ľudí pociťuje nízku dôveru k európskym demokratickým inštitúciám a Európsku úniu si spája s negatívnymi konotáciami. Tieto trendy preto zdôrazňujú potrebu skúmania názorov mladých ľudí v sociálnych i geografických súvislostiach. Otázka č. 3 skúmala, v akých konotáciách vnímajú respondenti Európsku úniu. Vzhľadom na širokú rôznorodosť odpovedí sú v tabuľke 3 a grafe 3 uvedené štatisticky najviac zastúpené odpovede ako spoločenstvo krajín/štátov (12,35 %), euro/eurofondy (9,25 %), Brusel (3,30 %) a pod. Pri všetkých uvedených odpovediach je však možné skonštatovať, že sa nevyznačovali negatívnou konotáciou vo vzťahu k Európskej únii.
	Tabuľka 3 Čo Vás napadne ako prvé, keď sa povie Európska únia?
	Graf 3 Čo Vás napadne ako prvé, keď sa povie Európska únia?
	Otázka č. 4 už priamo skúmala názor respondentov na Európsku úniu. Pozitívne vnímanie Európskej únie dokazujú zvolené odpovede, kde 204 respondentov (22,45 %) označila možnosť pozitívny a 308 možnosť skôr pozitívny (41,85 %). Naopak, možnosť negatívny bola zaznamenaná len pri 53 odpovediach (5,85 %) a možnosť skôr negatívny pri 83 odpovediach (9,15 %). Pri možnosti neviem bolo zaznamenaných 181 odpovedí (19,90 %) a 7 respondentov neuviedlo žiadnu možnosť (0,80 %) (tabuľka 4 a graf 4). V uvedeného vyplýva, že väčšina mladých ľudí v Prešovskom kraji na pozitívny názor na Európsku úniu.
	Tabuľka 4 Aký je Váš názor na EÚ?
	Graf 4 Aký je Váš názor na EÚ?
	Nakoľko kvantitatívny výskum prebiehal v čase, kedy boli stále v platnosti viaceré opatrenia proti šíreniu nákazy koronavírusom, otázka č. 5 skúmala, do akej miery respondenti vnímali prijaté opatrenia Európskou úniou v boji proti koronavírusu za správne. Možnosť áno, Európska únia prijala správne opatrenia v boji proti koronavírusu označilo 118 účastníkov výskumu (13,00 %), možnosť skôr áno 278 (30,60 %), skôr nie 182 (20,05 %), nie 153 (16,85 %), neviem 169 (18,60 %) a 8 účastníkov výskumu označilo možnosť neviem (0,90 %). Na otázku č. 6, či zvládla SR boj proti koronavírusu vďaka členstvu v EÚ lepšie, odpovedalo kladne len 256 respondentov (28,20 %). Naopak, väčšina respondentov 465 (51,20 %) odpovedalo záporne. Viac v tabuľkách 5 a 6 a grafoch 5 a 6.
	Tabuľka 5 Prijala EÚ správne opatrenia v boji proti koronavírusu?
	Graf 5 Prijala EÚ správne opatrenia v boji proti koronavírusu?
	Ako dokazujú viaceré odborné štúdie (Anderson, 1998; Munoz et al., 2011; Harteveld et al., 2013; Brosius et al., 2020), dôvera obyvateľov Európskej únie úzko súvisí s dôverou v národné politické inštitúcie. Nakoľko je pre mnohých občanov Európska únia stále vzdialenou a zložitou politickou inštitúciou, o ktorej majú málo vedomostí a informácií (Clark, 2014), občania sa pri otázkach o Európskej únii často
	Tabuľka 6 Zvláda SR boj proti koronavírusu vďaka členstvu v EÚ lepšie?
	Graf 6 Zvláda SR boj proti koronavírusu vďaka členstvu v EÚ lepšie?
