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ÚVOD 

Ako uvádzajú autori americkej publikície o verejnopolitických analýzach, verejná politika je 

najrýchlejšie sa rozvíjajúcou spoločenskou vedou posledných desaťročí (Fischer – Miller – Sidney 

2007, s. xix), ale zároveň ešte stále len – prinajmenšom u nás – pomerne mladou oblasťou skúmania 

(Malíková 2003, s. 5). Dokonca takou mladou, že sa ešte nie vždy rozlišuje medzi jej praxou a jej 

teóriou, aj keď – podľa niektorých autorov, venujúcich sa príbuznej tematike (napr. Škaloud 1991, 

s. 11) – v politických vedách viac ako v iných dokonca takéto oddelenie ani nie je možné. M.

Potůček (2016, s. 11) píše, že medzi teóriou a praxou verejnej politiky existuje neustále produktívne

napätie, pričom verejnú politiku v zmysle sociálnej praxe vymedzuje ako „proces zámerného

pôsobenia na spoločenské prostredie“ (tamže, s. 143). A tak aj väčšina priekopníckych prác z tejto

oblasti má vo svojom názve len spojenie „verejná politika“ aj keď sa v jednotlivých prípadoch

venuje viac jej teórii a len niekedy aj jej praxi v podobe rôznych verejných politík – sociálnej

politike ako verejnej politike, vzdelávacej politike ako verejnej politike, zdravotnej politike ako

verejnej politike a pod. (napr. Potůček a kol. 2005), tiež takto kultúrnej politike či spotrebiteľskej

politike ako verejným politikám (Dřízová 2012) alebo vo svete dokonca už aj environmentálnej,

daňovej, priemyselnej a rozvojovej, poľnohospodárskej a potravinárskej, dopravnej a

infraštruktúrnej, zahraničnej, privatizačnej či justičnej politike ako verejnej politike (Peters – Pierre

2006) a pod. M. Potůček (2016, s. 82) uvádza ďalej monetárnu politiku, fiskálnu politiku,

priemyselnú politiku, poľnohospodársku politiku, surovinovú politiku, politiku sociálneho

zabezpečenia (vrátane dôchodkovej politiky), politiku boja s chudobou a sociálnym vylúčením,

rodinnú politiku, politiku zamestnanosti, politiku v oblasti bývania, politiku ľudských práv a

slobôd, politiku rovných príležitostí, populačnú politiku, vzdelávaciu politiku, zdravotnú politiku,

kultúrnu politiku, politiku telovýchovy a športu, politiku správy krajiny, dopravnú politiku,

energetickú politiku, politiku výskumu, vývoja a inovácií, telekomunikačnú politiku, mediálnu

politiku, politiku životného prostredia, zahraničnú politiku, politiku uplatnenia krajiny v Európskej

únii, politiku obrany krajiny, politiku vnútornej bezpečnosti a migračnú politiku (vrátane azylovej

politiky). Aj tento siahodlhý zoznam by bolo ešte možné doplniť napríklad o surovinovú politiku,

politiku cestovného ruchu, cirkevnú politiku atď. Ľ. Malíková k tomu pridáva „uplatňovanie

verejných politík v rôznych oblastiach fungovania spoločenských vzťahov, napr. náboženských,

rodových, národnostných, ale aj parciálnych práv detí, pacientov, zákazníkov atď.“ (Malíková –

Daško 2018, s. 9), pričom sa pokúša aj o určitú klasifikáciu verejných politík podľa 1) odvetvia či

oblasti spoločenského života, napr. hospodárska, sociálna, kultúrna, zdravotná atď.; 2) cieľovej

skupiny – rodinná, dôchodková, imigračná, drogová atď.; 3) správnej moci – komunálna,

regionálna, federálna (tamže, s. 30). Spoločným znakom týchto politík je ich aplikačný charakter,

čo však až na výnimky v našich podmienkach – a na rozdiel od tradícií americkej verejnej politiky

od jej vzniku – doposiaľ nenachádza výraznejšiu odozvu v riadiacej praxi.

Bolo by určite splneným snom tých, čo sa verejnej politike teoreticky venujú, keby ich veda 

našla skutočne takéto bohaté uplatnenie v „zámernom pôsobení na spoločenské prostredieˮ 

napríklad všade tam, kde sa politika „robíˮ - v parlamentoch, vo vládach, na ministerstvách 

(napríklad v rôznych tých inštitútoch takej či onakej politiky, ktoré si ministerstvá vytvárajú 

niekedy z odborníkov „na slovoˮ vzatých), v mestách a obciach atď. No toto spektrum parciálnych 

(aplikovaných?) verejných politík, ktoré sa už vyrojili, však pri pozornom čítaní vyvoláva neraz 

otázku, v čom sú tieto verejné politiky odlišné od politík, prezentovaných predtým alebo aj teraz 

bez tohto prívlastku. „Verejný charakterˮ je pritom vysvetľovaný „verejnýmˮ charakterom 

problémov, ktoré sa nimi riešia (Zybała 2012, s. 7, Szatur-Jaworska 2018, s. 7), ale aj politika bez 

prívlastku „verejnýˮ sa predsa (aspoň zväčša) nezaoberala nejakými „súkromnýmiˮ problémami. 

Rozdiel bude hádam v tom, ako sa nimi politika zaoberala, a teda v tom, že verejná politika sa 

zaoberá verejnými problémami verejne, takže nie súkromne, nie kabinetne...  Čo to však znamená? 

Celý rad aplikovaných verejných politík však sice prinajmenšom u nás ešte len čaká na 

svoje spracovanie a predovšetkým na svoje prelomové uplatnenie v praxi – ale jednou z bŕzd 

rozvoja v tejto oblasti môže byť aj stále málo rozpracovaná teória verejnej politiky ako teoretická 
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veda, ako metodologicky univerzálnejšia nadstavba nad týmito parciálnymi disciplínami (Blum – 

Schubert 2011, s. 14), no „oblasť porovnávania teoretických prístupov k procesu tvorby verejných 

politik nie je príliš rozpracovaná“ (Nekola – Novotný 2010, s. 70). Prínos teórie sa pritom prejavuje 

skôr jej vplyvom na nové teórie a výskum než neotrasiteľnou správnosťou (Sternberg 2002, s. 470). 
 Stretávame sa však pritom aj s názorom, že vlastne teória verejnej politiky nie je potrebná, 

lebo jej funkciu dokáže plniť niektorá iná veda alebo vedná disciplína. Napríklad v Poľsku je za 

taký všeobecný vedný základ pre verejné politiky považovaná sociálna politika (Grewiński 2017, 

Szarfenberg 2017), teória verejnej správy (Izdebski 2018, Ufel 2016), teória riadenia (Kulesza – 

Sześcilo 2013), ale aj praxeológia, sociotechnika a pod. (Konečný 2020b). 
 Druhou stránkou tohto problému je teda otázka spoločenskej objednávky. Ako podrobne 

referuje V. Novotný (2008), verejná politika vznikala už od 50. rokov minulého storočia v USA, ale 

od 60. rokov aj v Nemecku a od 70. rokov vo Francúzsku významnou mierou aj v dôsledku 

požiadaviek štátnych orgánov na analýzy, expertízy a projekty opatrení v rôznych oblastiach štátnej 

politiky (čo ju výrazne profilovalo aj ako verejnú politiku štátu), čo však nebol a ani dodnes nie je 

(možno šťastie, možno škoda) bežný prípad formovania verejnej politiky v stredoeurópskych 

krajinách. 
 Napokon už aj sama ešte len vznikajúca verejná politika sa dočkala svojej kritiky. Napríklad  

z ekonomického hľadiska bola označená za mýtus, nakoľko údajne „existuje v našich mysliach, 

analýzach a metódach pretože ju chceme hľadať a nájsť - a našim cieľom je objaviť to, čo hľadáme 

(Formaini 1990, s. 39) a z hľadiska politologického zase je niekedy považovaná za 

„pseudopolitológiuˮ (Skarżyński 2014) či za odpolitizovanú teóriu verejnej správy (Ufel 2016: 

121). 

 Veľmi komplexne situáciu vystihuje V. Novotný, keď píše, že „jednoznačne postihnúť to, čo 

je označované pojmom »verejná politika«, resp. verejné politiky, je úloha takmer nemožná. Na prvý 

pohľad je tu možné identifikovať minimálne dve príčiny, ktoré sťažujú jednoduchú orientáciu pri 

vymedzovaní predmetu štúdia. Za prvú príčinu možno považovať premenu samotného predmetu v 

čase a v priestore. Za druhú potom relatívnu novosť a neukotvenosť samotnej vednej oblasti. Tá 

predstavuje nielen zdanlivo voľné pole pre názorové a konceptuálne strety, v ktorých sa jednotliví 

autori snažia získať prevahu, ale aj oveľa väčšiu slobodu pre autorov a ich vnášanie vlastných 

definícií a konceptualizácií, čo je síce legitímne, ale sťažuje to orientáciu v probléme“ (Novotný 

2011, s. 18). Napokon aj samotný pojem politika je nejednoznačný (Novák 2011b, s. 38, Briška 

2010, s. 71). A tak sa naďalej stretávame s konštatovaním, že „neexistuje jedna všeobecne prijímaná 

definícia verejnej politiky“ (Potůček – Leloup 2005, s. 9) a napokon, ešte stále u nás chýba i 

publikácia, ktorá by manifestovala teóriu verejnej politiky ako (novú) vedu, t. j. s jasne 

vymedzením jej predmetu a metód. O riešenie oboch týchto problémov, t. j. premenlivosti tejto 

problematiky v čase, ale najmä o vymedzenie predmetu a metód jej skúmania sme sa chceli pokúsiť 

v tejto práci. 

 Cieľom našej monografie je interpretovať súvislosti vzniku teórie verejnej politiky a  

základné parametre jej predmetu – verejného záujmu, aktérov a nástrojov – ako aj jej 

metodologického vybavenie.  
 Publikácia je zároveň reakciou na súčasný stav rozvoja verejnej politiky a jej teórie u nás v 

kontexte stavu jej rozvoja vo svete. Dnes, keď existuje v zahraničí už nielen veľmi rozvinutá teória i 

prax verejnej politiky, je jej sprístupnenie nášmu čitateľovi v celej tejto šírke v podobe domácej 

produkcie takmer nemožné už aj vzhľadom ku kvantitatívnym parametrom nášho domáceho 

autorského potenciálu. Konštatujeme to napriek záslužnosti zostavovateľských i autorských 

priekopníckych počinov Martina Potůčka, Ľudmily Malíkovej, Emílie Sičákovej-Beblavej a 

Miroslava Beblavého, Petra Fialu, Arnošta Veselého, Martina Klusa, Františka Brišku a tímov z ich 

okolia, ale aj celého radu ďalších slovenských a českých autorov. Dnes sú už našťastie k dispozícii 

aj v elektronickej podobe i početné svetové publikácie o verejnej politike a jej teórii, ktoré nám 

ukazujú, kam už sa dnes táto mladá veda vo svete dostala. Spomeňme aspoň niektoré, o ktoré sme 

sa pri príprave tejto monografie opierali. Bola to predovšetkým publikácia, editovaná Guy B. 

Petersom a Jonom Pierre Handbook of Public Policy, medzinárodná kolektívna monografia od 
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editorov Franka Fischera, Geralda J. Millera a Mary S. Sidney Handbook of public policy analysis: 

theory, politics and methods ako aj oxfordská monografia pod editorstvom Michaela Morana, 

Martina Reina a Roberta E. Goodina The Oxford Handbook of Public Policy, či – pre 

frankofónnych záujemcov – populárna monografia Pierre Mullera Les Politiques Publiques, ktoré 

sú ľahko dostupné na internete, rovnako ako o niečo ťažšie (alebo len čiastočne) internetovo 

dostupné práce Volkera Schneidera a Franka Janninga Politikfeldanalyse: Akteure, Diskurze aund 

Netzwerke in der öffentlichen Politik či Sonji Blum a Klausa Schuberta Politikfeldanalyse. 
  Ak sme sa teda rozhodli nosiť drevo do lesa vydaním tejto monografie, museli sme 

rezignovať na ambíciu predstaviť v nej celú šírku problematiky teórie verejnej politiky a sústredili 

sme sa na tie oblasti verejnej politiky a jej teórie, ktoré potrebujú podľa nášho názoru najviac 

pozornosti z hľadiska rozvoja tejto mladej vedy u nás – a pritom je prenos zahraničných skúseností 

vzhľadom k odlišnosti reálií (napríklad v štruktúre nástrojov) možno trochu zložitejší ako v iných 

oblastiach, prípadne je z hľadiska potrieb rozvoja verejnej politiky a jej teórie u nás oproti jej 

rozvoju v zahraničí inak aktuálny.  
 Z kapacitných a priestorových dôvodov sme sa sústredili len na kľúčové oblasti vymedzenia 

predmetu teórie verejnej politiky a jej metód. 
 Pripúšťame tiež, že výsledná podoba tejto monografie sa bude odlišovať od profilu iných 

publikácií o verejnej politike, resp. jej teórie, ktoré sa dostávajú do rúk našich čitateľov. Tento 

rozdiel je spôsobený okrem iného aj tým, že by mala umožňovať jej previazanosť na teóriu verejnej 

správy a vôbec na problematiku verejnej správy. Ako sa v relevantnej literatúre uvádza, „spoločným 

menovateľom verejnej politiky a verejnej správy ja verejný záujem“ (Čebišová 1994, s. 56), že 

„verejná politika a verejný záujem sú úzko vzájomne prepojené pojmy“ (Kováčová – Králik 2017, 

s. 44), či že „každá verejná politika potrebuje hodnotové ukotvenie verejného záujmu“ (Malíková – 

Daško 2018, s. 9),  stala sa práve preto  kategória „záujmuˮ kľúčovou aj pre profilovanie našej 

monografie a nášho metodologického prístupu k jej profilovaniu. 
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1 TEÓRIA VEREJNEJ POLITIKY ALEBO ZROD (NOVEJ) VEDY1 

 

Zmeny vo vede sa odvíjajú od dvoch hlavných príčin:  

Prvú skupinu príčin predstavujú zmeny v metóde vedeckého poznávania – novými 

metódami, novými technológiami, novými ideami a pod. dochádza k spochybneniu alebo 

prekonaniu poznatkov, dosiahnutých starými metódami, technológiami či starými konceptami 

pohľadov na skúmanú realitu a na spôsob jej poznávania, ako je to dnes všeobecne akceptované v 

kontexte Kuhnovej teórie paradigiem (Kuhn 1982). Nielen nové metódy, technológie ale aj nové 

idey generujú často vznik nielen nových disciplín ale i celkom nových vied, no niekedy aj súbežný 

zánik starých vied či vedných disciplín: vznikom vlastných prístupov a metód vznikla na pôde 

filozofie sociológia, no filozofia nezanikla, ale vznikom chémie alchýmia zanikla.  
Druhú skupinu príčin reprezentujú zmeny v objektívnej realite. Žiadna veda nemohla 

vzniknúť skôr ako vznikol predmet jej skúmania (Keller 1999). Najmä v spoločenských vedách, 

ktorých predmet sa mení oveľa rýchlejšie ako predmet záujmu vied prírodných, dochádza často 

k presadzovaniu vplyvu týchto príčin na vznik nových vedných disciplín – ale to isté by sme mohli 

nájsť aj u vied technických, medicínskych i ďalších. Ako píše J. Habermas (2000, s. 10), 

spoločenskovedný výskum čerpá svoju perspektívu z mimovedného kontextu dobového časového 

horizontu. Vznikom voľného času (ako javu, spojeného s rozvojom industriálnej deľby práce) a 

následne aj sociológie voľného času nezanikla sociológia, zmenami objektívnej reality však zanikol 

v ekonomických vedách fyziokratizmus či v sociológii historický materializmus.2 Pritom práve 

existencia samostatne vymedzeného predmetu (a metódy jeho poznávania) je konštitutívnym 

znakom vedy (Eco 1997, s. 49 – 50). Ako píše aj F. Ochrana (2013, s. 9) „každá veda, ak má byť 

vedou, musí mať určité atribúty, ktoré ju charakterizujú ako vedecký systém. K týmto atribútom 

patrí najmä vlastný predmet skúmania, ktorým sa daná veda odlišuje od iných vied, vlastné vedecké 

metódy a postupy, ktoré sú špecifické práve pre danú vednú disciplínu a formulované »vedecké 

zákony«, charakteristické pre danú vednú disciplínu“. 

Veľmi často sa však príčiny oboch skupín vzájomne spájajú, prelínajú a dopĺňajú: nová 

realita často vyvolá potrebu nových metód jej poznávania a naopak – nové metódy poznávania nám 

niekedy umožňujú zaregistrovať v rozvoji skúmanej reality také zásadné zmeny, ktoré nám staré 

metódy nechávali skryté, nepoznané. Aj M. Purkrábek (1994a, s. 92) konštatuje i v prípade verejnej 

politiky závislosť metodológie výskumu na charaktere skúmaného objektu. Napokon, vplyv 

sociálnych podmienok na premeny predmetu záujmu vedy či vednej disciplíny konštatujú aj iní 

autori, venujúci sa verejnej politike (Novotný 2011, s. 25). 

Takýto vývoj možno identifikovať spätne aj v tej časti vied, ktorým všeobecne hovoríme 

vedy politické (Školkay 2003, s. 159). Netrpíme pritom nadbytkom analýz novšieho vývoja 

politických vied – a ako písal o politických vedách a ich vývoji vo svojej dizertácii V. Novotný 

(2011, s.10) „v dôsledku enormného rozvoja oblasti v posledných rokoch nebola venovaná 

dostatočná systematická pozornosť historickému vývoju oblasti a to ani vo všeobecnej, celostnej 

rovine, ani na úrovni špecifického poľa ako celku, ani zvláštnostiam vývoja v jednotlivých 

krajinách, najmä mimo USA“.  
 

Preto a pre celkovo lepšie pochopenie metodologických základov teórie verejnej politiky, jej 

predmetu a metód, venujeme túto prvú kapitolu nášmu pohľadu na jej vznik a vývoj v kontexte 

celkového historického vývoja politických vied. 
Proces ich vyčleňovania môžeme sledovať už minimálne od čias Platóna (Veselý 2007a, s. 

16, Skovajsa 2011, s. 79 – 80) a Aristotela (Novák 2011b, s. 28 – 29, Skovajsa 2011, s. 80 – 84), 

ako prvých filozofov, ktorých diela môžeme zaradiť na počiatok formovania politickej filozofie, 

                                                 
1  Kapitola je zásadne rozšírenou a upravenou verziou autorovej štúdie, publikovanej v časopise Studia i Analizy 

Nauk o Polityce 2/2020 (Konečný 2020b). 
2  Na  zmenu historického kontextu ako faktor vplyvu na vymedzenie predmetu vedeckého skúmania v 

politických vedách upozorňoval svojim „princípom temporality“ už Harold D. Lasswell, zakladateľ teórie verejnej 

politiky (Lasswell –  Kaplan 1950, s. xiv, Torgerson 2007, s. 19).  
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ktorá sa vždy venovala tak otázkam politickej moci, ako aj otázkam politických záujmov. Platónov 

dialóg o štáte s jeho známou postupnosťou degenerujúcich foriem zriadenia od aristokracie cez 

timokraciu a oligarchiu až k tyranii ako procesu uzurpovania moci predznačil v mnohom celý ďalší 

vývoj týchto vied. Aj keď u Platóna stojí v jeho Politeii v popredí otázka moci, v jeho Zákonoch 

(nomoi) je už sústava zákonov o dobre (eunomie) vyjadrením verejného záujmu (Goulli 1999, s. 

10). U Aristotela v jeho pohľade na monarchiu, aristokraciu a polyteiu a ich odlíšenia od tyranie, 

oligarchie a demokracie pokračuje odklon od tejto línie: monarchiu (basileiu) vníma ako vládu 

jednotlivca, konajúceho vo verejnom záujme, aristokraciu ako vládu niekoľkých, konajúcich v 

spoločnom záujme, politeiu ako vládu mnohých, konajúcich v spoločnom záujme a oproti tomu 

tyraniu ako vládu jednotlivca, konajúceho vo vlastnom záujme, oligarchiu ako vládu niekoľkých, 

konajúcich vo vlastnom záujme a demokraciu ako vládu mnohých, konajúcich vo vlastnom záujme 

(Politika, kn. III, 7, zlomky 1279a32 – 1279b1). Isteže – realita väčšiny gréckych polis viedla k 

tomu, že aj Aristoteles preferoval líniu záujmu verejného. Dokonca už v začiatkoch rozvoja 

politickej filozofie sa takto potvrdzuje myšlienka, že „politika nie je iba bojom o moc a presadenie 

určitej ideológie, ale že k nej možno pristupovať aj vecným a systematickým spôsobom“ (Veselý – 

Nekola 2007, s. 7). 
Teraz urobíme veľký skok (napokon táto publikácia si nekladie za cieľ venovať sa dejinám 

politického myslenia v ich celistvosti a úplnosti) a pristavíme sa ad ilustrandum v renesancii a 

humanizme, ktoré znamenali prelom v pohľade na politiku. Osobitne v učení ešte renesančného 

velikána Niccoló Machiavelliho (bez ktorého asi žiadna publikácia o dejinách politického myslenia 

nie je možná) vidíme, že jeho Vladár rieši najmä otázku moci a prostriedkov, akými ju možno 

získať (porovnaj tiež Skovajsa 2011, s. 87 - 88). Humanista Jean Bodin o dve generácie neskôr už 

odmietal moc tyrana, no naďalej preferoval monarchiu, ktorej suverenitu definoval ako absolútnu a 

trvalú moc vo vnútri štátu. Ako prvý však vo svojich Šiestich knihách o republike v roku 1576 

použil pojem science politique – politická veda, hoci toto dielo ako celok je naďalej zaraďované do 

dobovej politickej filozofie, podobne ako jeho ekonomické názory do merkantilizmu. Jeho prínos 

pre dobovú politickú filozofiu oceňuje Stanfordská filozofická encyklopédia najmä v rozpracovaní 

definície suverenity, ktorú považoval nielen za najvyššiu, absolútnu ale aj za trvalú moc majestátu 

nad občanmi. Majestátu – ale ešte stále nie moderného štátu. 

 Nasledujúce storočia s koncepciou osvietenstva priniesli do politického myslenia opäť aj iné 

akcenty, neobmedzujúce sa na otázku moci (Hobbes – bellum omnes contra omnibus ako nielen 

konflikt moci ale skôr záujmov) a aj pohľad na moc sa stáva komplexnejším (Montesquieu – 

trojdelenie moci), ale rovnako aj nasledujúce storočia s rodiacou sa koncepciou liberálneho štátu 

(Locke, Rousseau atď.) znamenali stále rozvoj len v hraniciach politickej filozofie. Realita 

jednoducho ešte neposkytovala dostatok matérie pre vznik samostatnej politickej vedy mimo rámca 

filozofie. A napokon aj vo filozofii (ako vo väčšine vtedajších vied) dominovali až do príchodu 

empirizmu (Heywood 2002, s. 34) skôr špekulatívne metodologické prístupy, stavajúce na 

myšlienkových konštrukciách bez jasnej opory v empirických faktoch, takže ani po tejto stránke 

nebola ešte situácia zrelá pre plné konštituovanie politickej vedy mimo filozofie. Napokon, dokonca 

ešte aj teórii spoločenskej zmluvy, s ktorou dodnes pracujeme, chýba empirické potvrdenie jej 

vzniku (Kysela 2011, s. 177). 
 

