
Sekcia mládeže:  

Publikácia s názvom „Mládež ako aktér sociálnej zmeny“   
 

Sekcia mládeţe Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV poţiadala o spoluprácu  

pedagogickú a politologickú spoločnosť, aby spoločne prediskutovali niektoré aktuálne 

otázky tvorby mládeţníckej politiky na európskej, národnej a regionálnej úrovni. V dňoch 28. 

a 29. novembra 2008 sa v priestoroch Kongresového centra Slovenskej akadémie vied na 

Smolenickom zámku uskutočnila konferencia pod názvom „Mládeţ ako faktor sociálnych 

zmien“ s podporou Ministerstva školstva SR (odbor detí a mládeţe), ktorej výsledkom je 

vypublikovanie knihy  pod názvom „Mládeţ ako aktér sociálnej zmeny. Sociálna pedagogika 

a sociálno-výchovná činnosť s mládeţou“. 

  Publikácia v prvej kapitole prináša legislatívne iniciatívy, najmä nový zákon o práci 

s mládeţou (Mgr. M. Bošňáková). A. Brozmanová-Gregorová predstavila analýzu 

mládeţníckej politiky samosprávnych krajov a miest na Slovensku a L. Macháček sa venoval 

stavu výskumu v oblasti politickej participácie. V druhej kapitole „Sociálna pedagogika 

a sociálno-výchovná činnosť s mládeţou“ sa pod vedením Z. Bakošovej výskumníci venovali 

sociálno-výchovnej činnosti, prevencii a poradenstvu. V tretej kapitole R. Štefančík 

prezentoval tému spojenú s dopadmi migrácie na verejnú politiku v Českej republike a na 

Slovensku a Dr. D. Chovaniakova (IMIDŢ KRAJINY A NÁRODA – JEHO ELEMENTY A 

FORMOVANIE) prezentuje zaujímavý metodologický prístup k skúmania vzťahu 

slovenských detí k Nemecku a nemeckému jazyku. 

Konferencia poukázala na celkovú potrebu aj naďalej sa venovať skúmaniu rôznych 

foriem ţivota mladých ľudí a súčasne aj na inšpiratívnosť interdisciplinárnej komunikácie.  

Všetky tri sekcie i spoločné rokovanie zároveň odhalili deficity doterajšieho výskumu 

mládeţe. Moţno očakávať, ţe spolupráca vedeckých spoločností SAV bude pokračovať aj 

v budúcnosti. Zborník si budete môcť prečítať na novom webe našej vedeckej spoločnosti, ale 

aj www.spaeds.org.  
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