	spoliehajú na svoje hodnotenia národnej politiky a extrapolujú svoje názory na Európsku úniu na základe týchto hodnotení. Tento exprapolačný mechanizmus nám následne vysvetľuje, prečo dôvera v Európsku úniu a jej inštitúcie vysoko koreluje s dôverou v národné politické inštitúcie. Väčšina štúdií, ktoré skúmajú vzťah medzi národnou politickou dôverou a politickou dôverou v Európsku úniu, zahŕňajú sériu otázok, ktoré sa týkajú dôvery v niekoľko inštitúcií na národnej i európskej úrovni. Pri skúmaní týchto výsledkov je však možné dôjsť k záveru (Brosius et al., 2020), že zahrnutie rôznych inštitúcií do toho istého zoznamu položiek s rovnakými škálami odpovedí podporuje konzistentnosť odpovedí a tak umelo zvyšuje koreláciu medzi položkami. Rovnako tiež platí, že poradie otázok v rámci blokov zvyčajne nie je náhodné a položky o vnútroštátnych inštitúciách vo väčšine prieskumov predchádzajú inštitúciám Európskej únie. V takýchto prieskumoch tak môže dochádzať k primárnej stimulácii odpovedí, ktoré zvyšujú dôveru v Európsku úniu. Z uvedených dôvodov predložený prieskum neskúmal dôveru v jednotlivé národné a európske inštitúcie, ale pokúšal sa zistiť mieru dôvery v inštitúcie Európskej únie ako celku a následne ju porovnať s pocitom dôvery v národné inštitúcie. Predložené tvrdenia dokazujú výsledky otázok č. 7 a č. 8. Väčšina respondentov (517 – 56,95 %) odpovedalo na otázku, či dôverujú inštitúciám EÚ, áno alebo skôr áno. Podobné percentuálne zastúpenie respondentov (473 – 52,05 %) odpovedalo áno alebo skôr áno na otázku, či dôverujú inštitúciám EÚ viac ako národným (štátnym) inštitúciám. Rovnaký pomer odpovedí platil pri zvolených možnostiach nie a skôr nie. Pri otázke č. 7 predstavoval počet týchto odpovedí hodnotu 186 (20,45 %), pri otázke č. 8 rovnako 186 (20,50 %). Rozdiel v percentuálnom vyjadrení tu bol spôsobený neuvedenými odpoveďami pri jednotlivých otázkach. Viac v tabuľkách 7 a 8 a grafoch 7 a 8.
	Tabuľka 7 Dôverujete inštitúciám EÚ?
	Graf 7 Dôverujete inštitúciám EÚ?
	Tabuľka 8 Dôverujete inštitúciám EÚ viac ako národným (štátnym) inštitúciám?
	Graf 8 Dôverujete inštitúciám EÚ viac ako národným (štátnym) inštitúciám?
	Nakoľko miera dôvery v jednotlivé inštitúcie veľmi úzko súvisí s mierou informovanosti a zdrojom informácií (Vliegenthart et al., 2008; Brosius et al., 2019), je dôležité poznať, odkiaľ obyvatelia prijímajú tieto informácie. Hoci je známy fakt, že verejná mienka je ovplyvňovaná do veľkej miery médiami (Cappella, 2002), trendy posledných rokov nám naznačujú pokles miery dôvery ľudí v tradičné mainstreamové médiá (Edelman, 2017). Veľká časť európskej spoločnosti tak hľadá zdroj informácií mimo rámca tradičných mainstreamových médií (Brosius et al., 2019). Otázky č. 9, 10 a 11 preto skúmali mieru záujmu o dianie v Európskej únii, zdroj informácii o Európskej únii a mieru overovania si informácií o Európskej únii. Otázka č. 10 pritom vychádzala z predpokladu, že mladí ľudia získavajú informácie o Európskej únii prevažne na sociálnych sieťach. Ako ukazujú nižšie uvedené údaje, väčšina mladých ľudí v Prešovskom kraji sa nezaujíma o dianie v Európskej únii (56,40 %), získava informácie z online médií (26,30 %) alebo sociálnych sietí (41,20 %), pričom väčšina z nich si získané informácie neoveruje (58,90 %). Podrobnejšie informácie poskytujú tabuľky 9, 10, 11 a grafy 9, 10, 11.
	Tabuľka 9 Zaujímate sa o dianie v EÚ?
	Tabuľka 10 Odkiaľ máte informácie o EÚ?
	Tabuľka 11 Overujete si získané informácie o EÚ?
	Graf 9 Zaujímate sa o dianie v EÚ?
	Graf 10 Odkiaľ máte informácie o EÚ?