1.1 ZMENA OBJEKTÍVNEJ REALITY V XVIII. A XIX. STOROČÍ A VZNIK MODERNEJ 

VEDY 
 

 XVIII. storočie až začiatok XIX. storočia priniesli taký rad dramatických zmien v rôznych 

oblastiach života ľudí na európskom kontinente, ktoré len ťažko možno porovnávať z hľadiska ich 

dynamiky s akýmikoľvek zmenami v predchádzajúcich dejinách. 
 Bez nároku na úplnosť a len s ohľadom na potreby tohto textu môžeme pripomenúť aspoň 

niektoré zo skutočností, charakteristických pre zmenu objektívnej reality: 
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 Rozvoj techniky3, založený už v predchádzajúcom období na rozvoji prírodných vied, 

umožnil dramatický rast produktivity ľudskej práce4 a ukončil éru, keď hlavným výrobným 

faktorom bola pôda. Viedol k zániku feudálnych výrobných vzťahov, feudálnej pripútanosti k pôde, 

k vyčleneniu miesta práce z okruhu života väčšiny domácností, k vzniku reálneho trhu, faktorom 

ktorého sa stal aj rozvoj dopravy. 
 Dochádza k nebývalým migračným pohybom, k dramatickým rozmerom urbanizácie, k 

obrovským zmenám demografických procesov, k celkovému rastu počtu obyvateľstva a čoraz 

väčšej sociálnej diferenciácii a zároveň aj k diferenciácií záujmov. „Zatiaľ čo agrárnym alebo 

tradičným spoločnostiam dominovalo len niekoľko málo záujmov, vyspelé industriálne spoločnosti 

sú zložité a nanajvýš diferencované“ (Heywood 2002, s. 295 - 296). Zároveň však prichádza aj 

začiatok nástupu verejných služieb (verejné školstvo, verejné zdravotníctvo atď.). 

 Nastupuje aj vlna sekularizácie, Cirkev stráca významnú časť svojej svetskej moci, 

patrimoniálne monarchie sa menia na republiky alebo aspoň na konštitučné monarchie so stále 

významnejšou úlohou parlamentov. 
 Začína sa už nielen v mestách formovať občianstvo, spočiatku skôr na báze národného 

uvedomovania (zárodky národných štátov). 
 Narastá význam koloniálnej sústavy nielen ako zdroja drahých kovov a lacnej pracovnej 

sily, ale už aj ako zdroj ďalších trhových komodít, najmä surovín (napr. bavlny, neskôr ropy), ale 

postupne už aj jednoduchých výrobkov (napr. cukru). 
 

 Po oživujúcej perióde renesancie a humanizmu sa pod vplyvom zmien v objektívnej realite 

ocitla aj veda na prahu nových výziev. Reagovala na to sformovaním celého vejára nových vedných 

disciplín, z ktorých veľká časť sa hlásila k novému smerovaniu tzv. pozitívnej vedy ako vedy, 

prekonávajúcej koncept spoločenských vied ako vied špekulatívnych, prípadne popisných, ale už 

založených (tak ako už o storočie predtým v prírodných vedách) na štúdiu faktov: 

- prácou Adama Smitha Bohatstvo národov (1776) sa prihlásila o slovo moderná ekonomická veda; 

- presadil sa koncept právneho pozitivizmu v napoleonskom občianskom zákonníku (Code civil 

1804) ako aj napríklad v práci Jeremyho Benthama Pojednanie o civilnom a trestnom 

zákonodarstve (1802); 

- prácou Augusta Comta Kurz pozitívnej filozofie (1830-1842) sa prihlásila o slovo sociológia; 
- prinajmenšom prácou Adolphe Lamberta Quételeta Sociálna fyzika (1835) sa prihlásila o slovo 

matematická štatistika; 
- prinajmenšom prácou Achille Guillarda Základy komparatívnej demografie (1855) sa objavuje na 

scéne aj moderná demografia atď. 
 Všetky tieto vedy ale i ďalšie súvisiace (psychológia, historiografia, kultúrna a sociálna 

antropológia atď.) zaznamenali následne ešte v XIX. a potom ešte viac v prvej polovici XX. 

storočia búrlivý rozvoj. Zlepšenie dopravných možností „zmenšuje“ svet a popisná veda sa stáva 

postupne stále častejšie vedou komparatívnou, čo je predpoklad k rozvoju celého radu jej ďalších 

metód.  
 

1.2 ZMENA POLITICKEJ REALITY V XIX. STOROČÍ A VZNIK  MODERNEJ POLITICKEJ 

VEDY 
 

Veľká francúzska revolúcia (1789) ale už aj predtým americká revolúcia (Deklarácia 

nezávislosti 1776) a jej súvislosti, ako aj neskoršie politické pohyby v Európe až po Jar národov 

(1848) priniesli ďalšie a veľmi výrazné zmeny aj do politickej reality a – ako konštatuje Peter 

Wagner (2007, s. 29) - „v mnohých ohľadoch bola americká a francúzska revolúcia aj … prvou 

                                                 
3  1712 – parný stroj na čerpanie vody z baní, 1764 – prvý spriadací stroj, 1770 – prvé továrne, v ktorých sa 

spracovávala bavlna, výroba prvých parných strojov pre bane a železiarne, 1789 – prvá továreň s parnými strojmi, 1804 

– prvý parný rušeň, 1825 – prvá verejná železničná trať atď. 
4  Ročný objem ručne spradenej bavlny vzrástol v Anglicku zo 100 ton pred rokom 1770 na 3000 ton strojovo 

spradenej po tomto roku, po všeobecnom zavedení strojového pradenia. 
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rozsiahlou »aplikáciou« modernej sociálnej a politickej teórie“: 

 sekularizácia zasiahla aj politickú realitu, teokratické a patrimoniálne koncepty 

legitimity politickej moci stratili na význame a za zdroj legitimity moci začal byť považovaný 

ľud, občania a legitimitu nadprirodzenú, božskú, nahradila legitimita ľudská, aj keď zatiaľ len vo 

veľmi všeobecnej rovine; stavovské parlamenty sa menia a postupne začínajú reprezentovať 

širšie spoločenské vrstvy; aj keď len postupne a oveľa neskôr dochádza ku formovaniu skutočnej 

zastupiteľskej parlamentnej demokracie a postupne a neskôr aj volebné systémy začínajú 

smerovať k naplneniu zásady všeobecného, priameho a rovného volebného práva; od XIX. 

storočia vznikajú prvé národné štáty (Heywood 2002, s. 127); 

 rozvíja sa štrukturovanie spoločnosti: namiesto jednoduchých veľkých stavovských 

štruktúr sa spoločnosť vnútorne začína výraznejšie členiť podľa profesií, vlastníckych vzťahov, 

majetkového statusu ale aj podľa príslušnosti k formujúcim sa národným identitám: „množenie 

skupín je prirodzenou reakciou na narastajúcu komplexnosť spoločnosti“ (Uhlerová 2013, s. 13), 

v rýchlejšie sa rozvíjajúcich demokraciách sa objavujú prvé pokusy o formovanie rodiacich sa 

záujmových skupín (Laboutková 2010a, s. 128); 

 začali vznikať „dvorné“ strany (ešte v absolutistických monarchiách), neskôr v 

rodiacich sa parlamentoch „frakcie“ najčastejšie ako „skupiny rovnako zmýšľajúcich politikov, 

združených obvykle okolo nejakého vodcu“ (Heywood 2002, s. 266), parlamentné politické 

kluby akými boli girondisti a jakobíni vo Francúzsku, či whighovia a torryovia v Británii (Lysý 

2004, s. 44), aj keď na počiatku boli (napr. v USA ešte na začiatku XIX. storočia) odmietané, 

pretože sa predpokladalo, že budú vyvolávať konflikty (Heywood 2008, s. 334)5. Ešte neskôr 

vznikajú tzv. elitárske strany, od polovice XIX. storočia sa rodia prvé masové politické strany, po 

1. svetovej vojne už aj na báze ideologických programov (nacionalistické, fašistické, 

komunistické, socialistické, klerikálne a pod.), čo všetko signalizuje význam narastajúcej 

sociálnej štrukturácie  spoločnosti pre formujúce sa politické systémy (porovnaj Novák 2011b); 

 začali sa jasne formovať hlavné politické ideológie (liberalizmus, konzervativizmus, 

socializmus), vrátane diferenciačných znakov a štiepnych línií (cleavages) medzi nimi; 

 dochádza k zreteľnému deleniu moci na moc zákonodárnu, výkonnú a súdnu aj v praxi: 

hľadajú sa modely usporiadania zákonodarných zborov, prijímajú sa prvé moderné ústavné 

zákony, konštituuje sa sústava všeobecných a postupne aj špecializovaných súdov; vznikajú 

štruktúrované sústavy orgánov štátnej správy (ministerstvá, orgány miestnej štátnej správy), 

vznikajú štáty zložené (konfederácie, federácie, únie) a štáty unitárne; 

 feudálnu štruktúru územnej správy (založenú na domíniách či na cirkevných farnostiach) 

nahrádzajú už aj na vidieku civilné obce6, samospráva na lokálnej úrovni sa konštituuje už aj 

mimo miest (pouvoir municipal); 

 dochádza k internacionalizácii politického života, vznikajú prvé nadnárodné a 

medzinárodné organizácie štátov ale aj iných vnútroštátnych zoskupení, vrátane nadnárodných 

politických zoskupení (tzv. internacionály). 
 Interné spoločenské sily, súvisiace s celkovou úrovňou sociálnoekonomického, kultúrneho a 

politického vývoja sú považované za najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce vývoj vedných disciplín 

(Novotný 2011, s. 42) a tieto zmeny svojou hĺbkou vyvolali už aj potrebu ich teoretickej reflexie v 

rozsahu, na ktorý politická filozofia už nestačila (Parsons 2007). Išlo o javy, pre analýzu ktorých 

nebola žiadna z dovtedajších vied metodologicky vybavená a nedostala sa cez prah ich deskripcie. 

V odkaze pozitívnych vied sa týchto nových faktov ujala vznikajúca politická veda – politológia, 

ktorá sa sformovala v priebehu XIX. a XX. storočia (Rybárik – Lysý – Konečný 2003, s. 10).  
 Môžeme zároveň vysloviť myšlienku, že hoci sa v celej predchádzajúcej histórii ľudské 

poznanie, najmä politická filozofia, zaujímalo o „politiku“ ako o „veci verejné“, až v tomto novom 

                                                 
5  Aj v súčasnej politologickej literatúre sa existencia politických strán spája jednak s ich súťažou ale aj s 

konfliktami (Novák 2011b, s. 56 – 64). 
6  Pruský „Städteordnungˮ z 19. 11. 1808 (Heinrich Friedrich Karl vom und zu Stein) prvýkrát zaviedol ako 

jednotku miestnej územnej správy obec. 
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kontexte sa začali objavovať aj nové definície politiky ako takej, ako predmetu záujmu vznikajúcej 

politickej vedy (Heywood 2002, s. 24). A treba zároveň dodať, že od počiatku jednou z kľúčových 

tém sa stal napríklad aj politický konflikt, aj keď dnes je politika vnímaná aj ako umenie  vládnuť, 

ako veci verejné, ako moc, ale aj ako kompromis a konsenzus (tamže, s. 23 – 31). Vznik politológie 

„bol podmienený jednak trvalým nárastom úlohy politiky v spoločnosti, rozšírením činnosti štátu a 

jeho vplyvu na osudy ľudí, jednak všeobecnou atmosférou druhej polovice 19. storočia“ (Briška 

2010, s. 72). 
Už v dvadsiatych rokoch XIX. storočia sa takto začína politológia prednášať na niektorých 

francúzskych univerzitách, v roku 1872 vzniká v Paríži École Libre de Science Politique a v roku 

1876 zakladajú na Columbijskej univerzite v Spojených štátoch Graduate School of Political 

Science (Novák 2011b, s. 27). V nasledujúcich desaťročiach k rozvoju politológie prispel napríklad 

aj Max Weber, nielen svojou všeobecne známou teóriou byrokacie, ale aj skúmaním politických elít, 

teóriou moci (Macht) odlišujúcou sa od teórie panstva (Herrschaft) ako politicko-mocenskej 

autority, vystupujúcej sťa zdroj poslušnosti, otázkami legitimity politickej moci a pod. „Od konca 

19. storočia bol filozofický akcent postupne nahrádzaný snahou pretvoriť politológiu na samostatný 

vedný odbor“ (Heywood 2002, s. 32). 
 

    Záver XIX. a najmä celé XX. storočie potom priniesli búrlivý rozvoj politológie ako aj 

celého radu jej subdisciplín – aj keď samotný názov „politológia“ sa objavil až v roku 1948 (Novák 

2011b, s. 26). Politológia si sformovala vlastnú vedeckú metodológiu (najmä špecifickým 

rozvinutím obecnej metódy komparácie, ale obdobne aj špecifickým rozvinutím metódy historickej 

a ďalších) a stala sa nespochybniteľnou samostatnou spoločenskou vedou, ktorá má dnes už bohatý 

repertoár vlastných metód, napríklad pre štúdium procesov politického rozhodovania (metóda 

racionálneho aktéra, inkrementalistické metódy, modely byrokratickej organizácie, modely 

systémov názorov – pozri Heywood 2002, s. 422 – 426). Konštatujeme, že modelový prístup, ako 

jeden zo základných metodologických prístupov, umožňujúcich celostné vnímanie politických 

procesov, sa už v politológii presadil ako jeden zo základov jej metodológie, ako to vidíme 

napríklad u investigatívnych či prediktívnych modelov v metodologických prístupoch M. 

Duvergera (Novák 2016a, s. 135). 

 

 Rozsiahla syntetická štúdia širokého autorského kolektívu (do ktorého patrili o. i. aj H. D. 

Lasswell, R. Aron či M. Duverger a ďalší), ktorú publikovalo UNESCO v roku 1950, sumarizuje 

stav, do ktorého sa politická veda vyvinula v prvej polovici minulého storočia. Bol to zároveň prvý 

výsledok vzniku Medzinárodného združenia pre politické vedy (International Political Science 

Association – IPSA), založeného po prípravách 12. 9. 1949 (Novák 2011b, s. 30), ktoré prijalo pre 

vymedzenie politickej vedy nasledujúcu klasifikáciu: I. Politická teória: 1. politická teória, 2. dejiny 

politických ideí; II. Politické inštitúcie: 1. ústava, 2. ústredná vláda, 3. regionálna a miestna vláda, 

4. verejná správa, 5. ekonomické a sociálne funkcie vlády, 6. komparácie politických inštitúcií; III. 

Strany, skupiny a verejná mienka: 1. politické strany, 2. skupiny a združenia, 3. účasť občanov na 

vláde a správe, 4. verejná mienka; IV. Medzinárodné vzťahy: 1. medzinárodná politika, politika a 

medzinárodné organizácie, 3. medzinárodné právo (Salvadori 1950, s. 4). 
 Táto štruktúra síce platila prakticky len v danom čase, v polovici minulého storočia 

(Štefančík 2012, s. 21) ale takto definovaná politická veda dokázala svojou štruktúrou pružne 

reagovať na väčšinu zmien vo vtedajšej politickej realite. Jej hlavný obsahový prúd reprezentoval 

tzv. inštitucionalizmus, v popredí záujmu ktorého boli predovšetkým – ako vidieť aj z vyššie 

uvedeného – inštitucionálne dané vládne systémy, procesy či politické inštitúcie (Uhlerová 2013, s. 

5). Ak sa napríklad pozrieme do uvedenej publikácie alebo aj do štandardných a ešte lepšie 

tradičných učebníc politických vied, najmä politológie ako „vlajkovej lode“ politických vied, 

nájdeme ich predmet vymedzený najmä vo väzbe na skúmanie dejín politických teórií, na 

vnútroštátne a medzištátne vzťahy politických subjektov či na otázky štruktúry a vývoja politických 

systémov. Približne v týchto parametroch sa politická veda v prvej polovici XX. storočia vymedzila 

a pre túto oblasť si vytvorila aj nástrojové vybavenie (predovšetkým komparatistiku) (Briška 2010, 
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s. 87 - 90). 

 Ale vývoj politológie nezastal ani v prvej ale ani v druhej polovici minulého storočia a 

súčasné chápanie obsahu politológie napr. v anglofónnej literatúre sa vyznačuje značnou 

tematickou diverzitou7. Aj stabilizáciu politickej vedy môžeme takto datovať už do 50. rokov 

minulého storoči. Jej ďalší rozvoj nastal v USA až v druhej polovici 60. rokov a potom najmä v 

rokoch sedemdesiatych (Veselý 2007a, s. 17)8. 

 Zároveň sa však už od polovice minulého storočia začína v politickej vede postupne 

presadzovať aj prúd tzv. pluralizmu, ktorý – najmä v súvislosti s rozvojom metodológie politickej 

vedy a v jeho rámci s nástupom empirických výskumov – začína posúvať pozornosť od formálnych 

inštitúcií k jednotlivcom a skupinám, ktoré sú s nimi spojené (Uhlerová 2013, s. 5). Od 60. a 70. 

rokov sa začal v rámci politickej vedy stále výraznejšie presadzovať empiricky orientovaný prúd 

policy analysis (Heywood 2002, s. 421), ktorý posilňoval tendenciu k postupnému vyčleňovaniu sa 

teórie verejnej politiky z rámca politických vied9. Aj keď vyššie uvedená publikácia UNESCO 

prinášala v jednotlivých kapitolách informácie o rozvoji politickej vedy vo vyše dvadsiatich 

krajinách piatich kontinentov, rozhodujúcou mierou jej ďalší vývoj ovplyvnili tri hlavné 

konceptuálne orientácie: americká, francúzska a nemecká. 
 V. Novotný v tejto súvislosti hovorí o troch „národných konfiguráciách“, pričom „konkrétna 

podoba konfigurácie je určená predovšetkým dvoma zložkami, t. j. obsahom a štruktúrou. Obsah 

konfigurácie je daný … rôznymi špecifickými prístupmi ku štúdiu policy, ktoré existujú v danej 

krajine. Na ich utváranie malo dôležitý vplyv tradičné priraďovanie problematiky policy pod určité 

disciplíny, otvorenosť vedeckej komunity k preberaniu zahraničných prístupov v oblasti štúdia 

verejných politík, ale aj dopyt po poradenstve zo strany politických a správnych kruhov (Novotný 

2008, s. 4). 
 V nemecky hovoriacich krajinách sa stáva frekventovanejším (a za synonymické 

považovaným) označením pre politológiu názov Politikwissenschaft, teda politická veda, čo 

naznačuje, že  ide o široký koncept, v rámci ktorého je najmä v rámci empirického výskumu a 

empirických analýz „politického poľa“ či „poľa politiky“ (Politikfeldforschung, 

Politikfeldanalysen)10 rozvíjaná relatívne samostatne aj teória verejnej politiky, voľne nadväzujúc 

na staršie koncepcie tzv.  Policeywissenschaft, v ktorej sa prvky neskoršej správnej vedy11 a teórie 

štátneho práva prelínali s postmerkantilistickou hospodárskou vedou (tzv. kameralistikou)12 

(Bogumil 2005, Hendrych 2011, s. 378, Saretzki 2007, s. 587, pozri tiež Fiala – 2000, s. 15).13 

Nemecké politické analýzy sa pritom opierajú najmä o aktivity nadácií politických strán (Friedrich 

Ebert Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Naumann Stiftung, Hanns Seidel Stiftung, 

Rosa Luxemburg Stiftung, Heinrich Böll Stiftung atď.), ale aj o výskumné pracoviská verejných a 

súkromných univerzít, čo signalizuje menšiu previazanosť nemeckej politickej vedy priamo so 

                                                 
7  Americký politológ Kenneth Janda v závere minulého storočia identifikoval nasledovné témy, ktorými sa 

politológia aktuálne zaoberá a akými sú ešte stále inštitucionalizácia politických strán, ich politické (pravo-ľavé) 

orientácie a zdroje spoločenskej podpory, organizačná štruktúra strán a centralizácia moci v nich či autonómia strán a 

dôvody na jej vzdávanie sa v prospech členskej základne, lídrov alebo inej organizácie, súdržnosť a jej dôvody, príčiny 

(ne)zainteresovanosti občanov na aktívnej účasti v živote politických strán, stratégia a taktika straníckeho správania sa 

(koaličné teórie a faktory vzniku vládnych koalícií), vplyv vládnych strán, resp. zmien vlády na vládnu politiku, 

výskum straníckych systémov, dĺžka trvania vlád, počet strán, počet problémových dimenzií, volebná disproporčnosť, 

charakter straníckej súťaže a voličské prebehlíctvo (volatilita) ako premenné, ktoré zásadne ovplyvňujú kľúčové 

vlastnosti systémov politických strán (Janda 1980). 
8  K vývoju politológie v USA a v ďalších krajinách v povojnovom období pozri napr. Fiala-Schubert 2000. 
9  Nemecká monografiaa identifikuje začiatok nástupu empirizmu v politických vedách už po druhej svetovej 

vojne (Schneider – Janning 2006, s. 11). 
10  Nemecké spoločenské vedy po druhej svetovej vojne sa vyvíjali pod silným americkým vplyvom a aj 

Politikfeld-analysen sú považované len za transfer americkej policy analysis (Fiala -Schubert 2000, Novotný 2008). 
11  Aj J. Habermas (2000, s. 79) stotožňuje tento pojem s náukou o správe. 
12  V tomto zmysle vypĺňala táto politická koncepcia aj priestor smerom k budúcemu rozvoju teórie verejnej 

správy a zahŕňala aj také otázky, ako je napríklad politika osídľovania a správy riedko obývaných regiónov 

(Peuplierungspolitik) a pod. 
13  Prehľad formovania vedných disciplín v tejto oblasti v Nemecku pozri Schubert – Blank 2005. 
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štátnymi zákazkami. V tomto prostredí sa vyvinul v nemeckej politickej vede v 90. rokoch (F. W. 

Scharpf) aj prúd orientovaný na analýzu aktérov ako určitá podoba neoinštitucionalizmu, ktorý sa 

stal významným impulzom aj pre formovanie verejnej politiky (Novotný 2008, s. 6 – 7). 
 Francúzske science politique - teda politická veda – naznačuje, že aj vo frankofónnych 

krajinách (prinajmenšom európskych) ide o široký koncept, dokonca ešte širší ako je tomu v 

Nemecku. Do politickej vedy sa vo francúzskom ponímaní zahŕňajú – podobne ako v nemeckej, 

resp. európskej kontinentálnej tradícii - aj niektoré ekonomické disciplíny (politická ekonómia) a 

pod. a za jej hlavné oblasti záujmu sa považujú verejná správa (administratívna veda), 

medzinárodné vzťahy ale aj vojenské či strategické štúdie. V jej rámci sa rozvíja aj verejná politika 

(politique publique) ako stále pomerne široko koncipovaná oblasť, ktorá sa venuje intervenciám 

verejnej moci do priestorových a sociálnych štruktúr spoločnosti a zahŕňa aj politickú sociológiu 

(sociologie politique), administratívnu vedu (science administrative), teóriu verejnej moci 

(puissance publique), problematiku verejných stratégií (stratégie publique) atď.14 Takto chápaná 

politická veda sa nezaoberá iba politickými javmi, ale aj javmi, ktoré majú politické účinky, alebo 

sú politikou podmienené (Novotný 2006)15. K jej charakteristikám patrí aj to, že sa rozvíja pod 

významným vplyvom štátnej objednávky (kľúčové pracoviská v tejto oblasti sú štátne výskumné 

inštitúcie) a zároveň najsilnejší vplyv sociológie spomedzi všetkých hlavných národných 

konfigurácií (Novotný 2008).  

 Anglofónna politická veda – najmä americká - (a opäť tu môžeme konštatovať vplyv 

bohatstva reality na rozvoj bohatstva jazyka, ktorým túto realitu zachytávame) rozlišuje  
 tých čo robia politickú vedu (political scientist), teda analyzujú politiku, čiže 

predmetom ich záujmu je politika (politics) ako stretávanie sa názorov rôznych politických 

skupín, ktoré sú nositeľmi ideí v rámci daného politického systému; tiež „znamená oblasť 

činnosti, úsek spoločenského života, v ktorom súperia rôzne politiky v zmysle policy“ (Novák 

2011b, s. 39); 

 a tých, čo rozpracovávajú verejné politiky (policy analyst) a predmetom ich záujmu sú 

verejné politiky (policy, policies), ako výsledok procesu, na základe ktorého sa realizujú idey či 

spôsoby riešenia existujúcich verejných problémov; tiež „označuje program, činnosti alebo 

činnosť jednotlivca, skupiny či vlády, týkajúce sa verejného života“ (tamže, s. 38 - 39). 

 Okrem toho pozná angličtina pojem polity, ktorým sa v politológii označuje normatívny 

aspekt politiky – jej hranice a štruktúru (Malíková 2003, s. 7 – 9). Vzhľadom na frekventovanosť 

tejto tematiky v početných publikáciách z oblasti verejnej politiky, uvedieme na tomto mieste len 

stručne, že „konkrétny politický poriadok tvorí rámec (polity), v ktorom na základe stratégie 

politického konfliktu a konsenzu16 (politics) vzniká materiálna politika (policy)“ (Fiala – Schubert 

2000, s. 19). 

 Tieto tri pojmy vyjadrujú zároveň pestrosť prístupov v americkej politickej vede, ktorá je 

preto oprávnene považovaná za „najrozvinutejšiu a najvplyvnejšiu konfiguráciu“ (Novotný 2008, s. 

6). Týka sa to aj plurality organizačnej základne výskumu, ktorej štruktúra zahŕňa verejné i 

súkromné, akademické i vládne subjekty, so zastúpením vedeckých konceptov i zameraných na 

riešenie praktických problémov rôznych oblastí aplikovaných verejných politík, ktoré v doterajšej 

histórii americkej verejnej politiky prevažovali. Typické a dominantné podoby uplatňovania 

verejnopolitických prístupov v USA reprezentujú expertízy, poskytované analytikmi decíznej sfére 

(tamtiež, s. 10). 

                                                 
14 Dobrým reprezentantom francúzskeho prístupu k politickým vedám je publikácia Úvod do studia politiky, 

editovaná prof. Miroslavom Novákom (2011), ktorý formoval svoj politologický profil počas celoživotného pôsobenia 

vo frankofónnej politológii: jej jednotlivé kapitoly sú venované politickej filozofii, politickej psychológii, politickej 

antropológii, ústavnému právu, politickej geografii, ekonomickým analýzam politiky, politike očami historika, 

komparatívnej politológii, medzinárodným vzťahom, správnej vede atď., aj keď niektoré sú považované za 

„medzivedné hybridné podoodbory“ (Novák 2011a, s. 20). 
15  Podrobne k vývoju a súčasnému stavu politických vied vo Francúzsku pozri Novotný 2011, s. 56 – 79. 
16  Napokon si treba uvedomiť, že politologická terminológia pokiaľ aj pojem konsenzus používa, ho považuje za  

skutočný súhlas (pozri Sartori 1993, s. 92n). 
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 Jednako však autori českej kolektívnej monografie o analýze a tvorbe verejných politík v 

tejto súvislosti konštatujú,  že „hoci zahraničná literatúra obsahuje nepreberné množstvo titulov na 

túto tému, ostáva českému čitateľovi často nedostupná. Možnosť aplikácie poznatkov a postupov, 

získaných v inom (väčšinou anglosaskom) kontexte, je navyše obmedzená, pretože reálie Českej 

republiky sú špecifické“ (Veselý – Nekola 2007, s. 9). Môžeme s tým vysloviť len súhlas aj vo 

vzťahu k slovenským reáliám a na základe toho tiež dedukovať, že najmä posun k empirickým 

výskumom – a teda živý kontakt s meniacou sa konkrétnou politickou realitou a samozrejme aj s 

určitou politickou objednávkou – vyvolával vo všetkých hlavných teritoriálnych oblastiach rozvoja 

politológie určité  (aj keď zároveň čiastočne rozdielne) tendencie, smerujúce k vzniku novej vedy v 

rámci politológie – a síce k postupnému formovaniu sa verejnej politiky a jej teórie, hoci v mierne 

odlišných metodologických konceptoch.  

 Aj v našej domácej politologickej spisbe sa konštatuje, že „neexistuje univerzálna 

definícia politológie, ktorá by striktne a jednoznačne pomenovala, čo všetko politológia skúma a čo 

už do jej sféry záujmu nepatrí“ (Dřízová 2012, s. 10). Zrejme nielen pre našu realitu – aj v dôsledku 

vyššie uvádzanej diverzity a pluralizmu – platí, čo konštatujú aj samotní politológovia, že „pojem 

politológia je značne vágny a jeho obsahové vymedzenie je rovnako problematické ako 

jednoznačné vymedzenie pojmu politika“ (Školkay 2003, s. 161). Aj u nás pritom platí, že vývoju 

politických vied budeme lepšie rozumieť, ak ho začleníme do medzinárodného kontextu (Novotný 

2011, s. 8).  
 Za podnetný považujeme napokon prístup, navrhujúci používať ako zastrešujúci pre 

zachytenie všetkých prístupov ku štúdiu politiky pojem politické vedy (v plurále), pre užšie 

chápanie v rozmere dnes konštituovanej politológie ako synonymum pojem politická veda ako 

veda, ktorej predmetom záujmu je to, čo sa v angličtine označuje pojmom politics (Novotný 2011, 

s. 11). Z nášho pohľadu je potom na rovnakej hierarchickej úrovni v systéme politických vied aj 

teória verejnej politiky, ktorej predmetom záujmu je to, čo sa v angličtine označuje pojmom 

policy17. 

 Môžeme teda konštatovať, že troma kľúčovými oblasťami, v ktorých sa prekrývajú (ale 

upozorňujeme, že z nášho pohľadu) rôzne definície predmetu politológie u nás sú (politická) moc, 

politické strany, (politické) elity, politické procesy (najmä procesy politického riadenia) a 

(politická) súťaž. 
 

1.3 PREDPOKLADY VZNIKU TEÓRIE VEREJNEJ POLITIKY V KONTEXTE POLITICKÝCH 

VIED 
 

Veľmi podobný je podľa nášho názoru aj príbeh vzniku verejnej politiky a jej teórie, ktorý sa 

začal v lone politológie (tak ako sa politológia zrodila v lone politickej filozofie), no neprináša 

zánik politológie ani žiadnej z iných vied, jednako však ide o postupný proces vzniku novej 

vednej disciplíny. Ako píše S. Szomolányi, aj “v modernej politickej vede, tak ako aj v iných 

sociálnych vedách sa po období dominancie jednej paradigmy presadzuje idea teoretického 

pluralizmu. Rastie ochota vidieť veci aj z pohľadu toho druhého“ (Szomolányi 2000, s. 14).   
Napokon aj iní autori konštatujú ešte stále istú neurčitosť hraníc verejnej politiky (Potůček – 

LeLoup 2005, s. 9) a „z pochopiteľných dôvodov: tradičné hranice medzi disciplínami sa stávajú – 

z dôvodov obrovskej kumulácie poznatkov, paradigmatických i metodologických inovácií a 

silnejúcej problémovej a tématickej orientácie vedy – stále neurčitejšie“ (tamže, s. 21). 
Východiskom pre formovanie verejnej politiky a aj jej teórie sa celkom prirodzene stala 

politológia či už chápaná ako synonymum pre celý komplex politických vied alebo len ako jedna z 

                                                 
17  V literatúre sa objavuje ešte aj pojem „političnoˮ (das Politische, the Political), ktorý však rezervujeme pre 

význam, ktorý mu pripísal už v r. 1932 Carl Schmitt (Der Begriff des Politischen): „K pojmovému určeniu politična 

možno dospieť tak, že budú odhalené a určené špecificky politické kritériá... Rozlíšením špecificky politickým, z 

ktorého môžu byť vyvodené politické konania a motívy, je rozlíšenie priateľa a nepriateľa ... v prípade politična 

zodpovedá toto rozlíšenie relatívne samostatným kritériám iných protikladov: dobru a zlu v morálnej oblasti, kráse a 

škaredosti v estetike atď.ˮ (Schmitt 2007, s. 26). 
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disciplín politických vied. Zároveň platí to, čo o nej píše Pierre Muller, že totiž podobne ako 

niektoré iné nové vedecké disciplíny, teória verejnej politiky vzniká na križovatke už existujúcich 

poznatkov, z ktorých si napríklad aj vypožičiava svoje hlavné pojmy (Muller 2009, s. 1). Napokon k 

vyčleňovaniu teórie verejnej politiky z prúdu politológie napomohlo aj to, že politológia sa stále 

viac profilovala ako veda o moci, resp. ako veda o autorite, o vládach a o moci (Říchová 2012, s. 

18). Politická moc je považovaná za ústrednú kategóriu politickej vedy (Dřízová 2012, s. 13). 

 Súčasná šírka chápania politológie ako vedy (osobitne ak ju skúmame z hľadiska 

vyčleňovania teórie verejnej politiky ako vedy) umožňuje viacero riešení, ktoré sa môžu začať už 

otázkou, či samotnú dodnes existujúcu a naďalej sa rozvíjajúcu politickú filozofiu treba považovať 

za samostatnú subdisciplínu filozofie alebo za rovnako samostatnú subdisciplínu politológie, resp. 

za samostatnú vednú disciplínu, rozvíjajúcu sa medzi filozofiou a politológiou (prípadne ďalšími 

vedami). Iná klasifikácia rozlišuje politológiu ako súhrn viacerých vedných disciplín, ako štátovedu, 

ako filozofiu politiky, ako sociológiu politiky, ako vedú o riadení spoločenských a politických 

procesov, ako samostatnú vednú disciplínu, ako vedu o politickej moci a ako vedu o politickom 

správaní (Rybárik – Lysý – Konečný 2003, s. 10 – 12). „Terminologický zmätok, navyše 

komplikovaný odlišnou tradíciou v USA a v Európe, bohužiaľ nemožno vyriešiť raz a navždy“ 

(Veselý 2007a, s. 22). 
 Na opačnom konci škály takýchto otázok potom možno položiť otázku o mieste teórie 

verejnej politiky v kontexte politických vied. Odpoveď na tieto otázky si žiada preskúmať stupeň 

rozvoja, do ktorého sa v súčasnosti dostala politológia resp. politické vedy, pričom túto odpoveď 

komplikuje skutočnosť, že v rôznych krajinách sa riešenie prikláňa k rôznym možnostiam. V často 

citovanej monografii P. Fialu a K Schuberta (2000) sa takto občas objavujú aj pojmy politológia a 

(ešte zriedkavejšie) aj public policy, ale masívne tu dominuje pojem policy analysis (len zriedka 

prekladaný ako analýza politiky), pričom prácu s veľkou obľubou a vážnosťou citujú tak texty 

politologické ako aj texty z oblasti verejnej politiky. V súlade s V. Novotným však vnímame 

koncept, definovaný ako „verejná politika“ a koncept, definovaný ako „policy analysis“ len ako 

súčasť spoločného poľa všetkých prístupov, zaoberajúcich sa verejnými politikami (Novotný 2011, 

s. 21), ktoré z nášho pohľadu majú spoločný predmet a líšia sa len paradigmami, ktorými sa ho 

zmocňujú. Možno vysloviť pritom hypotézu, že práve nedostatočná pozornosť vymedzeniu 

predmetu teórie verejnej politiky je jednou z príčin týchto rozdielnych prístupov.  
 

 Treba pritom uviesť, že okrem zásadného významu kontextu politických vied a osobitne 

samotnej politológie a v jej rámci najmä silnejúceho prúdu pluralizmu a ním sa presadzujúcim 

záujmom aj o iných aktérov na politickej scéne mimo politických elít, sa otvoril priestor napríklad 

aj pre širšie uplatnenie sociologických prístupov. V rôznych politologických „národných školáchˮ, 

národných konfiguráciách, mal vstup sociológie do priestoru politických vied rozdielny priebeh. 

Okrem americkej tradície behaviorálnych vied, kde najmä aplikované sociologické disciplíny mali 

odpočiatku vplyv na vývoj politických analýz, ale až Lasswellov záujem o Deweyho sociológiu 

(Torgerson 2007), o ktorom sa ešte zmienime, posunul tento prienik priamo do základov 

vznikajúcej verejnej politiky. Napríklad vo francúzskej politickej vede registrujeme silný vstup 

sociológie tiež ešte v 50. rokoch (Bourricaud 1958) a pod. 
 

 Z hľadiska konštituovania teórie verejnej politiky u nás si treba osobitne všimnúť aj 

súvislosti doterajšieho rozvoja politológie na Slovensku a v Čechách18, kde sa práve prienik 

politológie a sociológie prejavil veľmi špecificky19.  

                                                 
18  Prehľad starších relevantných predpolitologických dejín politickej filozofie u nás (napríklad v dielach A. F. 

Kollára, J. Feješa, M. Bela, J. Kollára, Ľ. Štúra, L. Gestetnera. M. R. Štefánika, Š. Osuského, M. Hodžu, S.Štúra, V. 

Šrobára a ďalších) by výrazne prekračoval rámec tejto publikácie. Rovnako sa nepovažujeme za povolaných pre 

formulovanie komplexnejších pohľadov na súčasnú slovenskú politológiu. 
19  Možno povedať, že podobne ako sa formovala čiastočne odlišne verejná politika USA, Nemecku a 

Francúzsku, tak môžeme vystopovať aj určité odlišnosti napríklad aj v Čechách a na Slovensku v porovnaní napr. s 

Poľskom (Konečný 2020b). 
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  Na Slovensku sa politológia prvýkrát na krátko konštituovala v závere 60. rokov minulého 

storočia20, jej rozvoj však umelo zastavila tzv. normalizácia. Podobný osud postihol politológiu aj v 

Čechách (Petrusek 2011, s. 16 – 17). Návrat politológie na scénu spoločenských vied na začiatku 

90. rokov niesol pečať profesionálnej orientácie vedcov, ktorí sa tejto úlohy ujali a medzi ktorými 

popri filozofoch a pod. dominovali predovšetkým sociológovia (Kusý 2000, s. 9 – 10, Školkay 

2003, s. 164), čo ju viac zakotvilo v empirických prístupoch, ale umožnilo aj empatiu k širším 

súvislostiam politickej vedy a od počiatku znamenalo veľmi silnú previazanosť našej politológie s 

problematikou verejnej politiky. Politológia pritom plnila aj funkciu všeobecnej politickej vedy a 

názov politológia bol používaný aj pre označenie „súboru politických vied“ (Kusý 2000, s. 8). 
 Medzi priority politických analýz ešte na pôde politológie sa tak dostávalo „poznávanie 

nových aktérov politiky vo verejnom, súkromnom  a neziskovom sektore a sledovanie ich aktivít v 

procese tvorby politiky ako aj implementácia politických rozhodnutí“ (Horná – Malíková 2000, s. 

6). Možno teda povedať, že teória verejnej politiky vznikla u nás ako subdisciplína 

politológie21.  
 Hľadanie odpovede na otázku, nakoľko už teória verejnej politiky dospela do štádia, že 

môže byť považovaná za samostatnú vedu, pritom nie je podmienené len vývojom oboch týchto 

oblastí u nás. Politológia a s ňou aj rozvíjajúca sa teória verejnej politiky u nás (na Slovensku, ale 

veľmi podobne aj v Českej republike) doposiaľ nadväzovali najmä na anglofónnu, presnejšie na 

americkú líniu rozvoja politických vied, aj keď nemožno zabudnúť ani na vplyv literatúry 

frankofónnej (Ľ. Kráľová). Aj v anglofónnej, ale napokon aj v nemeckej a francúzskej relevantnej 

literatúre dochádza ku kryštalizácii vzťahov medzi vedami v tomto tematickom okruhu. Ako píše Ľ. 

Malíková v štúdii Verejná politika ako výzva pre slovenskú politológiu: „množstvo prípadových 

štúdií, ktoré otvárajú stále nové otázky a sú impulzom v riešení problémov spojených so zmenou 

povahy moci vnútri štátov“ (Malíková 2000, s. 114). Pritom aj u nás dochádza v rámci politológie, 

resp. na jej hraniciach s inými vedami k postupnému formovaniu sa aj iných príbuzných politických 

vied, napríklad politickej sociológie (V. Krivý, J. Sopóci), ktorá sa však zase podľa iných autorov s 

politickou vedou v značnej miere prekrýva (Novák 2011a, s. 21, 35)22.  
 

1.4 ZMENY OBJEKTÍVNEJ REALITY SKÚMANEJ POLITICKÝMI VEDAMI 
 

Pozrime sa teraz na to, ako a nakoľko bol aj vznik teórie verejnej politiky vyvolaný 

zmenami objektívnej reality a nakoľko zmenou nástrojov a metód poznávania tejto reality. 
 

                                                 
20 Ten nápis Katedra politológie na dverách niekoľkých miestností v tzv. novej budove Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského, ktorý sa tam skvel na začiatku akademického roka 1968-69, teda už po augustovej okupácii, 

ostal vnútornou identitou mnohých jej vtedajších študentov a aj viacerých učiteľov, aj keď ho onedlho vystriedal nápis 

Katedra vedeckého komunizmu... Podobný príbeh z prostredia Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe 

reprodukuje M. Novák (2011b, s. 31). Aj prvá domáca učebnica politológie, ktorú vydal v roku 1969 Jan Škaloud vo 

vydavateľstve Epocha (Škaloud 1991, s. 5) sa vzápätí ocitla na „indexe závadnej literatúry“. 
21  To však neplatí automaticky pre všetky postsocialistické štáty, napr. pre Poľsko – pozri nasledujúcu poznámku 

(Konečný 2020b). 
22  Osobitným impulzom pre zmeny vo vývoji politických vied v európskych postsocialistických krajinách bola 

zmena režimov na prelome 80. a 90. rokov a zvrhnutie totalitných systémov. Pokiaľ v týchto krajinách vôbec politické 

vedy v predchádzajúcich desaťročiach prežili, zmenili sa väčšinou na pseudovedu, oportunisticky obhajujúcu na 

metodologickom základe tzv. historického materializmu a vedeckého  komunizmu zdeformovanú politickú štruktúru. 

Čiastočne to poznačilo aj vývoj politológie v tých krajinách, ktoré sa dokázali vyhnúť najtvrdším stalinským 

deformáciám vedy (Juhoslávia – M. Ðilas a okruh okolo časopisu Praxis, Poľsko – J. Kuroń, K. Modzelewski a 

osobnosti z prostredia Klubu Krzywego Koła, príp. tiež Maďarsko – I. Szelenyi) (pozri tiež Novák 2011b, s. 31, Antal 

2019). Nástup verejnej politiky od 50. rokov stredo- a východoeurópske politické vedy vôbec nezachytili. „Vzhľadom k 

umelému prerušeniu českých (a rovnako i slovenských – pozn. SK) sociálnych vied a predovšetkým politológie sa 

doposiaľ skôr hľadá vhodné vyjadrenie pojmov a teoretických koncepcií, ktoré sú využívané v rozvinutých národných 

politológiách“ (Fiala – Schubert 2000, s. 7). Potvrdilo sa tým konštatovanie R. Štefančíka, že politológia sa môže 

rozvíjať len v demokratických podmienkach (Štefančík 2012, s. 23). Po obnovení demokracie sa v týchto krajinách teda 

znovu objavuje politológia. Aj verejná politika z tohto hľadiska „je naprostým antipódom politickej praxe známej z dôb 

reálneho socializmu“ (Potůček 1994, s. 1). 
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 Osobitne v druhej polovici XX. storočia (ale v mnohých aspektoch už aj dlho predtým) 

začali vystupovať na povrch stále významnejšie zmeny nielen v politických systémoch, ale aj 

v ich kontexte, pričom tieto zmeny začali významne meniť aj samotný charakter politiky, najmä 

pokiaľ ide o záujmy, ktoré sa v nej a ňou presadzujú. Ako konštatuje P. Wagner (2007. s. 35), po 

druhej svetovej vojne to viedlo aj k posunu v orientácii sociálnych a politických vied. Po prvé, 

došlo k orientácii na širšie vymedzených politických aktérov, zahŕňajúcich aj verejnú správu a 

podnikateľskú sféru. Po druhé, výskumy sa viac zamerali na voličov a analogicky aj na 

spotrebiteľov. Po tretie, konceptuálna perspektíva čoraz viac zdôrazňovala fungovanie cieľovo 

zameraných organizácií v ich sociálnom prostredí. 
 

 Všimnime si teraz explicitne niektoré zmeny, ku ktorým dochádza v minulom storočí – 

najmä v jeho posledných desaťročiach – v tej časti objektívnej reality, ktorej reflexiou by sa mali 

zaoberať politické vedy, v tom čase reprezentované predovšetkým už sformovanou politológiou. 

 

1.4.1 Zmeny v štruktúre politického systému 
 

Dvadsiate storočie a najmä jeho druhá polovica priniesla v štruktúre predmetu skúmania 

politických vied významné zmeny.23 Z hľadiska diferenciačného procesu v štruktúre politických 

vied, najmä na rozhraní politológie a teórie verejnej politiky,  vystupujú do popredia širšie procesy, 

resp. niektoré procesy sa ďalej významne prehlbujú: 
● Došlo k významnému rozvoju parlamentarizmu: odkedy v XVI. storočí začali nadobúdať 

parlamenty charakter zastupiteľstva širších vrstiev obyvateľstva, dochádzalo k postupnému rozvoju 

demokratických komponentov parlamentarizmu, najmä volebných systémov (Posluch – Cibulka 

2001, s. 17) ale aj k postupnému rozširovaniu volebných práv a k ústupu od celého radu 

obmedzujúcich cenzov (majetkových, vzdelanostných, profesných, národnostných, rasových, 

rodových a pod.), čím sa dosiahla oveľa väčšia miera legitimity politického života. Osobitne však 

po druhej svetovej vojne, keď došlo v Európe k takmer úplnému zavedeniu všeobecného, rovného a 

priameho volebného práva aspoň na úrovni volieb do národných parlamentov24 (na regionálnej a 

komunálnej úrovni s určitým časovým posunom25), sa začala otvárať hranica znižovania veku pre 

uplatnenie aktívneho a pasívneho volebného práva26, otvárajú sa možnosti volebného práva pre 

cudzincov (napr. na komunálnej úrovni), všeobecne lepšej dostupnosti uplatnenia volebného práva 

(korešpondenčné hlasovanie, elektronické hlasovanie) a pod. Otvára sa otázka miery a šírky 

legitimity parlamentov voči stále komplexnejšiemu zdroju moci, ktorú má tento nový 

parlamentarizmus vyjadrovať, resp. či a ako má parlament vyjadrovať účasť na moci tak 

rozdielnych spoločenských štruktúr (čo vedie niekedy až k jeho zlyhaniu27 a pod.). Keďže v 

dôsledku rozvoja parlamentarizmu sú všetky skupiny a záujmy schopné sa zorganizovať, politicky 

artikulovať a získať prístup k vláde a ich politický vplyv približne zodpovedá ako ich veľkosti tak aj 

intenzite podpory, ktorej sa tešia, dochádza k tomu, že žiadna skupina alebo žiadny záujem nikdy 

nemôže dosiahnuť dominantné postavenie, ako na to upozorňoval už R. Dahl (Heywood 2002, s. 