	Napriek tomu, že údaje Európskeho parlamentu (European parliament, 2021) za posledné roky ukazujú, že medzi celkovou populáciou Slovenska klesá podpora členstva krajiny v EÚ (39 % podpora v roku 2021) a predstavuje v súčasnosti najnižšiu podporu spomedzi členských krajín, veková kategória Slovákov od 15 do 25 rokov považuje členstvo v Európskej únii za dobrú vec až v 57 % prípadoch. Z demografických údajov vyplýva, že podpora krajiny v EÚ sa líši nielen podľa veku, ale klesá aj smerom na západ. Paradoxne ale až 81 % Slovákov si myslí, že sa máme vďaka členstvu v EÚ lepšie (European parliament, 2021). Prieskum u mladých ľudí v Prešovskom kraji ukázal, že sa máme vďaka členstvu v EÚ lepšie podľa 66 % opýtaných, pričom opak si myslí len 15,40 % opýtaných. Na otázku, či by mala SR ostať členom EÚ odpovedalo kladne až 82,05 % a len 7,80 % z nich si myslí, že by Slovensko nemalo ostať v EÚ. Z hľadiska podpory krajiny v EÚ tak tieto údaje predstavujú nadpriemer ako voči celoslovenským (39 %), tak aj celoeurópskym dátam (64 %). Viac v tabuľkách 12 a 13 a grafoch 12 a 13.
	Graf 11 Overujete si získané informácie o EÚ?
	Na základe výsledkov Eurobarometrov z posledných dvoch rokov (Európska komisia, 2021, 2022) možno skonštatovať, že obyvatelia všetkých regiónov Slovenska pocítili ekonomický dopad pandémie skôr, ako jej ostatné dôsledky. Približne tri štvrtiny obyvateľov Slovenska (76 %) hodnotia aktuálnu ekonomickú situáciu ako zlú. Európska komisia, ako reakciu na hospodársky a ekonomický prepad, navrhla prostredníctvom grantov a pôžičiek nástroj obnovy pod názvom Next Generation EU vo výške 750 mld. eur, ktorý je súčasťou dlhodobého rozpočtu Európskej únie. Toto opatrenie považovalo za efektívne 49 % obyvateľov Slovenska (Európska komisia, 2022). Otázka č. 14 skúmala, na ktoré oblasti by sa podľa respondentov malo použiť najviac finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ v najbližších rokoch. Nakoľko sa jednalo o otvorenú otázku s možnosťou uvedenia viacerých odpovedí (oblastí), niektoré odpovede zahŕňali viaceré slovné spojenia. Dominovali predovšetkým odpovede ako školstvo (12,90 %), školstvo a zdravotníctvo (16,30 %). zdravotníctvo (12,45 %), ekológia a životné prostredie (3,30 %), doprava a infraštruktúra (2,65 %) a pod. Viac v tabuľke 14 a grafe 14.
	Tabuľka 12 Máme sa podľa Vášho názoru vďaka členstvu v EÚ lepšie?
	Graf 12 Máme sa podľa Vášho názoru vďaka členstvu v EÚ lepšie?
	Tabuľka 13 Mala by SR ostať členom EÚ?
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	Tabuľka 14 Na ktoré oblasti by sa malo použiť najviac finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ v najbližších rokoch?
	Kvantitatívny výskum bol zameraný okrem iného aj na overenie viacerých hypotéz, medzi ktoré patrila hypotéza H3: Mladí ľudia získavajú informácie o Európskej únii prevažne na sociálnych sieťach. Táto hypotéza vychádzala z predpokladu, že väčšina mladých ľudí nezískava informácie o Európskej únii v školskom prostredí. Tento predpoklad sa naplnil pri otázke č. 10, kde iba 5,40 % respondentov uviedlo, že získava dané informácie na škole. Posledná výskumná otázka sledovala preto názor respondentov, či by sa malo venovať výučbe problematiky EÚ viac hodín. Možnosť áno alebo skôr áno uviedlo dohromady 668 respondentov (73,55 %), čo do istej miery odzrkadľuje potrebu venovania sa tejto problematike vo vyučovacom procese vo väčšej miere. Viac v tabuľke 15 a grafe 15.
	Graf 14 Na ktoré oblasti by sa malo použiť najviac finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ v najbližších rokoch?
	Tabuľka 15 Malo by sa venovať výučbe problematiky EÚ viac hodín?