                                                 
23  Za najvýznamnejšie politické udalosti, ktoré ovplyvnili rozvoj politických vied sa vo svetovej literatúre 

uvádzajú druhá svetová vojna, boj s chudobou, vietnamská vojna, ropná kríza, ale aj aféra Watergate, neskôr koniec 

studenej vojny a rozpad sovietskeho systému, útok na „dvojičky“ (deLeon – Vogenbeck 2007, s.  6 – 9), čo však možno 

vnímať skôr ako udalosti, ktoré mali vplyv na rozvoj americkej politológie. 
24  Ale volebné právo žien bolo širšie zavádzané v Európe až po druhej svetovej vojne napríklad vo Francúzsku 

(1944) či Taliansku a Slovinsku (1945), v Rumunsku (1946), Belgicku (1948), Grécku (1952), v Maďarsku (1958) a 

napríklad ešte neskôr v San Marine (1960), vo Švajčiarsku (1971), v Portugalsku (1976) a v Lichtenštajnsku (1984). 
25  Napr. vo švajčiarskom kantóne Appenzell Innerhoden až od r. 1990. 
26  Rakúsko napríklad znížilo v r. 2007 hranicu aktívneho volebného práva pre všetky voľby na 16 rokov a 

hranicu pasívneho volebného práva (s výnimkou voľby prezidenta) na 18 rokov. 
27  Viď Belgicko v rokoch 2011 - 2012, Španielsko v roku 2016, kde napriek legálne uskutočneným 

parlamentným voľbám sa dlhodobo nedarilo premietnuť ich výsledky do konštituovania parlamentnou väčšinou 

podporovanej moci výkonnej. Podobnú situáciu popisuje na príklade trojmesačného bezvládia v Taliansku po voľnách v 

roku 1992 L. Šušlíková (2016, s. 117). 
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292), čoho dôsledkom je aj opakovaná a rozsiahla stranícka fragmentarizácia (Šušlíková 2016, s. 

120). V praxi viacerých európskych štátov sa už naplnilo varovanie A. Heywooda (2002, s. 248), že 

„pokiaľ by všetci zástupcovia presadzovali záujmy skupín, z ktorých pochádzajú [resp. ktoré 

reprezentujú - pozn. SK], výsledkom by bolo rozdelenie spoločnosti a konflikt, nakoľko by tu 

nebolo nikoho, kto by dokázal obhajovať spoločné dobro alebo presadzovať širší spoločný záujemˮ. 
● Došlo k nárastu akceptovania menšinových záujmov ako verejných – či už cestou 

bikameralizmu (dôležitého najmä vo federáciách – Heywood 2002, s. 339) alebo (v povojnovom 

období najčastejšie) cestou sociálneho partnerstva v rámci neokorporativistického modelu 

(Škandinávia, Rakúsko a ďalšie krajiny), založeného na záväznosti výsledkov rokovania vlády 

a sociálnych partnerov. Reprezentácie sociálnych partnerov, ktoré majú často charakter komôr či 

iných (najčastejšie profesijných) korporácií vstupujú do politiky ako jej významní aktéri bez toho 

aby boli priamo prvkami politického systému (čím sa líšia od európskeho korporativizmu 

medzivojnového či latinskoamerického povojnového). Niekedy sú prvkami hospodárskeho systému 

(zamestnávateľské organizácie, odbory, profesijné združenia), inokedy sú súčasťami systémov 

verejnej moci, vytváranými pre plnenie niektorých špecifických úloh v mene štátu – majú však 

charakter verejnoprávnych, ale nie štátnych subjektov (komory) a pod. Niekedy môžu mať 

charakter „strešných organizácií“ (Heywood 2002, s. 290, 299), môžu byť považované aj za súčasť 

občianskej spoločnosti (Gulyás 2005, s. 77) alebo sa s ňou čiastočne prelínať. Posun ku 

demokratickému korporativizmu zaznamenala Európa najmä v 60. a 70. rokoch minulého storočia 

(Heywood 2008, s. 298), no korporativizmus naďalej je časťou politológov odmietaný a spájaný 

výlučne, alebo takmer výlučne, s talianskym fašizmom. Rola občianskych združení je považovaná 

len za lokálnu a za nositeľov procesu sprostredkovateľa záujmov sú považované výlučne a 

nezastupiteľne iba politické strany (Brokl 2011). 
● Došlo k významným zmenám v štruktúre a charaktere politických strán. Aj keď v  roku 1886 

Edmund Burke napísal, že „strana je zoskupenie mužov, zjednotených s cieľom presadzovať 

spoločným úsilím národný záujem podľa určitej konkrétnej zásady na ktorej sa všetci zhodnúˮ 

(Burke 1999, s. 150), do polovice XX. storočia sa charakter politických strán zásadne zmenil 

všeobecne najmä v to zmysle, že ich hlavnou charakteristikou sa stal záujem o ovládnutie 

(politickej) moci, predovšetkým prostredníctvom dosiahnutia volebného víťazstva (Zetková 2016, s. 

26). Už Max Weber charakterizoval politické strany ako dobrovoľne vytvárané skupiny s cieľom 

poskytovania moci svojim predstaviteľom vo vnútri skupiny a aktívnym členom možnosť 

presadzovania vecných cieľov a dosahovania osobných výhod (Weber 1990), pričom prioritným 

záujmom je získanie politickej moci. „Práve ašpirácia na politickú moc je všeobecne považovaná za 

charakterizujúci prvok, odlišujúci politickú stranu od iných druhov spoločenskej asociácie občanov 

(spolkov, iných skupín vplyvu...)“ (Klíma 2003, s. 79)28. Základná legitimita tejto vôle k moci, 

pôvodne u tzv. elitárskych strán, neskôr (po 1. svetovej vojne) u masových politických strán či strán 

na báze ideologických programov (nacionalistických, fašistických, komunistických, klerikálnych a 

pod.), sa dala interpretovať ešte pomerne jednoducho cez mechanizmus transportu moci od 

relevantných sociálnych skupín. Ľ. Malíková ešte uvádza, že „z hľadiska sprostredkovania 

politických hodnôt spoločnosti majú pri formulovaní politiky dominantné postavenie politické 

strany a ich aparáty. Toto svoje postavenie legitimizujú na základe mandátu od občanov a následne 

prostredníctvom svojich členov vo vláde kontrolujú a presadzujú politické idey a hodnoty“ 

(Malíková 2003, s. 33). Platilo to ešte aj pre tradičné strany s jednoznačne vymedzeným 

elektorátom (strany robotnícke, agrárne, živnostnícke, kresťanské a pod.)29 v medzivojnovom 

                                                 
28  Ešte aj v pluralisticky orientovanej učebnici politológie od A. Heywooda (2002) je frekvencia výskytu pojmu 

„mocˮ oproti výskytu pojmov „záujemˮ či „záujmyˮ približne štvornásobne vyššia.  
29  Politológia v tradícii S. M. Lipseta identifikuje tri rozpoznávacie znaky strany: 1) triedny apel, keď sa strana 

odvoláva na určitú triedu, 2) triednu lojalitu príslušníkov triedy určitej strane, 3) skutočné reprezentovanie a 

obhajovanie záujmov určitej triedy (Novák 2011b, c, 37). Súčasťou prejavu týchto troch znakov bolo, že strany si 

budovali svoje mládežnícke, športové, ženské, odborové a ďalšie organizácie, prostredníctvom ktorých si udržiavali 

svoj parapolitický kontakt so širšou verejnosťou a svojim potenciálnym stabilným a reprezentatívnym elektorátom. To 

všetko s premenou na politické strany typu „catch all“ v rozhodujúcej miere postupne zaniká. 
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období a prípadne ešte aj pre strany ekologické (zelené) v počiatkoch ich formovania v 60. rokoch. 

V povojnovom období strany všeobecne strácajú svoju hodnotovú identitu, ich programy sa líšia 

len väčšou či menšou mierou populizmu a stále výraznejšie sa presadzuje postduvergerovský 

(Zetková 2016, s. 27) model univerzálnej politickej strany „catch all“, snažiacej sa osloviť ak už nie 

všetky vrstvy obyvateľstva (Novák 2011b, s. 37), tak aspoň čo najväčšiu šírku potenciálneho 

elektorátu. ako o nej písal O. Kirchheimer už v polovici 60. rokov (Kirchheimer 1966, s. 50 - 60, 

tiež Štefančík 2012, s. 148 – 151, Krouwel 2003,  Novák 2011b, s, 556 – 557). Politické strany sú 

„nútené súperiť v celospoločenskom spektre každá s každou, musia sľubovať všetko všetkým, v 

dôsledku čoho nemôžu v politike dobre vyhovieť nikomu“ (Brokl 2011, s. 538), preto sa niekedy 

nazývajú aj „stranami masovej integrácieˮ (Orogváni 2006). Samotný pojem „štandardných 

politických strán“ je už považovaný za „zmätočný“ (Rybář 2000, s. 22) a objavujú sa pojmy ako 

kartelové strany30, charizmatické strany, klientelistické strany, kádrové strany (Novák 2011b), 

podnikové či televízne strany (Šušlíková 2016, s. 119)31, čo všetko možno považovať za javy, 

sprevádzajúce etapu úpadku straníctva v politickom systéme (Leška 2000, s. 65) a politického 

machiavelizmu (Hitzler 1991). „Koncom 50. rokov 20. storočia vládli politické strany približne v 

80 % krajín sveta. V 60. rokoch a na začiatku sedemdesiatych rokov však začal ich význam klesať“ 

(Heywood 2002, s. 265). Neplatia často už ani novšie cleavages ako ich uvádzala literatúra ešte z 

prelomu 80. a 90. rokov minulého storočia, podľa ktorej sa tieto štiepne línie dali identifikovať na 

rozhraniach centrum – periféria, štát – cirkev. mesto – vidiek a zamestnanec – zamestnávateľ 

(Lipsett – Rokkan 1990, pozri tiež Tvarožková 2012), ako na príklade talianskych politických 

systémov analyzovala L. Šušlíková (2016). Namiesto toho sa presadzuje Sartoriho delenie na 

prosystémové a antisystémové strany (Kubát 2016), ktoré však možno považovať aj za obrannú 

reakciu politológie v konfrontácii s meniacou sa realitou politických strán. Stále zreteľnejšie sa 

prejavuje, že jediným zmyslom pôsobenia politických strán a politického systému je boj o politickú 

moc, ale aj – ako píše A. Heywood - „ich skutočná alebo domnelá oligarchickosť. Strany sú 

vnímané ako zbyrokratizované politické stroje, ktorých radoví členovia sú buď nečinní alebo plnia 

otupujúce a rutinné úlohy (chodenie na schôdze, členstvo v rôznych komisiách atď.)“ (Heywood 

2002, s. 284 - 285). To, že ostávajú reprezentantmi na politickej scéne, vysvetľuje R. Geffert 

(2009a, s. 88) tým, že sa usilujú osloviť čo najväčší počet občanov. Stále menej a menej sa pritom 

napĺňa Sartoriho požiadavka, podľa ktorej parlamentná demokracia nemôže v žiadnej zo svojich 

početných podôb fungovať, ak nemá oporu v parlamentne spôsobilých stranách, teda stranách, ktoré 

sa socializovali (neúspechom, svojim trvaním a vhodnou stimuláciou) do reálne súdržných a 

disciplinovaných útvarov“ (Sartori 2001, s. 106). Sporadicky sa k tomuto názoru prikláňajú už aj 

niektorí slovenskí politológovia (Lenč 2016). 
 Vyššie uvedené problémy s profilovaním politických strán potvrdzuje aj realita 

viacúrovňových politických systémov, ktorá spôsobuje, že v Európskom parlamente sú niekedy v 

jednom zoskupení strany, ktoré sú na národnej úrovni v kontrapozícii a na regionálnej a najmä 

miestnej úrovni dochádza až k bizarným koalíciám, ktoré by boli na celoštátnej úrovni 

nepredstaviteľné32. Aj politológia tento jav reflektovala v celom rade teórií. Jednou z nich je 

koncept politiky bez ideológie (Müller 1991), obsahujúci aj myšlienku, že prvou a hlavnou úlohou 

politika je byť zvolený, čo smeruje ku politickému marketingu.   
 Predstava o politickej strane ako o nositeľovi záujmov jeho voličov sa stáva iluzórnou a 

výrazne sa presadzuje profil politickej strany, ako organizovanej politickej elity, usilujúcej sa o 

moc. Napríklad na fragmentarizovaných výsledkoch parlamentných volieb vznikajú často napokon 

koalície, ktoré ani v najmenšom nezodpovedajú predstavám voličov legitímne do pozície 

parlamentných strán ustanovených subjektov o tom, s kým by mali parlamentnú väčšinu a tým 

                                                 
30  Niekedy sú charakterizované svojou spoluprácou pri exploatácii verejných zdrojov, ktoré využívajú na 

zabezpečenie vlastnej existencie a na udržanie moci (Müller 2010, s. 12). 
31  Dobrú typológiu politických strán prehľadne publikovala B. Říchová (2002, s. 92).   
32 Aj tu sa však situácia mení, odkedy sa v nedávnej vládnej koalícii ocitli vedľa seba Most-Híd a Slovenská 

národná strana, čo bolo ešte pár rokov predtým nepredstaviteľné a čo sa len kulantne zdôvodňovalo ako „politický 

pragmatizmus“. 
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vlastne aj podporu pre legitímne fungujúcu výkonnú moc tvoriť. 

● Aj napriek tomu sa však objavujú tendencie zefektívniť chod sociálneho štátu, uskutočňujú sa 

rôzne reformy verejnej správy, prebiehajú procesy dekoncentrácie, decentralizácie, devolúcie, 

prijímajú sa manažérske prvky z komerčného prostredia (New Public Management), procesy, 

charakteristické pre (politické) riadenie - government, charakterizované ako vládnutie, sú vytláčané 

prvkami otvoreného spravovania vecí verejných alebo tiež tzv. „dobrej správy“ – governance 

(tamže, s. 132, pozri tiež Adamcová 2014, tiež Novák 2011b, s. 48). Potrebu nového prístupu, 

zodpovedajúcemu hlbokým premenám procesov vládnutia v posledných desaťročiach konštatuje aj 

M. Potůček (2016. s. 33 – 34). Za hlavné znaky takejto dobrej správy sa považujú zákonnosť, 

nestrannosť, včasnosť, predvídateľnosť, primeranosť, súčinnosť, zodpovednosť, otvorenosť a 

ústretovosť (Hendrych 2011, s. 388), čo sú požiadavky, ktoré len ťažko možno očakávať od tradične 

chápaného politického riadenia. 
Kým všetky tieto zmeny prebiehali len v rámci politického systému jednotlivých štátov, 

neprekračujúc jeho rámec, ako také ich pomerne úspešne reflektovala aj tradičná a moderná 

politická veda. Aj v našej politologickej literatúre nachádzame formulácie, že rozhodujúcim 

aspektom politiky nie je moc ale „presadzovanie záujmov“ (Lysý 2004, s. 22), resp. že záujmy a ich 

presadzovanie sú „samou podstatou politiky“ (Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009, s. 5) - čo ale 

napokon nevylučuje využívanie nástrojov moci pri tomto presadzovaní, ba práve naopak: v  

politologických monografiách sa uvádza, že „moc a politická moc sú nástrojmi presadzovania 

záujmov“ (Brokl 2011, s. 521). Politológia na to reaguje tiež rozlišovaním politických a 

nepolitických záujmov, pričom „nepolitické“ záujmy stotožňuje s „nestraníckymi“ a vytesňuje ich 

iba do rámca implementačnej fázy verejnej politiky (Novák 2011, s. 526 – 527), aj keď niektorí 

politológovia akceptujú aj názor, že „podniky, školy a ďalšie výchovné a vzdelávacie inštitúcie, 

skupiny občanov, rodiny atď. sú v tomto zmysle »nepolitické«, pretože nie sú zapojené do »riadenia 

krajiny«. Vydávať politiku za činnosť viazanú v podstate na štát znamená teda tiež ignorovať to, 

ako moderný život ovplyvňujú medzinárodné alebo globálne faktory“ (Heywood 2002, s. 27). 

Stretávame sa ešte aj s ďalším momentom, charakterizujúcim vzťah politológie a záujmov: „zatiaľ 

čo politickú vedu zaujíma tak záujem verejný ako aj súkromný, politika … sprostredkováva, 

moderuje či blokuje oba“ (Potůček 1994, s. 7 – 8). A. Heywood (2002, s. 28) však píše o nositeľoch 

súkromných záujmov, že „tie oblasti života, ktoré jednotlivci môžu spravovať a aj spravujú pre seba 

(veci ekonomické, sociálne, domáce, osobné, kultúrne, umelecké atď.), sú teda evidentne 

»nepolitické«“. To, že sa politická veda venuje nielen otázkam moci, ale aj otázkam záujmov, ešte z 

nej nevyčleňuje do samostatnej disciplíny teóriu verejnej politiky – tá sa totiž venuje špecifickej 

kategórii záujmov – záujmom verejným, ktorým sa politológia venuje len okrajovo. Nie je žiadnou 

výnimkou, že aj v štandardnej politologickej monografii sa výskyt pojmu „záujemˮ dá spočítať na 

prstoch jednej ruky... (Rybář 2011). 

Politológia sa pritom len sekundárne venuje aj prítomnosti nových subjektov na 

politickej scéne. Niektorí autori (napr. Horský 2016) ich vstup odmietajú, nepovažujú ich vstup do 

politiky za legitímny, nálepkujú ich ako anti-politické. Sú nimi rôzne spolky, záujmové skupiny, 

rôzne hnutia a korporácie, ktoré majú len „čiastkové záujmy“ a ktorých je preto údajne neprehľadné 

množstvo (Brokl 2011, s. 526), umožňujú však funkčnú reprezentáciu, v ktorej sú názory a záujmy 

jednotlivcov artikulované skôr skupinami, do ktorých títo jednotlivci patria, ako prostredníctvom 

volieb, pôsobia síce na moc, ale ostávajú mimo nej (Novák 2011b, s. 548 – 549) – a ako si ukážeme 

neskôr, voľby  nie sú jediným nástrojom legitimizácie aktérov verejnej politiky. Aj u niektorých 

ďalších autorov nachádzame tolerantný prístup napr. k tzv. ekonomicko-nátlakovým skupinám 

(akými sú uvádzané výrobné združenia, pracovné organizácie, obchodné komory, profesijné 

združenia a združenia poľnohospodárov), ktorých „účasť v politike dynamizuje politický proces a 

vytvára predpoklady k tomu,  aby politická sféra vyvážene akceptovala široké spektrum záujmov, 

ktoré v spoločnosti vznikajú“ (Dřízová 2012, s. 29), resp. ako „siete záujmových organizácií, vďaka 

ktorým získajú občania alterantívne kanály pre artikuláciu svojich záujmov“ (Zetková 2016, s. 26). 

Ak sa tieto zoskupenia orientujú vyslovene proti existujúcemu estabilishmentu, môžu na ich 

základe vznikať  tzv. protistranícke strany (Heywood 2002, s. 264). „Tvorba politiky nemôže byť 
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výlučne vecou odborného, expertízneho posúdenia, ale ani výlučne vecou úzko politického 

rozhodovania“ (Malíková 2003, s. 44). Pritom politológia a až do 70. rokov aj vznikajúca teória 

verejnej politiky vnímali verejnú politiku predovšetkým v optike štátu a verejnej správy (Dye 1972, 

s. 1), čo bolo predovšetkým v americkej tradícii spôsobené záujmom štátu o politické analýzy. A aj 

keď sa tendencia k empirickým výskumom začala vyčleňovať teóriu verejnej politiky v spektre 

politických vied už od 50. rokov, jej záujmom ostával až do 70. rokov predovšetkým štát a záujem o 

aktérov napríklad z prostredia občianskej spoločnosti nastúpil až s jej rozvojom od rokov 

sedemdesiatych, ako ss tomu budeme venovať v časti 1.4.3. 
Relatívne samostatným ale s uvedenými tendenciami korešpondujúcim fenoménom je 

nástup „nepolitických politikov“, ako to je pozorovateľné nielen vo svete, ale aj u nás od 

narastajúceho počtu „NEKA“ starostov a primátorov až po hlavu štátu. „Legitímne autority v 

pluralitných demokraciách nie sú výlučným aktérom politiky a vládnutie je vecou verejnou“ 

(Malíková 2003, s. 17). A napokon systémové celospoločenské zmeny spôsobili, že sa aj na 

Slovensku „do tvorby a implementácie rozhodnutí o verejných záležitostiach zapájali rôzni aktéri 

verejného, súkromného a neziskového sektora“ (Adamcová – Klus 2006, s. 5). 
Pri celom rade subjektov, reálne vstupujúcich do priestoru politiky, chýba v politologických 

textoch jednoznačné vymedzenie či politologická klasifikácia – takými sú nielen cirkvi, ale aj 

odbory, médiá33 atď. Navyše ťažko týchto aktérov možno považovať za reprezentantov politických 

elít, stále častejšie sa preto aj v politologickej literatúre objavuje pojem „aktéri“, hoci nejde o 

politologicky jednoznačne vymedzený pojem. 
Napokon vzťahy medzi politickými elitami v optike skúmania politológie, resp. 

mainstreamu širšie vymedzených politických vied, zahŕňali síce aj doteraz širokú škálu 

konsenzuálno-konfliktných foriem (od mechanizmov tvorby koalícií cez politickú súťaž až po 

politický boj),  ale len okrajovo sa v nich reflektovali javy, časté práve v „nepolitickej politike“, 

akými sú partnerstvo, siete, horizontálne štruktúry a pod. Táto charakteristika politologických 

prístupov sa prejavuje dokonca aj tam, kde už politológia neanalyzuje len rovinu vzťahov medzi 

tradičnými politickými elitami, ale aj tam, kde sa v novších prístupoch približuje k 

verejnopolitickému pohľadu a ako aktérov si všíma záujmové skupiny: napríklad A. F. Bentley 

„predstavil koncept politiky ako trvalého kontinuálneho procesu riešenia konfliktov medzi 

záujmovými skupinami“ (Uhlerová 2013, s. 16, porovnaj tiež Potůček – Vass – Kotas 2005. s. 51). 
Takže napokon tam, kde politologické prístupy nestačili alebo zápasili aj s určitými 

metodologickými problémami, začali sa objavovať nové vedné disciplíny – napríklad teória 

verejnej voľby alebo aj teória verejnej politiky. „Politológia bola tak zamestnaná popisom 

politických inštitúcií, chovania sa a procesov, že často prehliadala prevažujúci vplyv okolia 

politického systému pri určovaní podoby verejnej politiky“ (Dye 1972, s. 231). 

Vznik verejnej politiky, ktorá je predmetom nášho záujmu, sa spája predovšetkým s menom 

Harolda D. Lasswella, považovaného za zakladateľa (teórie) verejnej politiky (Malíková 2003, s. 

17, Fischer – Miller – Sidney 2007, s. xix a ďalší), ktorý ju ako prvý vymedzil medzi témami 

politickej vedy vo svojej známej a citovanej práci „The Policy Orientation““ z roku 1951, ale 

niektorí autori vidia ako jeho predchodcu amerického pragmatického filozofa Johna Deweyho a 

jeho politicko-filozofickú koncepciu organickej demokracie (deLeon – Vogenbeck 2007, s. 3), resp. 

                                                 
33  Zaradenie médií do kontextu verejnej politiky je dodnes problematické. Konštatuje to aj M. Potůček, ktorý ich 

jednako zaraďuje medzi regulátorov ale aj sprostredkovateľov (2016. s. 43- 44). Lubomír Brokl (2011) považuje mas-

médiá za „intermediárneho aktéra. „Stále špecializovanejšie a diferencovanejšie záujmy sú vyjadrované natoľko špe-

cializovanými hľadiskami a jazykmi, že problémy prestávajú byť bez sprostredkujúceho tlmočenia vzájomne zdeliteľné, 

najmä pre opačné póly kontinua spoločenskej diferenciácie. Jednotlivé prvky a subsystémy spoločnosti potrebujú k svo-

jej súčinnosti (ktorá je podmienkou trvania a rozvoja systémov) stále viac intermediátorov, tlmočníkov. Keby sa tento 

postmoderný mnohohlas nepodarilo harmonizovať a keby vyústil do kakofónie informačných šumov, súčasné špičkové 

civilizácie by sa v nich zrejme rozplynuli v rade porúch a iracionálnych konfliktov... Médiá, vrátane našich, túto rolu 

hrajú často nedôsledne a nezodpovedne, samé produkujú ďalšie šumy a vytvárajú mediálnu »medzirealitu«“ (Brokl 

2011, s. 530 – 531), no podľa nášho názoru sa v dôsledku toho naša civilizácia ešte nerozplynula v iracionálnych kon-

fliktoch. Možno teda s takto chápanou rolou médií ako aktéra redukovaného na sprostredkovateľa či tlmočníka, harmo-

nizujúceho diferencované záujmy vo verejnom priestore, ešte polemizovať.  
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jeho záujem o verejnosť ako problém ešte z dvadsiatych rokov minulého storočia (Torgerson 2007). 

A hoci sa vďaka tomu často považuje teória verejnej politiky za americký export, má – ako sme už 

vyššie uviedli – aj svoje európske korene. 
Zároveň sa tak ešte viac prehĺbila potreba vzájomného vymedzenia medzi politológiou a 

teóriou verejnej politiky, najmä ak dochádza zároveň k prenikaniu teórie verejnej politiky do 

tradičnej politológie (Novotný 2011, s. 11). 

O vzájomné vymedzenie sa takto pokúša celý rad autorov. Napríklad M. Adamcová a M. 

Klus (2006, s. 19 a takmer identickými slovami aj Potůček 1994, s. 6) píšu, že politológia 

„sústreďuje sa na výkon politiky ako špecializovanej deľby práce, ako na profesionalizovanú 

ľudskú činnosť bezprostredne viazanú na reprezentáciu a a stret diferencovaných záujmov. Na boj o 

moc a to na úrovni zaisťujúcej existenciu a prežitie celých relatívne autonómnych spoločenstiev, 

národných štátov, ale i lokálnych spoločenstiev alebo nadnárodných združení. Verejná politika v 

porovnaní s tým neanalyzuje detailne všeobecne politické podmienky vzniku, existencie a prežitia 

týchto sociálnych útvarov. Zaujíma sa skôr o sociálno-politický proces, ktorý vedie k uspokojeniu 

konkrétnych diferencovaných ľudských potrieb príslušníkov spoločenstiev, uspokojenie ktorých 

nemôže byť sprostredkované výlučne súkromným sektorom“.  
Rozdiely medzi politickou vedou a verejnou politikou, ktorých genézu sme načrtli vyššie,  

sa pokúsili Martin Potůček a Lance T. LeLoup vyjadriť v nasledujúcej tabuľke: 
 

    Tab. 1 Rozdiely medzi politickou vedou a verejnou politikou 

POLITICKÁ VEDA VEREJNÁ POLITIKA 

ideológia technológia 

konflikt konsenzus 

odcudzenie moci Služba 

ovládanie kooperácia 

reprezentácia uspokojenie potreby 

krátkodobý horizont rozhodovania dlhodobý horizont rozhodovania 

Zdroj: Potůček – LeLoup 2005, s. 14 
 

Problémom do istej miery je aj fakt, že hoci rešpektujeme úzus, v ktorom sa označenie 

„verejná politika“ vzťahuje na jej teóriu i prax (Potůček - Pavlíček 2015, s. 56) pre potreby takéhoto 

rozlišovania by podľa nášho názoru bolo vhodnejšie hovoriť o teórii verejnej politiky ako o 

párovom termíne k pojmu „politická veda“ - inak sa nevyhneme nedorozumeniam, vyplývajúcim z 

názoru, že verejná politika je len špecifickou časťou politiky vo všeobecnosti (Frič 1994, s. 65), 

pričom zrejme adekvátnejšie by bolo chápanie iného autora v tom istom zborníku, ktorý hovorí o 

ich vzájomnej priestupnosti či o dynamickej rovnováhe (Šoltys 1994, s. 85). 
Hoci sa v mnohom s obsahom vyššie uvedeného rozlíšenia zhodujeme, pre potreby tejto 

monografie budeme základné parametre vymedzenia predmetu teórie verejnej politiky oproti 

politológii či politickej vede vymedzovať z hľadiska prevažujúcich prístupov (k niektorým sa 

dostaneme až v nasledujúcich častiach tejto monografie) nasledovne:  
 

Tab. 2 Rozdiely medzi politológiou a teóriou verejnej politiky 

POLITOLÓGIA, POLITICKÁ VEDA TEÓRIA VEREJNEJ POLITIKY 

moc (verejný) záujem 

(politické) elity aktéri 

štát - politický systém štát, trh, občianska spoločnosť 

„politická“ politika „nepolitickáˮ politika 

riadenie spravovanie 

konflikt, súťaž partnerstvo 

prevaha normativizmu prevaha empirizmu 
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Zdroj: vlastný 
  

 Treba poznamenať, že hranice tohto rozčlenenie nie sú ostré, ani absolútne a že 

charakterizujú ťažiskové a nie vyčerpávajúce charakteristiky mainstreamov oboch vied. Všetky 

tieto rozdiely sú pritom pomerne komplexné, preto sa v tejto publikácii zameriame najmä na 

vymedzenie teórie verejnej politiky z hľadiska (verejných) záujmov, aktérov a troch systémov 

spoločenskej regulácie, teda štátu, trhu a občianskej spoločnosti. 

 

1.4.2 Zmena funkcie trhu v politickom živote 
 

 Nielen zmeny v systéme verejnej moci, reprezentovanej štátom a v jeho rámci predovšetkým 

jeho politického systému, vplývali na postupné formovanie sa teórie verejnej politiky. Významný 

vplyv v tomto procese mala aj zmena funkcií trhu a zmena postavenia trhových aktérov v 

politickom diskurze.  

Ekonomika mala vždy vplyv na politiku (Heywood 2002, s. 218) – dokonca sa objavovali 

a objavujú teórie, podľa ktorých je výroba (hmotných) statkov prvým či dokonca hlavným 

hýbateľom spoločenského vývoja, či bludná marxistická teória o rozhodujúcom vplyve 

ekonomickej základne na nadstavbu, ktorej súčasťou je aj politika. Nepochybne vplyv ekonomiky 

na spoločnosť narastá v dôsledku toho, že ľudstvo stále viac naráža na problém obmedzených 

zdrojov, pričom potreby, ktoré treba uspokojovať, narastajú tak kvantitatívne ako aj kvalitatívne. 
Vznik modernej spoločnosti na prelome XVIII. a XIX. storočia započal proces rozvoja 

verejnej ekonomiky, sféry verejných statkov a verejných služieb. Feudálna administratíva, feudálne 

armády či iné zárodky budúceho verejného sektora boli síce zväčša financované z verejných 

zdrojov, zo zdanenia rôznych skupín obyvateľstva, ale rozhodovanie o využití týchto zdrojov ešte 

len postupne nadobúdalo kolektívny charakter a až v XX. storočí tento proces nadobudol také 

rozmery, že sa premietol do teoretického konceptu teórie verejnej voľby.  
 V súvislosti s rozvojom sociálneho štátu a s využívaním verejných zdrojov pre 

uspokojovanie potrieb obyvateľstva (bezplatné školstvo, bezplatné zdravotníctvo, systémy štátnych 

sociálnych dávok, sociálne bývanie atď., dnes bezplatná doprava, garantovaný minimálny príjem 

atď.) prinášali do politického života úplne nové témy (Parsons 2007). „Pozoruhodný rast aktivít 

verejnej správy po druhej svetovej vojne, zaradených do dimenzie policy, priniesol s určitým 

oneskorením rozvoj štúdia tejto oblasti“ (Novotný 2011, s. 8).  Pod kepienkom zvyšovania životnej 

úrovne narastalo prerozdeľovanie verejných zdrojov a pokiaľ toto prerozdeľovanie narazilo na 

hranice svojich možností, začal narastať verejný dlh a s ním aj dlhová služba, čím sa menil vzťah 

štátu a finančníctva. 

To však už dávno fungoval trh a dávno bola už Adamom Smithom pomenovaná i popísaná 

jeho neviditeľná ruka a dávno už John Maynard Keynes zviditeľnil aj význam štátu, korigujúceho 

trh. Napriek všetkému sa akceptovalo, že je legitímnym, ak politické elity stavajú mantinely 

ekonomike, keď poslanci určujú sadzby daní, aby naplnili štátny rozpočet a nie naopak atď. (Gregor 

2011, s. 272 – 273). V diskusiách o vzťahu štátu a trhu sa napokon presadila postkeynesiánska 

formula o stabilizačnej funkcii štátu vo vzťahu k ekonomike. A hoci je známe, že makroekonomická 

nestabilita je často výsledkom nesprávnych rozhodnutí ekonomických subjektov, najmä bánk, je 

táto funkcia stále menej a menej vyvažovaná nástrojmi, ktoré by viedli k ich zodpovednejšiemu 

správaniu.  

Stále väčšia závislosť štátov priamo na súkromných finančných zdrojoch organizovaných vo 

veľkých nadnárodných finančných korporáciách, fungujúcich na svetovom finančnom trhu 

spôsobuje, že v záujme „rozvoja“ sociálneho štátu pri možnostiach získavania „lacných“ úverov 

narastá podiel dlhovej služby v štátnych rozpočtoch, čo sa deje na úkor efektivity celého systému 

služieb sociálneho štátu a vedie do špirály, v ktorej štáty strácajú svoju ekonomickú a následne i 

politickú zvrchovanosť. Nič na tom nemení ani skutočnosť, keď sa rast podielu verejnej spotreby na 

hrubom domácom produkte, prekračujúci už jeho 50 % hranicu, odôvodňuje rastom zložitosti 

spoločenského života a nie dôsledkami subjektívnych politických (a ekonomických) tlakov 
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(Potůček 2005, s. 109). V tomto kontexte zlyháva aj mechanizmus demokratických volieb. 

„Politika, založená na voľbách je … vo svojej podstate kontraproduktívna, keď sú politici vedení k 

tomu, aby súťažili o moc tým, že budú voličom dávať stále menej reálne sľuby“ (Heywood 2002, s. 

102). 
Predovšetkým v XX. storočí (najmä v jeho druhej polovici a osobitne v závere) sa situácia 

začala stávať zložitejšou. Najmä (svetové) vojny sa stali takým odvetvím „verejných služieb“, 

ktoré už nebolo možné financovať len z jednoducho priebežne kumulovaných výnosov daní, ale 

podobne ako v iných expandujúcich odvetviach verejnej spotreby bol nevyhnutný nástup čerpania 

zo zdrojov, naakumulovaných dlhodobo mimo verejných rozpočtov a čakajúcich na svoju 

kapitalizáciu. Hoci každý feudálny panovník mal svojho bankára a občas mu robil džentlmenské 

ústupky, ale ak by sa mal dostať do jeho područia, mal vždy poruke nástroje, aby sa tak nestalo (ako 

Filip IV. zvaný Pekný, zadĺžený u templárov). 
Prvá a najmä druhá svetová vojna však svet zmenili aj z hľadiska vzťahu štátu a trhu 

v jednej celkom špecifickej oblasti. Už prvá zo svetových vojen si vyžiadala také zdroje, ktorými 

zúčastnené strany jednoducho nedisponovali a ani ich nedokázali svojimi mechanizmami rýchlo 

nakopiť. Všetky pokusy získať dodatočné zdroje napríklad vojnovými obligáciami znamenali len 

obmedzený úspech, a tak prišli na rad služby moderných, inštitucionalizovaných Rothschildov. 

A banky veľmi ochotne požičiavali vojnuchtivým štátom na armády a zbrane – a určite nielen pre 

vidinu, že potom budú im požičiavať ešte raz (a znovu s patričným úrokom) na obnovu krajín, ktoré 

budú týmito zbraňami a armádami zničené. Ukázalo sa, že štáty sú veľmi dobrými dlžníkmi 

a väčšinou svoje úvery splatia do posledného haliera – tak ako európske štáty splácali dlžoby za 

druhú svetovú vojnu do polovice 70. rokov minulého storočia34. Napokon: ak by nevládali splácať 

z príjmov svojich rozpočtov, je tu ako dostatočná banková záruka majetok štátu, ak je aspoň trochu 

likvidný alebo napríklad aj privatizovateľný. 

Banky a finančné skupiny sa takto stali priamymi aktérmi politiky. Ale tak ako 

ekonomická veda na tejto úrovni už nevystačila s teóriou verejnej voľby, nevystačila ani tradičná 

politológia s takými hráčmi na politickej scéne, ktoré optikou politických strán nebolo priamo 

vidieť a prinajlepšom ich v postavách oligarchov „ťahajúcich za politické nitky“ odsúvala do 

pozadia politiky. „Finančné skupiny ... si vytvárajú väzby na politické strany alebo politických 

vodcov. Finančné skupiny sa snažia získať čo najväčší zisk v oblastiach, ktoré preferujú napríklad v 

bankovníctve, poisťovníctve a zdravotníctve. Záujmy finančných skupín sa zameriavajú aj na štátne 

orgány a vládu“ (Sopóci, 1998, s.117). V dôsledku toho „spoločnosť neriadia volení politici, ale 

finančné skupiny v svojom záujme“ (Leška 2013, s. 85). Znamená to, že nielen „podnikateľské 

prostredie na Slovensku určuje niekoľko silných finančných skupín, čím vlastne deformujú stav 

demokracie v štáte“ (Goliaš 2017, s. 146). Nekontrolovaná nezodpovednosť bánk a finančných 

skupín spôsobuje globálnu ekonomickú a následne i spoločenskú nestabilitu (dlhové krízy a pod.). 
Na svete bol druhý dôvod prečo musela nastúpiť teória verejnej politiky – lebo došlo 

k prekročeniu hraníc záujmu tradičnej politickej vedy. Napríklad aj úrokové miery, za ktoré si 

štáty začali požičiavať prostriedky na financovanie svojich výdavkov na stále sa rozširujúcu sféru 

verejných služieb, politicky kľúčovú v každom štáte a aj medzinárodne, už neboli nástrojom 

v rukách tradičných politických elít. Dokonca aj ceduľové banky prestávajú byť „štátnymi 

bankami“ a pri zachovaní ich verejnoprávneho charakteru je v ich tripartitnom riadení štát len 

jedným z partnerov pri rozhodovaní, ktoré má však silný politický rozmer. 
Nie sú to len spiklenecké teórie (hoci bez lístka sa ani vietor nepohne), ktoré poukazujú na 

enormnú koncentráciu ekonomických zdrojov – bez ktorých súčasné spoločnosti nemôžu existovať 

najmä ak hovoríme o stále narastajúcich potrebách a o obmedzenosti zdrojov – v rukách stále 

menšieho počtu finančných skupín či dokonca jednotlivcov (Mlčoch 1996. s. 157). „Skutočnosť je 

taká, že celkový majetok približne tisícky najbohatších ľudí sveta – svetových miliardárov – 

predstavuje takmer dvojnásobok majetku dva a pol miliardy tých najchudobnejších“ - píše vo 

svojom bestselere Supertrieda David Rothkopf (2009, s. 15). Je to už problém nielen malých a 

                                                 
34  Nemecko splatilo poslednú čiastku svojich vojnových reparácií 3. 10. 2010. 
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relatívne chudobných štátov, ktoré sa vnútorne ale i vo vonkajších (dlhových) vzťahoch dostávajú 

do politickej závislosti od ekonomických subjektov, vrátane medzinárodných a 

inštitucionalizovaných (Medzinárodný menový fond, Svetová banka). Moc sa presúva od štátu ku 

globálnym trhom a najmä k nadnárodným spoločnostiam. A. Heywood (2002, s. 106) píše o tieni 

štátu, ktorý dopadá na každú ľudskú činnosť... možno by bolo vhodnejšie hovoriť nie o tieni, ale o 

súmraku... (Konečný 2011). 
  

Vedome sme sa pritom v tejto pasáži nedotkli vplyvu hospodárskych aktérov na politické 

strany, nakoľko sa korupcii budeme venovať v inej časti tejto publikácie. Aj tak sa uvedené zmeny 

natoľko silne dotkli objektívnej reality, že si žiadali aj svoju vedeckú a nie len publicistickú 

reflexiu, neredukovanú len na ekonomické analýzy.  
 

1.4.3 Zmeny občianskej spoločnosti 

 

Aj občianska spoločnosť vďačí za svoj vznik „veľkej transformácii“ z prelomu XVIII. 

a XIX. storočia – napokon slová „bratstvo – rovnosť – sloboda“ by si mohol dať do erbu aj dnešný 

občiansky sektor.  
Priestor, v ktorom sa mimoekonomické a nepolitické združovanie občanov realizovalo v 

XIX. storočí a v prvej polovici XX. storočia možno vidieť hlavne v niekoľkých oblastiach. Prvou 

boli najmä spolky a združenia prevažne lokálneho, prípadne regionálneho charakteru, zamerané na 

aktivity kultúrneho, charitatívneho či hospodárskeho charakteru, druhou širšie stavovské a 

profesijné organizácie a napokon treťou, ktorá najčastejšie nadobúdala širší teritoriálny rozsah, boli 

hnutia národné, národnostné príp. nacionalistické. Tieto tri oblasti sa pritom v jednotlivých 

prípadoch prelínali a prelínali sa aj so subjektmi, formujúcimi sa v ostatných dvoch nových 

systémoch spoločenskej regulácie. Osobitne takto mali rôzne národné a národnostné spolky a 

združenia často veľmi blízko k formujúcim sa národným politickým stranám, ktoré niekedy priamo 

z týchto hnutí vznikali. „Osvetové spoločnosti, vzdelávacie spolky, tajné slobodomurárske lóže a 

iluminátske spolky boli združeniami, ktoré vznikali na základe slobodných, t. j. súkromných 

rozhodnutí svojich zakladajúcich členov, členstvo bolo dobrovoľné a praktikovali sa v nich 

egalitárne formy styku, slobodná diskusia, väčšinové rozhodovanie atď. Tieto do istej miery ešte 

výlučne meštianske združenia sa mohli stať miestom osvojovania noriem politickej rovnosti 

budúcej spoločnosti“ (Habermas 2000, s. 12).  

Aj keď sa občianska spoločnosť rodila len postupne a rôzne podoby spolkovej činnosti 

a dobrovoľníctva, ktoré s ňou aj dnes spájame, mali veľmi dlho len nevýrazný charakter, predsa už 

aj v 30. a 40. rokoch minulého storočia – napríklad v súvislosti s ľudovým (a nepolitickým) 

odporom voči totalitným systémom – ich tu už zreteľne registrujeme, no po druhej svetovej vojne 

dochádza k akémusi útlmu a spočiatku ani nástup nových totalít ani nové lokálne vojnové konflikty 

nevyvolávajú nejaký výrazný impulz pre vznik nových výraznejších a významnejších občianskych 

iniciatív. Možno to bolo ovplyvnené aj tým, že v povojnovom období došlo aj na úrovni štátov k 

určitej vlne „nepolitických“ iniciatív (vznik OSN, hnutie „nezúčastnených“ štátov a pod.) a aj keď 

vznikol dominantne politicky bipolárny svet, vo vnútri blokov vládla určitá relatívna 

nekonfliktnosť, ktorú narušovali len občasné živelné  prejavy občianskeho odporu, napríklad rôzne 

protesty proti nastupujúcej totalite na začiatku 50. rokov v  Poľsku, Československu a vtedajšej 

NDR až po Maďarsko roku 1956, prípadne latentne fungujúce a navonok sa len zriedkavo 

prejavujúce neoficiálne štruktúry (napr. tzv. tajná cirkev). 
Registrujeme však nástup novej vlny občianskych iniciatív na celoštátnych úrovniach v 

60. rokoch na celom svete, čo ilustrujú napríklad rozdiely medzi reakciami občianskej spoločnosti 

v USA voči vojne v Kórei a voči vojne vo Vietname: zatiaľčo vo vzťahu k prvej z nich občianska 

spoločnosť takmer mlčala, o necelú generáciu neskôr druhú z nich fakticky zastavila. P. Frič a M. 

Bútora (2005, s. 166) hovoria v tomto kontexte o „participačnom étose“ 60. rokov. Toto obdobie 

prinieslo viacero pohybov v občianskej spoločnosti (napríklad v podobe študentských nepokojov), 

ktoré akoby čerpali z odkazu občianskeho odporu voči vojnovým totalitným režimom. „V 50. a 60: 
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rokoch, keď nadšenie nad »politikou skupín« kulminovalo, sa z mnohých strán tvrdilo, že 

podnikateľské záujmy, odborové zväzy, farmárske loby a pod. nahradili v úlohe hlavných 

politických aktérov zastupiteľské zbory a politické strany. Počínajúc 60. rokmi sa svet záujmových 

skupín ďalej rozšíril, nakoľko na scéne sa v stále väčšom počte začali objavovať  monotematické 

skupiny, zameriavajúce sa na také otázky, ako je ochrana spotrebiteľa, práva zvierat, rodová 

rovnosť a životné prostredie. Tieto skupiny sa často spájali so širšími spoločenskými hnutiami 

(hnutia žien, hnutia za ľudské práva, hnutia zelených atď.) a vyznačovali sa tým, že si osvojili nové 

typy aktivít a vedení kampaní, často označovaných názvom »nová politika«“ (Heywood 2002, s. 

287). V. Novotný charakterizuje celé obdobie 70. - 90. rokov ako obdobie „revízie klasického 

pozitivizmu smerom k väčšiemu zakomponovaniu dimenzie ideí a relevancie ku každodennému 

životu“ (Novotný 2011, s. 17). Možno práve v týchto skúsenostiach, keď tradičné politické systémy 

často zlyhávali, možno vidieť začiatok emancipácie občianskej spoločnosti. Určitý čas síce aktéri 

z tohto prostredia hľadali svoju možnosť vo využívaní foriem tradičnej politickej spoločnosti, ako 

to už v 50. rokoch charakterizoval M. Duverger, keď popri tradičnom parlamentnom pôvode (o 

ktorom sme sa zmienili vyššie) mali niektoré strany už aj v minulosti svoj pôvod mimo 

parlamentnej pôdy, ako napr. v prostredí odborov, priemyselných spoločností, združení 

intelektuálov a pod. (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 52). Podobný proces sa ešte zintenzívnil 

najmä transformáciou občianskych hnutí do podoby politických strán hneď po druhej svetovej 

vojne na báze antifašistických hnutí (Šušlíková 2016, s. 101) a neskôr v podobe „zelených“ strán, 

ktoré vznikali v 60. rokoch na báze hnutí ekologických. A. Müller hovorí v tejto súvislosti o nových 

netradičných hnutiach (na rozdiel od tradičných politických hnutí 19. storočia), charakteristických 

svojou monotematickosťou (Müller 1991). M. Purkrábek v tejto súvislosti uvádza, že výrazné boli v 

tomto smere práve organizácie a  skupiny ekologického hnutia, svojpomocné skupiny na podporu 

zdravia, charitatívne organizácie, kultúrne spolky a skupiny, ktoré sú svojou povahou obyčajne 

nepolitické, nevstupujú do politiky, aspoň nie do jej mocenskej zložky. „Ale v určitých súvislostiach 

sa politickými môžu stať“ (Purkrábek 1994, s. 20). Neskôr však aktéri z prostredia občianskej 

spoločnosti stále viac opúšťali tieto formy a najmä s využitím metódy partnerstva, odlišnej od 

tradičných metód súperenia politických subjektov sa zmenila na veľmi významný faktor, pôsobiaci 

v politike. „Vnímanie roly a významu záujmových skupín sa v posledných desaťročiach v 

západnom politickom myslení posúvalo – hoci nie priamočiaro a bezproblémovo – smerom k 

uznaniu záujmových skupín ako svojbytných spolutvorcov politiky“ (Kunštát 2006). 

Aj tu išlo o politiku, tvorenú nástrojmi, ktoré tradičná politika využívala len zriedkavo: nešlo 

len o protestné formy (zamerané „proti“ niečomu, najčastejšie proti estabilishmentu), ale aj 

o nástroje pozitívneho prejavovania a presadzovania vlastných záujmov (napr. prostredníctvom 

dobrovoľníctva, s akým sa bolo možné stretnúť v rôznych ekologických hnutiach). Výrazné oproti 

minulosti však bolo verejné prejavovanie sa týchto aktivít (u nás napríklad Bratislava nahlas, 

manifestačné púte do Levoče a na Velehrad či sviečková demonštrácia na Veľký Piatok 1988). 