	Ako ukázali výsledky predloženého výskumu, aj keď respondenti nemajú záujem o dianie v Európskej únii, informácie o dianí v EÚ prijímajú len pasívne a získané informácie si neoverujú, ani jeden z týchto faktorov nateraz neovplyvnil negatívne percepciu vnímania Európskej únie u respondentov. Väčšina mladých ľudí v Prešovskom kraji dôveruje inštitúciám Únie, pociťuje zlepšenie životnej situácie vďaka členstvu v EÚ, pričom len 7,80 % z nich si nespája svoju budúcnosť s členstvom v Európskej únii. Hoci predložené výsledky nepotvrdili názor viacerých autorov (Algan et al., 2017; Los et al., 2017; Rodríguez-Pose, 2018; McCann, 2020) na tzv. geografiu nespokojnosti, Prešovský kraj možno na základe všetkých objektívnych ukazovateľov považovať za potencionálne rizikový región, u ktorého v prípade ďalšieho prehlbovania regionálnych rozdielov a zhoršenia ekonomickej situácie môže dôjsť v oveľa väčšej miere k nárastu euroskeptických postojov v porovnaní s ekonomickými centrami. Pre dlhodobé pozitívne vnímanie Únie v tomto regióne tak bude okrem iného kľúčové aj to, ako sa bude vyvíjať vzťah centrum – periféria.
	Graf 15 Malo by sa venovať výučbe problematiky EÚ viac hodín?
	Napriek poklesu počtu mladých ľudí v spoločnosti je mladá generácia považovaná za tú časť spoločnosti, ktorá vo výraznej miere ovplyvňuje tvorbu regionálnych, národných i európskych politík (Macháček, 2012). Skúmanie postojov, názorov a hodnôt mladých ľudí sa preto stalo relevantným predmetom záujmu mnohých verejných prieskumov i vedeckých štúdií. Predovšetkým tá časť mladých ľudí, ktorá žije na periférii Európskej únie a je tak vystavená mnohým výzvam, ktoré sú príznačné pre tieto geografické časti, ako napríklad vyššia nezamestnanosť, menej dostupné bývanie, rurálne prostredie a pod., je vo väčšej miere vystavená negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia, čo sa odráža aj v postojoch k Európskej únii. Za typický príklad takéhoto prostredia možno považovať Prešovský kraj.
	Doteraz publikované vedecké štúdie a prieskumy verejnej mienky, ktoré sa zaoberali vnímaním postojov vo vzťahu k Európskej únii, boli orientované na štúdium veľkých sociálnych skupín na makrosociologickej úrovni. Ambíciou predloženej štúdie bolo preto priniesť výsledky formou mikroanalýzy sociálneho prostredia. Hlavným cieľom bolo prostredníctvom empirického sociologického prieskumu zistiť názory mladých ľudí v Prešovskom kraji na Európsku úniu. Kvantitatívny výskum bol zameraný na niekoľko oblastí, pričom vychádzal zo štyroch výskumných otázok. Ako mladí ľudia vnímajú Európsku úniu a aký majú názor na Európsku úniu? Akú mieru dôvery pociťujú mladí ľudia voči inštitúciám Európskej únie? Odkiaľ mladí ľudia najčastejšie získavajú informácie o Európskej únii a do akej miery si získané informácie overujú? Aký je postoj mladých ľudí k budúcnosti členstva Slovenskej republiky v Európskej únii?
	Na základe dát, ktoré boli získané kvótnym výberom s využitím metódy PAPI a následne analyzované, možno skonštatovať, že sa podarilo potvrdiť viaceré hypotézy. Po prvé, názor mladých ľudí v Prešovskom kraji na Európsku úniu je prevažne pozitívny. Predložená analýza nám ukázala, že väčšina respondentov prieskumu si spája Európsku úniu s pozitívnymi asociáciami a až vyše 64 % z nich má pozitívny názor na Európsku úniu. Po druhé, mladí ľudia pociťujú dôveru voči inštitúciám Európskej únie. Viac ako 56 % mladých ľudí v Prešovskom kraji dôveruje inštitúciám EÚ, pričom vyše 52 % z nich im dôveruje viac ako národným inštitúciám. Po tretie, mladí ľudia v budúcnosti preferujú Slovenskú republiku ako členskú krajinu Európskej únie. 66 % respondentov prieskumu si myslí, že sa máme vďaka členstvu v EÚ lepšie a až vyše 82 % z nich podporuje v budúcnosti členstvo krajiny v Európskej únii. Postoj mladých ľudí v Prešovskom kraji je tak možné označiť za silne proeurópsky. Na základe vyhodnotenia dát sa nepodarilo overiť hypotézu, že mladí ľudia získavajú informácie o Európskej únii prevažne na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že veľká časť opýtaných získava informácie na sociálnych sieťach (41,20 %), väčšia časť opýtaných získava informácie z iných zdrojov.