Šesťdesiate až deväťdesiate roky boli pritom najmä v západnej Európe obdobím 

protirečivého vývoja občianskej spoločnosti, ktoré je niekedy označované ako „post-občianske“ a 

počas ktorého došlo k zmenšeniu počtu dobrovoľných združení ako aj ich aktivít (Heywood 2002, 

s. 229), čo bolo hodnotené u Američanov ako väčšie uzatváranie sa do privátnej sféry. Robert 

Putnam vo svojej známej publikácii Bowling alone to neskôr prirovnával ku človekovi, ktorý hrá 

bowling sám so sebou, ale známa je aj publicistická reakcia, nesúca sa pod hlavičkou „... but 

kicking together“ (ale futbal hráme stále spoločne) (Thompson Schnapp - Tiews 2006, s. 216). 

Podľa nášho názoru išlo skôr o zmenu foriem, v ktorých sa občianska spoločnosť (ne)organizovala 

a nepochybne aj o nárast individualizmu ako sprievodného znaku postindustriálnej spoločnosti. Na 

druhej strane sa totiž v rovnakom čase občianska spoločnosť stala rešpektovanou bázou pre rozvoj 

ľudských a občianskych práv, osobitne práv a postavenia minorít rôzneho druhu atď. Ako sa často 

konštatuje aj v literatúre, zatiaľčo formulácia politík do konca 60. rokov sa väčšinou opierala o 

pohľady politických elít resp. vládnej byrokracie, neskôr začali do týchto procesov stále viac 

vstupovať aktéri z prostredia občianskej spoločnosti (Jann – Wegrich 2007, s. 49). V závere 80. 

rokov a na začiatku 90. rokov vystúpila občianska spoločnosť v krajinách východnej Európy ako 
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hlavný hýbateľ zmien, pri ktorých viac-menej vyradila politické štruktúry a politické elity, ktoré tu 

dominovali mocensky dlhé desaťročia. A aj keď sa tu sformovali nové politické elity, ktoré v zápase 

o moc stále viac strácajú zo zreteľa kontext svojho zrodu (zánik VPN či OF a hlboké krízy ich 

následníkov u nás, obdobne úpadok Solidarności v Poľsku, Magyar Demokrata Fórum u našich 

južných susedov atď.), občianska spoločnosť tu zrejme nepovedala svoje posledné slovo a stále sa 

angažuje v prostredí, ktoré by si politický systém chcel rezervovať ako svoju výlučnú sféru.  

Práve v procese rozvoja občianskej spoločnosti a emancipácie aktérov z jej prostredia v 

presadzovaní najmä skupinových záujmov aj mimo prostredia politického systému prostredníctvom 

participácie a partnerstva dochádza zároveň k najvýraznejšiemu odčleňovaniu sa teórie verejnej 

politiky od politológie a k jej osamostatňovaniu sa v systéme politických vied. „Štúdium verejných 

politík je dnes už plne etablovanou a jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí politickej 

vedy“ (Novotný 2011, s. 10). 
 

Zásadné zmeny vo všetkých troch hlavných systémoch spoločenskej regulácie - v systéme 

štátu, v systéme trhu a v systéme občianskej spoločnosti - uviedli na scénu politického života celý 

rad nových aktérov, predovšetkým takých aktérov, zmyslom aktivity ktorých nie je uchopenie a 

ovládanie moci, ale presadzovanie ich záujmov, ktoré sú resp. budú verejnosťou akceptované. 

Zároveň sa medzi nimi rozvinuli iné formy vzájomných vzťahov: namiesto politického boja o moc 

sa presadzuje partnerstvo a veda, ktorá si vzala za cieľ túto novú realitu skúmať si už neosvojuje 

právo vynášať súdy a určovať, čo je správne a čo nie, ale analyticky poukazovať na úspešné a 

neúspešné stránky týchto aktivít. 
 

Vznikajúcu teóriu verejnej politiky môžeme charakterizovať ako multidisciplinárnu vedu o 

kolektivizovaných záujmoch, ich vzniku, aktéroch a nástrojoch, ktorými sa presadzujú ako 

záujmy verejné. 
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2  ZÁUJMY35  

 

 Ako sme už uviedli vyššie, kľúčovým pojmom teórie verejnej politiky a základom pre vy-

medzenie jej predmetu je podľa nášho názoru pojem záujem, resp. verejný záujem. S týmto názo-

rom sme už v zhode aj s inými našimi i zahraničnými autormi, ktorí verejný záujem považujú za zá-

kladný problém (Potůček – LeLoup 2005, s. 21), resp. východisko verejnej politiky (Schneider - 

Jannning 2006, s. 16; Adamcová – Klus 2006, s. 5) a z nášho pohľadu je základnou kategóriou, cha-

rakterizujúcou predmet teórie verejnej politiky. 
 Toto konštatovanie má – ako už je zrejmé aj z celého predchádzajúceho ale aj nasledujúceho 

textu – z hľadiska koncipovania teórie verejnej politiky zásadný význam. Niekedy sa totiž stretáva-

me s pokusmi konštituovať verejnú politiku na iných verejných fenoménoch, napríklad na jej súvis-

losti s verejným sektorom. Pavol Frič napríklad píše, že „verejná politika súvisí s verejným sekto-

rom a jej opakom nie je neverejná politika, ale politika súvisiaca so súkromným sektorom“ (Frič 

1994, s. 65), iný pokus ju spája s „verejnými potrebami“, na základe ktorých sa realizujú rôzne ve-

rejné programy, ktoré sú potom považované za synonymum verejnej politiky (Zybała 2012, s. 24). 

Ale aj pokiaľ rozhodovanie o tom či niečo je alebo nie je verejnou potrebou nie je výsledkom 

kolektivizovaných záujmov, ale len normatívnym rozhodnutím politických elít, nemožno hovoriť o 

verejnopolitickom prístupe.  

 V tomto zmysle treba chápať aj trojúrovňové chápanie verejnej politiky Guy B. Petersa, 

ktorý hovorí 1) o verejnom rozhodovaní (policy choices), na ktorom sa zúčastňujú popri politikoch 

aj úradníci a iní aktéri, 2) o výstupoch politiky (policy output), na ktorých sa zúčastňujú vládni i 

mimovládni realizátori, 3) o dopadoch politiky (policy impact), ktorými sa napĺňajú potreby rôz-

nych skupín a spoločenských štruktúr (Peters 2004, s. 4 – 6) – teda na tomto rozhodovaní participu-

je skutočne široká štruktúra aktérov, a nie len politické elity. Ale samotný fakt, že sa verejnou politi-

kou realizujú verejné potreby, nestačí – podľa nášho názoru – na dostatočné identifikovanie pred-

metu verejnej politiky. 

Ak hovoríme o záujmoch, najmä o záujmoch verejných a urobili by sme si rešerš, čo všetko 

sa napríklad  v médiách označuje ako „verejný záujem“, nepochybne by sme dospeli k záveru, že 

tento pojem spĺňa kritérium, aby sme ho považovali za onoho povestného deus ex machina, či 

„božiu vôľu“ (Žižlavský 1999, s. 83), ktorým možno označiť čokoľvek – od všetkého až po nič... 

Práve preto sa konštatuje, že k jednoznačnej definícii verejného záujmu sa odváži málokto (Purk-

rábek 1994, s. 25, Ochrana 1999, s, 67). Ako celkom umiernená sa nám potom môže javiť vážne 

mienená formulácia, že verejným záujmom je čokoľvek, čo za také označí obec alebo štát (Baťo – 

Beer 2003). Napokon aj Beblaví pripúšťajú, že verejný záujem možno definovať aj ako „záujem, 

ktorý tí, čo svedomito vykonávajú zverenú moc, považujú za najvhodnejší pre všeobecné dobro 

spoločnosti (Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009, s. 5). Niektorí autori vidia zložitosť definovania 

verejného záujmu v tom, že ide o „vzťahový pojem“ - čo znamená, že to, čo je v jednom vzťahu, v 

určitom časovom období, v určitej kultúre, ale aj v určitom teritóriu a v určitom spoločenstve verej-

ným záujmom, v inom ním vôbec nemusí byť (Purkrábek 1994, s. 26, podobne pozri Rektořík 1999, 

s. 29)36, s čím možno len súhlasiť. 
Na zložitosť rôznych záujmov a ich vzťahov napokon poukázal už Walter Lippmann, 

označovaný za nestora americkej politickej vedy (Potůček – Leloup 2005, s. 12), keď mnohokrát 

citovanú poslednú vetu 1. časti 4. kapitoly o verejnom záujme svojej knihy o verejnej filozofii napí-

                                                 
35  Táto kapitola ako aj nasledujúce dve kapitoly sú upravenou a rozšírenou verziou autorovej monografie o 

verejnom záujme (Konečný 2021). 
36 Jedna z mála pomerne dobrých, ale pritom značne komplikovaných definícií verejného záujmu hovorí, že ide o 

vyjadrenie „stanu pożądanego przez znaczną część lub większość niedookreślonej, abstrakcyjnie pojmowanej grupy 

ludzi i dotyczącego tej grupy, stanowiącego pochodną systemu wartości dominującego w tym zbiorze osób i 

uzależnionego w swojej treści od sfery, której ów pożądany stan dotyczy, mogącego być odmiennym albo nawet 

przeciwstawnym interesom prywatnym“ (Wieloński 2012, s. 28), čo v našom preklade znie, že ide o „stav, žiadúci pre 

značnú časť alebo väčšinu neurčitej, abstraktne chápanej skupiny ľudí a týkajúci sa tejto skupiny a predstavujúci systém 

hodnôt, podobný tomu, ktorý prevažuje v tomto zoskupení osôb, závislý svojim obsahom na sfére, ktorej sa onen 

žiadúci stav dotýka, pričom môže byť odlišný alebo dokonca protichodný súkromným záujmom“. 
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sal takto: „Dospelí ľudia, ako by sa dalo veriť, zdieľajú zhodné verejné záujmy. Verejný záujem sa 

však u nich mieša a niekedy je v rozpore s ich súkromnými a špeciálnymi záujmami. Ak je tomu 

tak, možno povedať, že verejným záujmom je zrejme to, čo by si ľudia vybrali, keby videli jasne, 

racionálne a konali nezaujato a v dobrej vôli“ (Lippmann 1955, s. 42, podč. SK). 
A ak chceme o teórii verejnej politiky vážne hovoriť ako o vede, nemôžeme k jej predmetu 

pristupovať tak, že rezignovane skonštatujeme, že je to ťažké, či že sa na to málokto odváži. Tu niet 

inej cesty. 
 

2.1 VYMEDZENIE ZÁUJMOV A VEREJNÝCH ZÁUJMOV V RÔZNYCH VEDÁCH 

 

 Vo vede sa neustále stretávame s pokusmi vymedziť obsah vedy sémanticky, pomocou poj-

mov z jej názvu. V publikáciách o verejnej politike je takto štandardnou kapitolka o trojici 

anglických pojmov policy - policies - polity, o ktorých sme sa už zmienili vyššie, ale prínos týchto 

textov spravidla neprekračuje hranice detailnejšieho výkladového slovníka37.  
 Ak sa teda najprv pozrieme na pojem „záujem“, môžeme na úvod skonštatovať, že ide o 

pojem, s ktorým pracuje celý rad vied: najviac asi psychológia a sociológia, ale následne aj filozo-

fia, právo, ekonómia, pedagogika atď. 
 Napríklad v psychológii tvorí jednu z kľúčových kategórií psychológie osobnosti (Broz-

manová – Plichtová 1997), kde súvisí s vnútornou motiváciou a orientáciou ľudskej osobnosti, s 

vnútornou štruktúrou a dynamikou jej potrieb. Objavujú sa dokonca názory, že verejný záujem je v 

správaní človeka zakódovaný (Goulli 1999, s. 14), ale zrejme len ako možnosť, pretože každý z nás 

má rôzne záujmy: niektoré celoživotné a hlboké (existenčné záujmy) ale iné len chvíľkové, nepod-

statné, resp. - v psychologickej klasifikácii – trvalé, stále a prechodné (Kubáni 2010).  
 Záujem je teda primárne, vo svojej podstate vnútorným, individuálnym záujmom. Takto in-

dividualisticky pristupujú k vymedzeniu záujmu aj niektorí politológovia, podľa ktorých záujem je 

„to, z čoho má prospech jednotlivec alebo skupina; záujmy na rozdiel od prianí a preferencií sa oby-

čajne chápu ako objektívne, »reálne«, nielen ako »pociťované«“ (Heywood 2002, s, 288). Naproti 

tomu medzi sociológmi sa stretávame aj s názorom, že z hľadiska jednotlivca sú dôležité skôr po-

treby, zatiaľ čo záujmy sú dôležité skôr z hľadiska skupinového a spoločenského. „Spoločné či 

združené, združené potreby niekoľkých jednotlivcov tvoria skupinový záujem“ (Brokl 2011, s. 

521), je však zrejmé, že kým je potreba len pociťovaná a nie je navonok deklarovaná, vyjadrená, nie 

vždy môže byť predmetom nejakého „združovania“. 
 Sociológia všeobecne a politická sociológia osobitne, vníma záujmy v rovine individuálnej 

ale aj skupinovej, ako „zameranie (orientáciu) jednotlivca alebo sociálnej skupiny, vyrastajúce z in-

dividuálnych  alebo skupinových nevyhnutností, potrieb, preferencií, postojov, cieľov, hodnôt a 

iných skutočností, na základe ktorého jednotlivci alebo sociálne skupiny individuálne alebo kolek-

tívne (koordinovane alebo nekoordinovane, v spolupráci alebo v súperení a v konfliktoch) konajú 

tak, aby tieto skutočnosti uspokojili, presadili, resp. dosiahli“ (Sopóci 2000, s. 6). Záujmy spájajú 

jednotlivcov do rôznych kolektivít, najčastejšie do skupín a ich miesto v týchto skupinách sa spája s 

ich statusom, ktorý sociológia rozlišuje ako status vrodený, získaný alebo pripísaný. Vrodený status 

je definovaný ako status založený na charakteristikách, na ktorými nemá jednotlivec žiadnu alebo 

takmer žiadnu kontrolu, ako je napríklad rod, vek, rasa, etnický pôvod - sú to v podstate biologické 

vlastnosti človeka. Iné statusové vlastnosti človek získava vlastným úsilím (a niekedy aj medzige-

neračnou kumuláciou úsilia), ako napríklad majetok či vzdelanie, ale aj tzv. statusy referenčných 

skupín, do ktorých sa jednotlivec dlhodobo či krátkodobo zaraďuje (status prechodný). 
 V sociologickej literatúre sa stretávame aj s ďalším podnetným prístupom k osobnému záuj-

mu, keď „správne“ pochopený  osobný záujem je „snahou o sebarealizáciu jednotlivca či skupiny v 

širšom spoločenskom prostredí s ohľadom na jeho spoločenské funkcie a ciele (takáto sebarealizá-

                                                 
37  Každý jazyk si vyvinul vlastnú lexiku a tá s nikdy nekryje dokonale s lexikou iného jazyka. Koľko 

nedorozumení spôsobilo prekladanie nemeckého Öffentlichkeit pomocou anglického Public sphere, o tom niekoľkokrát 

písal u nás J. Stena (napr. Stena 2013, s. 11). Napríklad chorvátština nepozná slovo bázeň (len strah) ... a skúste 

chorvátskemu katolíkovi vysvetliť, že z Pána Boha netreba mať „strachˮ. 
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cia nemusí byť založená na bezhraničnej poslušnosti voči jestvujúcim normám a inštitúciám ako sa 

často sugeruje)“ (Suríková 2007, s. 149). Ide teda o to, že záujem, premietajúci sa do 

sebarealizačnej aktivity jednotlivca a teda vyjadrený navonok, už nie je len tým bežným záujmom 

jednotlivca. „Záujmom opúšťame pole pasívneho vnímania deprivácie z neuspokojenej potreby a 

vstupujeme aktívne do hry“ - píše vo svojej Sociológii sociálnych skupín E. Novotná (2010, s. 18), 

Podobne aj M. Adamcová a M. Klus vo svojej publikácii o verejnej politike (2006, s 28 - 29) 

upozorňujú na dôležitú špecifiku sociologického vnímania záujmu, založeného na jeho vonkajších 

prejavoch a rozlišujúceho záujmy vyjadrené, manifestované, testované a inventované, čo 

považujeme za jeden z kľúčových aspektov celej problematiky záujmov a verejných záujmov v 

teórii verejnej politiky, ako sa to opakovane prejaví aj v nasledujúcom texte. 
 Môžeme teda ako vstupnú tézu nášho hľadania vymedzenia základnej kategórie teórie verej-

nej politiky stanoviť, že záujmy majú na jednej strane zrejme individuálny, na druhej strane určitý 

nadiindividuálny, asociovaný či inak združovaný charakter – skupinový či inak kolektívizovaný – 

medzi ktorými ďalej prebiehajú určité procesy asociovania, združovania a následnej širšej verejnej 

akceptácie, smerujúce do kvality (či kvantity?), označovanej ako záujem verejný. 
 Aký záujem však možno exaktne (a nie len publicisticky či populisticky) označiť za „verej-

ný“? Pri takom spektre kontextov, v  akom ho používa slovenčina – od spojení verejná politika, ve-

rejná správa, verejné služby, verejná ekonomika, verejný záujem, verejné záležitosti, verejné statky, 

verejné právo, verejná zeleň, verejný priestor, verejná doprava, verejné školstvo, verejné financie 

(pozri tiež Buchta 1999, s. 102) až po verejné tajomstvo a verejný dom (sic!) – jednoducho nie je 

možný akýsi jednoznačný, univerzálny a zároveň dostatočne presný a pritom jediný spoločný 

konotát tohto slova. Práve vďaka interdisciplinarite teórie verejnej politiky je však zrejme takýto 

významový prienik možný. 
 Pokusy o interpretáciu obsahu verejnej politiky prostredníctvom jej vzťahu s inými vedami, 

sú takisto veľmi časté. Konštatujú sa dotyky či dokonca prelínania so sociológiou (napr. problemati-

ka sociálnych skupín, verejnej mienky, sociálne stratifikácie), psychológiou (potreby, záujmy, so-

ciálna psychológia), právom (verejné právo, štátne právo, správne právo), ekonómiou (verejné fi-

nancie, verejná voľba), administratívnou vedou, filozofiou, politológiou atď., čo spravidla vyúsťuje 

do záverečného konštatovania o multidisciplinarite a prierezovosti tejto vednej disciplíny (Potůček 

– LeLoup 2005, s. 10 - 11). Zároveň problematika verejnej politiky preniká do tradičných disciplín 

akými sú politológia, sociológia, ekonómia či ďalšie, „čo možno považovať za jeden zo znakov 

narastajúcej interdisciplinarity a predovšetkým pluralizmu prístupov pri vysvetľovaní politických 

javov“ (Novotný 2011, s. 16).  
 Produktívnejšia podľa nášho názoru je analýza pohľadu jednotlivých vied na predmet záuj-

mu teórie verejnej politiky a vymedzenie rozdielnych príp. spoločných prvkov v  týchto pohľadoch. 

Takýto multidisciplinárny prístup38 by sa potom mohol stať východiskom pre interdisciplinárne 

vymedzenie39 pojmu verejný záujem. 

 

2. 1. 1 Záujem a verejný záujem vo filozofii a v politickej filozofii 
 

 Pojem verejný záujem má svoje miesto už vo filozofii, presnejšie v gnozeológii a epistemi-

ológii: záujem je základom osvojovania si skutočnosti, základom poznávania. Osobitný význam má 

pojem verejný záujem z hľadiska etiky (Ivanovič 2014), ale aj z hľadiska axiológie (Višňovský 

                                                 
38  „Termínom multidisciplinarita (mnohoodborovosť) sa označuje fenomén kumulácie poznatkov z jednotlivých 

vedných disciplín, pričom objekty ich výskumu sa navzájom neprelínajú a výsledný výstup multidisciplinárneho 

skúmania má len aditívny, a nie integratívny charakter. Multidisciplinarita len konštatuje mnohosť, početnosť disciplín, 

ktoré participujú na štúdiu rovnakého predmetu, pričom vôbec neproblematizuje povahu a kvalitu vzťahov medzi nimi. 

Špecifické perspektívy vedných disciplín sú postulované ako komplementárne, ich hranice zostávajú zachovanéˮ 

(Bednáriková 2013, s. 19). 
39  „Interdisciplinárny prístup predstavuje syntézu dvoch alebo viacerých vedných disciplín, ktorá vedie k 

etablovaniu nového vedeckého diskurzu, pričom poznanie, ktoré z neho vyplynie, má integratívny charakterˮ (tamže, s. 

19 - 20). 
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2008). Niekedy sa na tento axiologický základ záujmov odvolávajú aj autori z oblasti teórie verejnej 

politiky: „postoje k hodnotám môžeme charakterizovať ako záujem“ (Adamcová – Klus 2006, s. 

11). 
  

 Najbližšie k našej téme má tá časť súčasnej tzv. praktickej filozofie, ktorá sa označuje ako 

politická filozofia, zaoberajúca sa takými pojmami, ako napríklad sloboda. legitimita, spravodli-

vosť, občianstvo, suverenita, vláda, moc a pod. a popri tom aj pojmami záujem či verejný záujem. 

Vo svojom prehľade pohľadov politickej filozofie na koncept verejného záujmu E. Sičáková-Beb-

lavá a M. Beblavý (2009, s. 16) však konštatujú, že politická filozofia sa viac zaoberá otázkou kto a 

ako má rozhodovať vo verejnom záujme, ako samotným vymedzením verejného záujmu (porovnaj 

tiež Skovajsa 2011, s. 87). V ďalšom texte však jednako aspoň sporadicky prezentujú prístupy nie-

ktorých filozofov, umožňujúcich aspoň parciálne riešiť aj vymedzenie samotného verejného záujmu 

z pohľadu politickej filozofie.  

 V politickej filozofii sa takto stretávame takto napríklad (bez nároku na úplnosť) s prístup-

mi, ktoré chápu verejný záujem: 
- ako záujem „obyčajných ľudíˮ: takto ho vnímali napríklad francúzski encyklopedisti. Podľa J. J. 

Rousseaua (2002) ide o výraz všeobecnej vôle, nadradenej záujmom jednotlivca, resp. všetkých ob-

čanov, pokiaľ by každý z nich konal nesebecky. Keďže však v praxi jednotlivci nekonajú nesebecky 

a pritom v súlade so všeobecnou vôľou, nič takého ako je verejný záujem nemôže existovať (Hey-

wood 2002, s. 257); 
- ako „spoločné dobroˮ či „všeobecné blahoˮ: takto ho vnímali napríklad americkí federalisti (napr. 

J. Madisson). Tu sa E. Sičáková-Beblavá a M. Beblavý (2009, s. 16) venujú dôležitej odbočke, tý-

kajúcej sa vzťahu skupinového záujmu a verejného záujmu, v ktorom sa musí skupinový alebo aký-

koľvek čiastkový záujem jednoznačne podriadiť záujmu celej komunity. Verejný záujem v chápaní 

federalistov je širokým záujmom, vyjadrovaným a zdieľaným cez všetky segmenty spoločnosti ako 

najmenší spoločný menovateľ. Tie záujmy, ktoré aspoň jeden segment (aktér) vetuje, nemôžu byť 

považované za verejný záujem; 

- u filozofických liberálov nachádzame pomerne málo zmienok k tejto téme (o to viac ich nachádza-

me u liberálov ekonomických - pozri ďalej). Už u Davida Humea takto nachádzame názor, že „ve-

rejný záujem nie je prirodzený v zmysle určitej vrodenej kvalityˮ (Hume  1896, s. 499-500). Za 

zmienku stojí aj prístup, prezentovaný Johnom Lockom v jeho menej známom Liste o tolerancii, 

kde tento autor, považovaný za jedného z otcov liberalizmu, predpokladá, že konečné slovo pri roz-

hodovaní o verejnom záujme má mať štátny úradník, ktorý však musí rešpektovať verejné dobro 

(Locke 2000). Za politickofilozofický spis Fridricha Augusta von Hayeka považovaná jeho práca 

Právo zákonodarstvo a sloboda prináša už oveľa zreteľnejší a aj mimoekonomický pohľad liberála 

na verejný záujem: „Jedným z axiómov tradície slobody je, že donucovanie jednotlivcov je prípust-

né len vtedy, ak je to nevyhnutné v službe všeobecného prospechu alebo verejného dobra. Hoci je 

jasné, že dôraz na všeobecný, spoločný alebo verejný charakter vecí, ktorými sa vládna moc opráv-

nene zaoberá, smeruje proti použitiu tejto moci v službe jednotlivým záujmom, napriek tomu vág-

nosť rôznych používaných termínov umožnila prehlásiť takmer každý záujem za všeobecný a prinú-

tiť veľký počet ľudí, aby slúžili účelom, na ktorých nemajú ani najmenší záujem. Spoločný pros-

pech alebo verejné dobro ostal až do dneška pojmom, ktorý sa najviac vzpiera presnému definova-

niu a ktorý je takto v stave prijať takmer akýkoľvek obsah, ktorý mu podsunú záujmy vládnucej 

skupinyˮ (Hayek 1998, s. 139). 

 Celému radu ďalších filozofických prístupov k problematike záujmov (okrem iných prí-

stupov obsiahnutých v dielach Tomáša Akvinského a ďalších) sa venoval aj Barry O´Toole (2003). 
 Významným spôsobom do problematiky zasiahol v dvadsiatych rokoch minulého storočia 

americký pragmatický filozof a sociológ John Dewey, rozlišujúc dva základné druhy záujmov: záuj-

my tých, ktorí sa  na činnosti priamo zúčastňujú – a záujmy tých, ktorí sa na danej činnosti priamo 

nepodieľajú (Dewey 2001, s. 71), čomu sa budeme bližšie venovať v ďalšom texte. 

 Ako sme už uviedli, v súčasnej politologickej literatúre sa niekedy pojmu verejný záujem 

venuje len okrajová pozornosť. Príkladom môže byť učebnica politológie A. Heywooda, s ktorou aj 
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v tomto texte často pracujeme, ale ktorá na svojich vyše 500 stranách venuje tomuto pojmu len 

necelú polstranu, kde sa okrem iného  uvádza, že „pokiaľ niečo ako »verejný« záujem existuje, ne-

pochybne sa v tom odráža spoločný či kolektívny záujem všetkých občanovˮ (Heywood 2002, s. 

257, zvýraznil A.H.). 
 Filozofia, verná pluralite svojich prúdov a škôl, teda prináša celý rad inšpirujúcich pohľadov 

na problematiku záujmov, ale bez toho, aby dospela čo i len k minimálnemu prieniku týchto po-

hľadov. 
 

2.1.2 Záujem a verejný záujem v ekonomických vedách 
 

 Hoci sa niekedy konštatuje, že pojem verejný záujrm nie je v ekonomickej literatúre príliš 

frekventovaný (Malý 1999a, s. 21), záujmy sú významnou kategóriou aj v kontexte ekonomických 

vied. Už Adam Smith vo svojom Bohatstve národov napísal tie slávne riadky: „To, že na nás každý 

deň čaká večera, nezáleží od láskavosti či dobroty mäsiara, pivovarníka alebo pekára, ale od toho, 

že každý z nich sleduje svoj vlastný záujem. Nespoliehajme sa na ich ľudskosť, ale na ich sebectvo 

a nehovorme im o svojich potrebách, ale o výhodách, ktoré z tejto výmeny vyplynú im. Tým, že 

sledujú len svoj vlastný záujem, slúžia často záujmom spoločnosti účinnejšie, než keby sa o to ve-

dome usilovali“ (Smith, 2001, s. 16).  

 Na toto klasické ekonomické chápanie záujmov ako dominantne individuálnych nadväzuje 

predovšetkým mainstream liberálnej ekonomickej teórie, v ktorom sa stretávame s pohľadom, že 

pojem verejný záujem je iracionálny a chýba mu logika práve preto, že záujmy môžu mať len 

jednotliví ľudia, každý človek osobitne (Dostálová – Křivková 1999, s. 25).  

 Východiskom týchto názorov môže byť paradoxne aj teória verejnej voľby, keďže jeden z 

jej autorov James M. Buchanan (1996) tiež zastával názor, že verejný záujem ako sociálny fenomén 

reálne neexistuje, jeho teoretická reflexia je fikciou a aktivita štátu pri jeho realizácii je omylom 

(porovnaj Ochrana 1999, s. 67).  

 Pritom už utilitaristický koncept (J. Bentham, J. St. Mill) prinášal pohľad, že verejný záujem 

znamená prínos pre čo najväčší počet subjektov (a teda – prinajmenšom potenciálne – aj proti záuj-

mu niektorého jednotlivca). Znamená to teda koncept, podľa ktorého „verejné blaho je súčtom úžit-

kov všetkých príslušníkov daného spoločenstva“ (Potůček – LeLoup 2005, s. 25). 
 Štandardná neoklasická ekonómia odmieta utilitaristický koncept verejného záujmu pre 

problémy s porovnateľnosťou kvantifikovaných úžitkov u jednotlivcov. I. Malý (1999a, s. 22) uvá-

dza, že „absolútne je nemožné snažiť sa pomocou ekonomických argumentov viesť diskusiu medzi 

niekým, kto napríklad tvrdí, že likvidáciu hoci len jediného živočíšneho druhu na Zemi nemožno 

kompenzovať sebavyšším nárastom úrovne spotreby. A už vôbec nevie ekonóm odpovedať na to, či 

je viac vo »verejnom záujme«  jedno alebo druhé“.  
 Inštitucionálna ekonómia nepriamo zveruje rozhodovanie o tom, čo je vo verejnom záujme 

štátu atď. V závere detailnej analýzy autori konštatujú, že „jednoznačná odpoveď zo strany ekonó-

mie na to, čo môžeme chápať pod pojmom verejný záujem, neexistuje“ (Sičáková-Beblavá – Beb-

lavý 2009, s. 11?), s čím súhlasí aj väčšina liberálnych ekonómov. 
 Podrobnú pozornosť pohľadu neoklasickej ekonomickej teórie najmä na koncept verejného 

záujmu venujú E. Sičáková-Beblavá a M. Beblavý (2009, s. 9 - 16). Všímajú si najprv koncept tzv. 

Paretovho optima, založeného na východisku, že verejný záujem je založený na zväčšovaní blaho-

bytu jednotlivca bez toho, aby bol poškodený záujem iného subjektu. 
 Najčastejšie sa z ekonomického (alebo skôr ekonomizujúceho) hľadiska verejný záujem spá-

ja (a často až stotožňuje) s existenciou verejných statkov. „Verejný záujem sa týka zabezpečenia a 

rozdeľovania verejných statkov (hmotných, služieb, kultúrnych hodnôt a i.), ktoré sú individuálne 

nepriraditeľné a spotrebováva, resp. využíva ich verejnosť ako celok alebo jej jednotlivé časti. Ve-

rejný záujem vtedy vyjadruje ● potreby, ktoré sa týkajú väčších spoločenských kategórií (skupín či 

celej spoločnosti), ● hodnoty, na uskutočnenie ktorých spoločnosť ašpiruje (napr. národné spoločen-
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stvo, kultúrna obec), ● obranu pred ohrozením týchto potrieb a hodnôt“ (Purkrábek 1994, s. 26)40. 

 Napriek tomu sa však s využívaním tejto kategórie v ekonomických textoch stretávame, keď 

je verejný záujem napríklad chápaný ako „kolektívna prosperita spoločenstva ľudí“ (Vincúr – 

Hvožďárová 2004), ako „verejný prospech“. To je zároveň jeho interpretácia, ktorú niekedy používa 

aj právna veda (Verejný 2005, s. 11), ako sa o tom zmienime ďalej. 
 S pokusmi vysvetliť charakter rôznych záujmov, najmä rozdielov medzi súkromným záuj-

mom a verejným záujmom prostredníctvom ekonomických kategórií súkromného prospechu a ve-

rejného prospechu, sa stretávame aj v politologických textoch. Dochádza tu však k viacnásobnému 

zjednodušovaniu. Verejný záujem je stotožňovaný s verejným prospechom a súkromný záujem so 

súkromným prospechom, pričom však kategórie verejného a súkromného prospechu sú len kategó-

riami z portfólia ekonomickej teórie úžitku, niekedy označovanej aj ako teória spotrebiteľa a ne-

vyjadrujú dostatočne plne vzťah medzi záujmom a aj mimospotrebiteľsky vnímaným prospechom. 

Druhé zásadné zjednodušenie spočíva v tom, že súkromný prospech je charakterizovaný na základe 

kritérií vylúčiteľnosti a rivalitnosti spotreby a verejný prospech na základe kritérií nevylúčiteľnosti 

a nerivalitnosti spotreby (Olson 1995), pričom veľká časť záujmov sa týka najmä kombinácie krité-

rií vylúčiteľnosti a nerivalitnosti spotreby (v ekonomickej teórii tzv.  klubové statky).  
 

2. 1. 3 Záujem a verejný záujem v právnej teórii a praxi 

 

   Právna teória a prax okrem pojmu verejný záujem, používajú aj pojmy, ktoré sú pre právne 

chápanie verejného záujmu dôležité. 
 

Individuálne záujmy 
 

   Individuálny záujem bol ako pojem pomerne bežný v našej právnickej literatúre pred rokom 

199041, ale objavuje sa sporadicky aj v súčasnosti – napríklad v Zásadách vlády SR k zákonu 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v zne-

ní neskorších predpisov č. 5593/2003 Z.z.., žiaľ bez vymedzenia obsahu tohto pojmu. S týmto časo-

vým horizontom akoby zase nekorešpondovalo používanie tohto pojmu v ekonomickej literatúre ale 

aj v časti literatúry politologickej, kde je spájaný práve s nástupom trhových vzťahov (Márton 

2014). 

   Náš Občiansky zákonník pracuje s viacerými typmi individuálnych záujmov, hoci ich tak 

nenazýva, pozná napr. záujem spotrebiteľa, záujem veriteľa a pod. V právnej teórii je všeobecne 

prijímané, že individuálny záujem nemôže byť nadradený záujmu verejnému. Zásadne pritom ide o 

individuálne záujmy, ktoré sú chránené právom, čiže nejde o akýkoľvek záujem, ale len o záujem, 

ktorému právne predpisy výslovne poskytujú ochranu (Sobihard 2004, s. 16 - 17). 
   Pokiaľ ide o individuálne vymedzené záujmy, tak osobným záujmom je podľa § 2 ods. 3 zá-

kona č. 255/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme „záujem, ktorý prináša majetkový pros-

pech alebo iný prospech zamestnancovi alebo jemu blízkym osobám“. Odkaz na § 116 občianskeho 

zákonníka upozorňuje, že osobný záujem zahŕňa aj záujem najbližších príbuzných. Podobne vyme-

dzuje osobný záujem aj čl. 3 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone činnosti verejných funkcionárov.  

   Z hľadiska kolektivizovania záujmov si však treba všimnúť, že individuálny záujem sa ne-

musí vždy týkať len jednotlivca, ale že sa predpokladá, že rovnaký záujem môže mať aj tzv. osoba 

blízka, ktorú § 116 OZ vymedzuje takto: „Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a 

manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blíz-

ke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú „ujmuˮ, teda 

                                                 
40  Verejný záujem sa podobne často spája s verejným obstarávaním, kde absencia jeho presného (alebo aspoň 

presnejšieho) právneho vymedzenia vyvoláva sporné situácie nielen u nás (Wieloński 2012). 
41  Napr. § 16 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií, ktorý hovorí o 

ochrane osobných záujmov, ako o ochrane údajov zo štatistických zisťovaní týkajúce sa jednotlivých osôb, ktoré sa 

nesmú bez ich súhlasu zverejňovať, ani komukoľvek oznamovať a nesmú sa používať na iné než štatistické účely. 
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ujmu na vlastných individuálnych záujmoch. 

 

   Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach hovorí bez bližšieho vymedzenia v § 14 

ods. 7 zase o informáciách, ktoré by mohli poškodiť súkromný záujem atď. S dvojicou pojmov ve-

rejný záujem – súkromný záujem sa stretávame už v rímskom práve, v ktorom sa prvýkrát objavilo 

(a dodnes sa udržiava) jasné rozdelenie práva na právo súkromné, venujúce sa obhajobe záujmov 

jednotlivcov, teda obhajobe záujmov, ktoré sú označované ako záujmy súkromné, a na právo 

verejné, ktoré má na zreteli verejné záujmy, prospech verejnosti, štátu, spoločnosti. Pôvodný Zákon 

XII. tabúľ obsahoval zásady verejného záujmu (utilitas publica), odhraničujúceho záujem súkrom-

ný (Goulli 1999, s. 10). 
 

Verejný záujem 
 

  Verejný záujem je naozaj aj z hľadiska práva dôležitý pojem42, o čom svedčí aj fakt, že sa 

s ním stretávame u nás v celom rade zákonov43. Existujú dokonca zákony, ktoré majú tento pojem 

vo svojom názve (napríklad zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vý-

kone prác vo verejnom záujme), v iných zákonoch nájdeme spojenia o vyvlastňovaní vo verejnom 

záujme, o dopravných službách poskytovaných vo verejnom záujme, dokonca o udeľovaní štátneho 

občianstva vo verejnom záujme alebo o zrušení pohrebiska vo verejnom záujme ... Za verejný 

záujem je považované aj dodržiavanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky atď. Aj Ústava SR 

tento pojem používa, ale len vo vzťahu k majetku štátu (alebo aj obce a pod.) a k prípadnému 

obmedzovaniu vlastníckych práv (vo verejnom záujme) a ďalej vo vzťahu k petičnému právu 

a referendu.  
 Samotný pojem „verejný záujem“ však v našich zákonoch vrátane ústavy všeobecne vyme-

dzený nie je – je považovaný za tzv. neurčitý právny pojem. Za najvšeobecnejšie vymedzenie tohto 

pojmu možno považovať formuláciu čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane ve-

rejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (v platnom znení), v ktorom sa pre účely 

tohto zákona ako verejný záujem definuje „taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo 

iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom“. Napriek tomu, že táto úprava je podľa 

analýzy, ktorú vypracovala Učená právnická spoločnosť, „významným interpretačným pravidlom 

pre celý právny poriadok Slovenskej republiky“ (Verejný 2005, s. 14), ani tu nie je zrejmá hranica 

medzi „všetkými“ a „mnohými“, ale ani hranica, pri akom počte či podiele začínajú „mnohí“, rov-

nako ako je len celkom všeobecne a preto aj nedostatočne vymedzený pojem „prospechˮ (napríklad 

aj vo vzťahu k pojmu „úžitokˮ), záujem je z hľadiska svojho nositeľa vnútorne nerozlíšený (akoby 

akýkoľvek záujem mohol prinášať prospech), či tento prospech vzniká len ako priamy dôsledok čin-

nosti občana alebo môže ísť aj o úžitok, ktorý získa niekto iný  atď.  

 S tým majú očividne problém aj ekonómovia napr. v súvislosti s vyvlastňovaním (Havel 

2006) ale ešte viac právnici, sami sa doposiaľ neúspešne domáhajúci legislatívneho vymedzenie 

pojmu „verejný záujemˮ (Kuvíčková – Colotka 1997)44, preto sa niektorými prípadmi aj u nás za-

oberali i najvyššie súdne inštancie. Ústavný súd Slovenskej republiky napríklad zaujal stanovisko, 

že verejný záujem je čosi, na základe čoho môžeme obmedziť právo individuálneho subjektu, čoho 

sme sa už dotkli v exkurze na začiatku tejto časti. Verejný záujem v práve, v právnom systéme, sa 

však musí opierať o zákon. Verejným záujmom je v zákone vyjadrený účel (Nález Ústavného súdu 

                                                 
42  Bolo by zaujímavé uviesť tu exkurz do dejín tohto pojmu, počnúc Herodotovým chápaním ta pragmata ton 

panton cez rímske res publica, ktoré vyjadrovalo zároveň v latinčine chýbajúci iný pojem pre štát...  
43  J. Sotolář (2000, s. 40) považuje za východiskový pojem „verejné veci“, ako veci verejného významu, na 

ktorých správe majú občania ústavou zaručený podiel. 
44  Tvrdeniam o absencii explicitnej právnej úpravy verejného záujmu možno hypoteticky oponovať aj 

poukázaním na Vyhlášku Úradu vlády SR č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva Etický kódex štátneho zamestnanca: táto 

vyhláška obsahuje totiž §4 priamo nazvaný „Verejný záujemˮ. Jeho bod 1 uvádza, že „štátny zamestnanec pri výkone 

štátnej služby koná výhradne vo verejnom záujme a zdrží sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného 

záujmu s jeho osobnými záujmamiˮ atď. V celom tomto právnom predpise sa však rovnako ako v iných právnych 

predpisoch vymedzenie obsahu tohoto pojmu nenachádza. 
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SR, sp. zn. PL. ÚS 19/09 z 26. januára 2011),45 – a keďže zákon má spravidla pôsobnosť na celom 

území štátu, pôjde v takomto prípade aj o taký verejný záujem, ktorý má rozmer „celoštátny“ 

a v podmienkach centralizovaného štátu naozaj môže byť verejný záujem stotožňovaný so záujmom 

štátu, so štátnym záujmom46.  
 Ak vychádzame z tohto judikátu a z článku 12  druhej hlavy Ústavy SR, kde sa zaručujú zá-

kladné práva a slobody a nikto nemôže byť na nich poškodený, zvýhodnený či znevýhodnený z dô-

vodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu 

alebo iného postavenia, potom je evidentné, že zákonom chránené základné práva a slobody sú ve-

rejným záujmom, ktorý sa netýka „všetkých občanov alebo mnohých občanovˮ ale výlučne všet-

kých občanov47. 
 

 Aj v našich zákonoch sa však stretávame tiež s inými druhmi „verejných“ záujmov, akými 

sú napr. záujmy obcí a iných verejných korporácií a pod. Aj preto Ústavný súd SR vyjadril právne 

záväzný názor, že „verejný záujem treba vymedzovať podľa okolností prípadu“48. 
 Zákon je teda z hľadiska práva nástrojom vyjadrenia verejného záujmu obsiahnutého v ňom 

prostredníctvom mechanizmov zastupiteľskej demokracie. Vyvstáva však napríklad otázka: Ak sa 

zákony často menia, znamená to, že sa takto často mení aj verejný záujem? (Skovajsa 2011, s. 94). 

Alebo je možné  hľadať verejný záujem aj „mimo zákona“, vo formách, ktoré nie sú upravené ako 

zákon? K tejto otázke sa vrátime v časti 4.2.2. 
 Za verejný záujem teda môžeme z hľadiska právnej vedy považovať všetko, na čom je ve-

rejnosť istým spôsobom zainteresovaná a má z toho verejný prospech a čo je ako výsledok 

konsenzu49 vyjadrené vo vynútiteľnom všeobecne záväznom právnom predpise, prijatom legitím-

nym reprezentatívnym orgánom, zastupujúcim túto verejnosť a vykonávaným orgánom s náležitými 

mocenskými právomocami s využitím verejných finančných prostriedkov (spravidla daní alebo 

iných zákonom stanovených poplatkov). V štátovedných textoch sa niekedy uvádza, že podstatným 

znakom funkcií štátu je, že sú vykonávané vo verejnom záujme (Klíma 2003, s. 122) tým, že reali-

zujú zákony.  
 Takýto charakter však majú najmä verejné záujmy, ktoré sú záujmami väčšinovými, nakoľko 

charakter zastupiteľskej demokracie je založený predovšetkým na mechanizmoch väčšinovej repre-

zentácie, aj keď nie výlúčne. Navyše spravidla ide o verejné záujmy, ktoré sú bezalternatívne, sú 

mechanizmami zastupiteľskej demokracie chránené ako výlučné, majú monistický charakter tak, 

ako má monistický charakter legitimita zákonov (Konečný 2018).  
 Napriek absencii exaktnej právnej definície verejného záujmu však právna teória venuje špe-

ciálnu pozornosť osobitnej právnej ochrane verejného záujmu, a to nielen od čias rímskeho práva. 

Už v starom Grécku sa občianska žaloba (grafé) na rozdiel od súkromnej žaloby (díke) aplikovala 

na iniciovanie konania v prípadoch trestných činov, ktorými je ohrozený verejný záujem50. Aj v 

starom Ríme rozlišovali trestné prípady na súkromné (delicta privata) a verejné (crimina publica): 

                                                 
45  Ak považujeme verejný záujem za záujem, ktorý je opodstatnene považovaný za verejný, za verejne opodstatnený, 

tak odpoveď na otázku, čím je opodstatnený, znie: zákonom. Verejný záujem sa tu odvíja od legitimity zákona a nie od 

legitimity zákonodarcu ako reprezentanta verejnosti. 
46  Pretrvávaniu tohto chápania až do súčasnosti napomáha aj skutočnosť, že v časoch centralistickej a etatistickej 

verejnej správy pred rokom 1989 používaný pojem (celo)spoločenský záujem bol v niektorých ďalej platných zákonoch 

len mechanicky nahradený pojmom verejný záujem. 
47  V tomto zmysle platí konštatovanie, že „štát koná v záujme všetkých občanov a tým reprezentuje spoločné 

dobro čiže verejný záujemˮ (Heywood 2002, s, 109). 
48  Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 19/09 z 26. januára 2011. 
49 „Konsenzus je výrazom kolektívnej vôle“ (Malíková – Daško 2018, s 8.). 
50  Funkciou grafé bolo iba potrestanie páchateľa a nie vymáhanie pohľadávok, s výnimkou daňových trestných 

činov, kde občan, ktorý takúto žalobu podal, dostal časť vyexekvovaného majetku. Občan však takúto žalobu nemohol 

stiahnuť a za krivú žalobu bol stíhaný, za neodôvodnenú žalobu mohol dostať pokutu. Ľudové zhromaždenie (eklézia) 

mohlo aj vymenovať občana, ktorý túto funkciu vykonával ex offo (v čom možno vidieť predobraz súčasného verejného 

žalobcu resp. ombudsmana).  
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súkromné v občianskom súdnom konaní inicioval osobne zainteresovaný občan, verejné (ktoré ne-

museli byť namierené priamo proti jednotlivcom) inicioval ktorýkoľvek občan starší 30 rokov pro-

stredníctvom actio popularis. Občan teda mohol žalovať aj v cudzích veciach, ak išlo o verejný 

záujem, teda aj bez toho, aby bol vo veci osobne zainteresovaný. Ústavný súd SR nazýva actio 

popularis „ľudovou žalobouˮ a vymedzuje ju ako „žaloba, ktorú môže uplatniť každý občan i bez 

preukázania právneho záujmu na veciˮ (https://www.ustavnysud.sk/latinske-vyrazy). V českej lite-

ratúre (Kolman 2019) sa charakterizuje ako „verejná žalobaˮ, ktorá slúži k ochrane verejného záuj-

mu bez toho, aby došlo ku konkrétnemu zásahu do práv konkrétnej individualizovanej obeti51. 
 

Oprávnený záujem 
 

 Treba ešte doplniť, že v našich právnych predpisoch sa vyskytuje ešte ďalšie príbuzné poj-

my, ako napríklad oprávnený záujem, ktorý je niekedy interpretovaný ako celkom alebo takmer to-

tožný s pojmom verejný záujem. 
 Pojem „oprávnený záujemˮ sa v našich právnych predpisoch vyskytuje pomerne často, pri-

čom v niektorých prípadoch je aj celkom stotožnený s verejným záujmom - viď napr. formuláciu v 

§ 2 písm c) zákona 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku 

na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa oprávnený záujem interpretuje ako „život, 

zdravie, bezpečnosť, majetok osôb, priaznivé životné prostredie alebo iný verejný záujemˮ. Inde sa 

zase stretávame s odlišným, no stále veľmi tesným spájaním verejného záujmu s oprávneným záuj-

mom, keď verejný záujem vystupuje len ako určitý druh oprávneného záujmu v spojení „verejný 

záujem alebo iný oprávnený záujemˮ (porovnaj napr. čl. I, bod 15 zákona č. 364/2019 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke). Často sa pojem 

oprávnený záujem používa ako synonymum záujmov, chránených zákonom (porovnaj napr. zákony 

231/2019 Z. z., 54/2019 Z. z., 35/2019 Z. z., 60/2018 Z. z., 242/2017 Z. z., 440/2015 Z. z., 

401/2015 Z. z. a pod.), čo je možné interpretovať tiež ako zhodu „oprávneného záujmuˮ s „verej-

ným záujmomˮ ak vychádzame z predpokladu, že verejným záujmom je v zákone obsiahnutý účel. 

V ďalších právnych predpisoch nie je zrejmý obsah použitia tohto pojmu, pričom by si prípadne súd 

zrejme zvolil príklon k interpretačnému rámcu predchádzajúcich možností (napr. zákony 70/2018 Z. 

z., 55/2017 Z. z., 423/2015 Z. z. a pod.). 
 Zároveň však v celom rade právnych predpisov je „oprávnený záujemˮ interpretovaný nie 

ako záujem, vyplývajúci zo zákona, ale ako záujem, vyplývajúci zo zmluvného vzťahu, chránený 

zmluvným vzťahom (porovnaj napr. zákony 356/2019 Z. z., 302/2019 Z. z., 18/2018 Z. z. 264/2017 

Z. z., 237/2017 Z. z., 51/2017 Z. z., 437/2015 Z. z., 400/215 Z. z. 343/2015 Z. z. a pod.) alebo do-

konca priamo ako záujem strán sporu (napr. zákon č. 391/2015 Z. z), pričom v niektorých právnych 

predpisoch sa explicitne uvádza, že o oprávnenosti týchto záujmov má rozhodovať súd (napr. v zá-

kone 350/2016 Z. z.). 

 Oprávnený záujem teda znamená buď chránený zákonom, právom, vyplývajúci priamo zo 

zákona, čiže fakticky stotožniteľný s verejným záujmom, alebo vyplývajúci zo zmluvných vzťahov, 

kde rozhodnutie o tom, či ide o oprávnený záujem, je v právomoci súdu. 
 Pri verifikácii oprávneného záujmu sa v praxi (aj v súdnej praxi) využíva tzv. test proporci-

onality52. Vykonaním tohto testu sa preukáže, že záujem je oprávnený, neznamená to však jeho legi-

                                                 
51  Actio popularis nie je v súčasnosti plnohodnotnou súčasťou právnych systémov všetkých európskych krajín aj 

keď sa postupne presadzuje napríklad v oblasti ekologických práv, ochrany minorít a pod.  Alternatívne riešenie 

reprezentuje poverenie touto úlohou inštitucionalizovaného zástupcu - verejného ochrancu práv, najvyššieho štátneho 

zástupcu či ombudsmana - ktorý však je ekvivalentom actio popularis len vtedy, keď má právo vstupovať do súdnych 

procesov ako žalobca, čo nie je takisto bežný štandard. 
52  Test proporcionality pozostáva zo štyroch subtestov: 

 1) test legality, ktorým sa overuje, či skúmaný oprávnený záujem je v súlade so zákonom, vrátane toho, či boli 

splnené materiálne kritériá zákona - prístupnosť zákona širokej verejnosti, všeobecný charakter zákona, zákaz 

retroaktivity, precíznosť a predvídateľnosť následkov nedodržiavania zákona, jasnosť sankcií a pod.; 

 2) test vhodnosti, ktorým sa sleduje naplnenie sledovaného účelu, resp. či existuje racionálna väzba medzi 

daným záujmom a akceptovateľným cieľom; 
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timizáciu ako záujmu verejného. Tým, že test proporcionality zahŕňa aj subtest primeranosti, môže 

byť v niektorých prípadoch nápomocný aj pre identifikovanie verejného záujmu - ak sa primeranos-

ťou sleduje aj jeho rovnováha s inými (oprávnenými) záujmami.  

 Napokon, ak vychádzame zo skutočnosti, že verejný záujem je v zákone obsiahnutý účel, 

potom sú súdy ako orgány ochrany práva orgánmi ochrany verejného záujmu. 

 

2.1.4 Verejný záujem v politológii a teórii verejnej politiky 
 

 Už naša prvá domáca monografia z oblasti verejnej politiky v kapitole o základnej paradig-

me politiky, prináša túto pasáž: „Každá vláda sa snaží vo svojej činnosti stanoviť istú hierarchiu 

spoločenských priorít, teda zoradiť riešenie problémov podľa ich významu a rozsahu vplyvu na ve-

rejnosť. Prakticky každý politický problém nadobúda širšie súvislosti v kontexte s verejným záuj-

mom. Čím viac sa pokúšame nájsť všeobecný významový rámec tohto pojmu, tým viac zložitosti v 

ňom objavujeme. Odborná verejnosť diskutuje o tom, či verejný záujem možno považovať za 

spoločné dobro (coomon good), alebo ide o záujem väčšiny, či záujem spotrebiteľov verejných 

služieb. V prípade, že záujem väčšiny považujeme za politicky dosiahnuteľný, vieme určiť, čo je 

pre väčšinu naozaj dobré? Jedným z možných spôsobov, ako (verejná) politika reaguje na tento 

problém, je zdôrazňovanie potreby analyzovať vzťahy medzi spoločnými, súkromnými a individu-

álnymi záujmami konkrétnych skupín a dodržiavať istú hierarchiu hodnotových vzorcov správania. 

Čím viac sa teória pokúša preniknúť do podstaty týchto vzťahov, tým viac odhaľuje zložitosť napl-

nenia obsahu verejného záujmu“ (Malíková 2003, s, 15). 
 Ukazuje sa ako potrebné rozkryť úlohu, ktorú pri vzniku verejného záujmu zohrávajú rôzne 

štruktúry, existujúce v rámci spoločnosti a aj nimi reprezentované (resp. prezentované) záujmy. 

Martin Potůček a Lance T. LeLoup v úvodnej kapitole reprezentatívnej kolektívnej monografie o 

verejnej politike (Potůček - LeLoup 2005. s. 12) a v jej podkapitole o verejnom záujme začínajú 

text konštatovaním, že ide o kontroverzný pojem, ktorý nie je všeobecne prijímaný. V ďalšom texte 

však pôvodnú skepsu striedajú konštruktívne úvahy: „Verejným záujmom môže byť to, čo si v 

demokratickej spoločnosti želá väčšina. Nedotkli sme sa tým ale práv menšín? V každom prípade sú 

obec, inštitúcie občianskej spoločnosti a štát tými inštitúciami, ktoré ponúkajú inštitucionálne 

mechanizmy pre artikuláciu, agregáciu a koordináciu, prípadne aj realizáciu čiastkových záujmov 

do podoby, v ktorej je už užitočné hovoriť o záujmoch verejných. Významná je však komplikácia 

daná inštitucionálnym sprostredkovaním týchto verejných záujmov: úrady a úradníci majú tiež svo-

je záujmy, ktoré vstupujú do politického procesu identifikácie a uspokojovania toho, čo sa dotýka 

verejného záujmu“ (tamže, s. 12, pozri tiež Potůček 1994, s. 7). Niekedy je priamo verejný záujem 

interpretovaný ako cieľ fungovania verejných inštitúcií (Malý 1999a, s. 21, tiež  Wieloński 2012, s. 

17 – 18 – tam pozri aj celý rad odkazov na literatúru, v ktorej je verejný záujem definovaný ako 

funkcia resp. cieľ verejnej správy).  

 Zaujímavý je pokus F. Ochranu (1999) usporiadať pojmy záujem, verejný záujem a (skôr 

ako príklad) ekonomický verejný záujem pomocou nástrojov klasickej deskriptívnej sémantiky  a 

formálnej logiky53. Autorova analýza vyúsťuje do jeho vlastnej definície, podľa ktorej „verejný záu-

                                                                                                                                                                  
 3) test nevyhnutnosti, pri ktorom sa skúma, či v daných podmienkach neexistovali iné, napr. šetrnejšie 

prostriedky pre dosiahnutie daného oprávneného záujmu, vrátane možných dopadov na tretie osoby; 

 4) test primeranosti, pri ktorom sa skúma, či skúmaný oprávnený záujem je v spravodlivej rovnováhe s 

možnými inými (oprávnenými) záujmami (Krošlák 2016, s. 286 - 288). 
53 Z hľadiska obsahu je pojem záujem najužší, pojem verejný záujem zahŕňa v sebe aj pojem záujem a pojem ekonomic-

ký verejný záujem obsahuje v sebe tak verejný záujem ako aj záujem – z hľadiska rozsahu je však tomu práve naopak: 

najširší je pojem záujem, verejný záujem z hľadiska rozsahu v sebe obsahuje aj záujem a ekonomický verejný záujem z 

hľadiska rozsahu je najužší aj keď v sebe zahŕňa tak verejný záujem ako aj záujem. Medzi rôznymi stupňami všeobec-

nosti záujmov na základe formálne-logických vzťahov rozlišuje 

 a) vzťah rovnocennosti, keď napríklad pojmy verejný záujem, spoločenský záujem a celospoločenský záujem sú chá-

pané ako synonymá a ich vzťah sa riadi zákonom totožnosti; 
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jem (spoločenský záujem) je takým druhom záujmu, ktorý má nadindividuálny charakter. Jeho nosi-

teľom (garantom, realizátorom)  je sociálny subjekt (napríklad verejná inštitúcia). Sociálny subjekt 

zameriava prostredníctvom verejného záujmu svoju činnosť. V nej sú základnými motivačnými fak-

tormi spoločensky uznané ciele a potreby, pričom jednotlivé indivíduá participujú na danej činnosti 

práve preto, že zdieľajú spoločné integrujúce hodnoty. Verejný záujem je činiteľom skupinovej 

(spoločenskej) integrity sociálneho subjektu, ktorý je spoločným záujmom zainteresovaný na 

riešení určitých spoločných problémov, ktoré majú atribút »verejné veci«“ (tamže. s. 74). 
 E. Heywood vymedzuje tento pojem nasledovne: „Verejný záujem sa skladá zo všeobecných 

čiže kolektívnych záujmov určitej pospolitosti. t. j. z toho, čo je dobré pre spoločnosť ako celok. 

Možno uviesť dve protichodné koncepcie verejného záujmu. Silné varianty jasne rozlišujú medzi 

verejnými a súkromnými záujmami, medzi záujmami verejnosti ako akéhosi kolektívneho telesa a 

sebecnými čiže osobnými záujmami každého jednotlivca ... Slabé varianty uznávajú iba súkromné 

záujmy a vo verejnom záujme vidia iba obyčajný súbor individuálnych záujmov, čiže záujmy, ktoré 

ako dobré pre seba uznávajú všetci jednotlivciˮ (Heywood 2002. s. 259). 
 Rozsiahlu pozornosť venujú vymedzeniu podstaty verejného záujmu M. Adamcová a M. 

Klus (2005, s. 6 – 9). Hneď v úvode ho stotožňujú so „všeobecným záujmom spoločnosti“ (podob-

ne pozri Goulli 1999, s. 9), ktorý sa vzťahuje k nejakému objektu a nemá nadčasovú platnosť: „Čo 

je v jednom vzťahu, časovom období, v určitej kultúre verejným záujmom, v inom ani vôbec nemu-

sí byť“. Skúsme sa – na základe rekapitulácie štúdie M. Adamcovej (2016) – pozrieť na to, ako vý-

chodiskovo vníma problém verejného záujmu teória verejnej politiky. Autorka pritom zhodnotila 

mnoho z toho, čo do chápania verejného záujmu vniesla najmä politická filozofia a cum granum sa-

lis aj politológia. 

 Za verejný záujem môže byť teda variantne považovaný: 

 záujem väčšieho počtu občanov; 

 súhrn (suma) individuálnych záujmov; 

 spoločný záujem; 

 nadindividuálny záujem; 

 výraz plurality kolektivizovaných záujmov. 
  Najmä posledný možný prístup (ktorý považujeme z nášho pohľadu za kľúčový) autorka (a 

doslovne rovnako aj Purkrábek 1994, s. 26 - 27) produktívne rozpracúva pomocou šiestich znakov: 

 verejný záujem sa týka verejných statkov a teda vyjadruje  

◦ potreby, ktoré sa týkajú väčších spoločenských kategórií, 

◦ hodnoty, ktoré spoločnosť uskutočňuje a na ktoré ašpiruje, 
◦ obranu pred ohrozením týchto potrieb a hodnôt; 

 verejný záujem je ašpiráciou rôznych aktérov na tie hodnoty a potreby spoločnosti, ktoré 

považuje za prioritné, preferenčné; 

 verejný záujem sa skladá z viacerých segmentov (ekonomického, politického, kultúrneho, 

ekologického, sociálneho atď.); 

                                                                                                                                                                  
 b) vzťah nadradenosti a podradenosti, keď širší pojem záujmu je nadradený užšiemu pojmu verejný záujem a pojem 

politický (verejný) záujem (a podobne verejný kultúrny záujem ako druhový pojem, atď.) je podradený pojmu verejný 

záujem; 

 c) vzťah skríženosti, keď individuálny záujem jednotlivca A sa čiastočne prekrýva s individuálnym záujmom jednot-

livca B, pričom spoločný prienik jednotlivých individuálnych záujmov možno hovoriť o nadindividuálnom záujme, 

ktorý môže byť záujmom verejným (Ochrana 1999, s. 73, porovnaj tiež Skovajsa 2011, s. 92 - 95); 

 d) vzťah náprotivnosti, keď v rámci záujmov (ako spoločnej množiny) stoja individuálny záujem a verejný záujem 

oproti sebe a vzťah medzi nimi sa riadi zákonom sporu. „Pri riešení uvedeného vzťahu dominujú v súčasnej teórii dva 

základné prístupy. Pre prvý z nich je charakteristické uprednostňovanie roly indivídua (individuálnych záujmov), pre 

druhý potom je pre určovanie a hodnotenie individuálnych záujmov rozhodujúce obecné dobro (teda verejný záujem). 

Bez toho aby sme chceli vyslovovať kategorický záver sa domnievame, že uvedená diskusia môže byť osobitne podnet-

ná v tom, ako určiť prioritu individuálneho záujmu pred záujmom verejným či ako zdôvodniť, že obecné blaho (verejný 

záujem) je nadradené nad záujmom individuálnym“ (Ochrana 1999, s. 74 – 75); 

 e) vzťah protikladnosti, v ktorom proti sebe stoja verejný záujem a neverejný záujem, pričom ich vzťah sa riadi zá-

konom vylúčenia tretieho. 
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 verejný záujem je štrukturovaný čo do času, miesta, objektu a zdroja vzniku; 

 predmetom verejnej politiky sa stáva verejný záujem len vtedy, keď je verejne uznaný; 

 verejný záujem nie je len záležitosťou verejných inštitúcií ale aj jednotlivcov.   
    Nehľadiac na to, že takto vymenované možnosti chápania verejného záujmu si niekedy viac 

či menej protirečia, otázkou ostáva, ako možno tieto charakteristiky operacionalizovať, previesť ich 

na sledovateľné indikátory a merateľné znaky, resp. ako možno takto charakterizovaný verejný záu-

jem premietnuť do praktického politického rozhodovania. 

 

2. 2 TYPY INDIVIDUÁLNYCH A NADINIDIVIDUÁLNYCH ZÁUJMOV  
 

 Ak by sme ešte viac rozšírili vzorku textov, obsahujúcich problematiku záujmov, zistili by 

sme, že rôzni autori používajú nielen pojem „individuálny záujemˮ, ale (často ako jeho synony-

mum) aj pojmy „osobný záujem“ a „individuálny záujem“ , ale aj s celú množinu príbuzných poj-

mov akými sú „súkromný záujem“, „subjektívny záujem“, „egoistický záujem“, „výlučný záujem“ 

atď. - a oproti nemu ako synonymum pojmu „verejný záujemˮ aj pojmy z množiny „kolektívny záu-

jem“, „spoločný záujem“, „zdieľaný záujem“, „spoločenský záujem““, „všeobecný záujem“, 

„národný záujem“, „štátny záujem“ atď., ale aj „verejnoprospešný“ (Beňová 1999, s. 120) atď., pri-

čom existuje ešte viac možností vytvárania významovo rozdielnych pojmových párov, príslušných k 

týmto množinám. 
  

 Podobných  rozdielov nachádzame v tejto terminológii veľa, čo možno považovať aj za 

dôvod pre predpoklad, že reálne a objektívne existujú rôzne podoby a typy individuálnych záujmov. 
  

2.2.1 Záujmy individuálne 
 

 Nielen v právnickej literatúre, ale aj v literatúre z oblasti verejnej politiky sa najčastejšie 

stretávame s párovým rozlišovaním záujmov súkromných a verejných ale súčasne aj so stotožňova-

ním záujmov súkromných so záujmami individuálnymi (napr. Adamcová – Klus 2006, s. 9 – 13, 

Goulli 1999, s. 10) a pod. E. Sičáková-Beblavá a M. Beblavý (2009, s. 8) uvádzajú, že „rozlišujeme 

individuálne/osobné záujmy, skupinové záujmy a verejné záujmy“. Už z tejto formulácie vyplýva 

napríklad otázka: Sú individuálne záujmy a osobné záujmy len synonymá? Existuje z tohto hľadiska 

rozdiel medzi osobnými a individuálnymi záujmami jednotlivca (občana) ako aktéra verejnej politi-

ky, alebo nie? Domnievame sa, že áno, a napovedajú nám to už v úvode tejto kapitoly spomínané 

psychologické a sociologické prístupy, ktoré rozlišujú viaceré typy individuálnych záujmov. Indi-

viduálne záujmy sa medzi rôznymi indivíduami líšia, pretože súvisia so skladbou rol (získaných a 

pripísaných), v ktorých prežívame našu identitu.  
 Vychádzame teda z toho, že spoločným pojmom a zároveň najvšeobecnejším pojmom sú tu 

záujmy individuálne, v rámci ktorých potom existujú rôzne druhy či podoby týchto individuálnych 

záujmov, najmä inidividuálne osobné záujmy, individuálne súkromné záujmy atď. Ako píše H. 

Arendtová: „individuálna sila nesporne označuje niečo v jednotnom čísle, individuálnu entitu. Je to 

daná vlastnosť predmetu alebo osoby, ktorá patrí jej povahe a ktorá sa sama môže prejaviť vo 

vzťahu k iným veciam alebo osobám, ale v podstate je na nich nezávisláˮ (Arendtová 1995, s. 34). 

Mohli by sme tieto charakteristiky ešte viac prehĺbiť a aspoň hypoteticky skonštatovať, že máme 

dočinenia s nasledovnými kategóriami, rozlíšiteľnými z hľadiska potrieb teórie verejnej politiky54: 
 

                                                 
54  V tejto súvislosti je ešte vhodné pripomenúť, čo o záujmoch píšu psychológovia: „Stabilitu záujmu 

charakterizuje jeho trvanie a intenzita. O stabilite záujmu svedčí prekonávanie ťažkostí pri uskutočňovaní činnosti 

samej osebe nevyvolávajúcej záujem, no podmieňujúcej realizáciu činnosti, o ktorú človek má záujem. Niektoré záujmy 

môžu byť trvalé, stále, iné prechodné“ (Kubáni 2010, s. 140). Členenie záujmov na trvalé, stále a prechodné zodpovedá 

aj našim nižšie uvedeným trom typom individuálnych záujmov (pre ktoré psychológia používa označenie osobné). 

Určitou obdobou „trojvrstevnosti“ v etike je dôstojnosť ľudská, individuálna a sociálna (Sebesta 2008, s. 72). Všetky 

podoby týchto vrstiev však súčasne spoluvytvárajú individualitu človeka: človek je tým, kým je, čo vlastní a čo robí. 
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 Osobné záujmy majú dočinenia jednak s bio-psychickými charakteristikami osobnosti 

jednotlivca55 a jednak (a z nášho pohľadu najmä) s tou vrstvou jeho vzťahov, ktoré súvisia priamo s 

jeho ľudskou podstatou, jeho psychofyzickým bytím: zahrnuli by sme tu teda aj také osobné vlast-

nosti a charakteristiky jednotlivca akými sú jeho fyzická existencia a jej základné parametre: vek, 

rod, zdravie (ochorenie, hendikep), prípadne tiež rasa, etnický pôvod a pod., a s nimi spojené (zá-

kladné) záujmy, ktorých predmet je od ich nositeľa neodňateľný, ktorých spojenie s jednotlivcom 

nie je závislé na jeho vôli: každý z nás má určité zdravie (môžeme rezignovať na kvalitu nášho 

zdravia ale nemôžeme sa vzdať zdravia ako takého, ako našej osobnej individuálnej charakteristiky, 

vlastnosti), každý z nás má nejaký vek a s týmto vekom sa spájajú naše základné osobné záujmy a 

ich obhajovanie či presadzovanie je vždy otázkou nášho osobného, bytostného prospechu56. Často 

majú – na rozdiel od ďalších typov individuálnych záujmov – prirodzenoprávny základ. Sociologic-

ky ide o charakteristiky vrodeného  statusu, ktorý človek získava už narodením. Tento status prira-

ďuje človeku isté biologické danosti (Keller 1996, s. 1428), ktoré ho však zásadným spôsobom 

spoločensky determinujú, sú často ľahko identifikovateľné, „viditeľné“. Vrodený status tvorí základ 

identity jednotlivca a dáva odpoveď na otázku „Kto som?ˮ. Osobný záujem takto zrejme vykazuje 

najväčšiu väzbu na osobné potreby jednotlivca (Dostálová – Křivková 1999, s. 28), najmä psycho-

fyzické, existujúce aj bez toho aby museli byť deklarované (hoci deklarované či manifestované ta-

kisto môžu byť57), majú teda spravidla explicitný charakter. Z psychologického hľadiska ide o 

záujmy trvalé, ktoré môžeme považovať z určitého hľadiska aj za  základné životné záujmy, ktoré si 

vyžadujú aj najvyšší stupeň rešpektovania a ochrany, čím tvoria podstatu základných ľudských 

práv58, ktoré sa práve preto týkajú všetkých osôb rovnako (nikto nemá väčšie právo na život ako 

ktokoľvek iný, to isté sa však týka aj práva na zdravie a pod.). Z hľadiska etiky ide o kategóriu 

ľudskej dôstojnosti (Sebesta 2008, s. 72). 
 

 Veľmi podobné charakteristiky majú aj súkromné záujmy, ktoré takisto tesne súvisia s 

jednotlivcom, ich spojenie s jednotlivcom je spravidla silno vôľovo podmienené (vlastníctvo, moc, 

vzdelanie a pod.) ale predmet tohto záujmu netvorí s jeho nositeľom jednotu, nie je jeho imanent-

nou charakteristikou, je (prinajmenšom hypoteticky) odčleniteľný59, možno ho na základe vlastného 

úsilia nadobudnúť, ale niekedy aj stratiť, či sa ho vzdať (predať, darovať či opustiť majetok, ne-

prijať funkciu, nevyužívať kvalifikáciu či vzdelanie)  – aj ich obhajovanie či presadzovanie je otáz-

kou súkromného prospechu (primárne jednotlivca). W. Wesołowski (1993) ich nazýva kalkulovaný-

mi záujmami. K charakteristikám súkromných záujmov patrí v dôsledku vyššie uvedeného, že sa 

prejavujú najmä v ekonomickej sfére, v prostredí trhu: „Danosťou súkromného sektoru je, že sa v 

ňom jedinec alebo firma rozhodujú samé za seba, vedení svojimi súkromnými záujmami“ (Potůček 

– LeLoup 2005, s. 15). Aj Veľký sociologický slovník spája súkromné záujmy s ekonomickou 

sférou (Keller 1996, s. 1428). Ich manifestovanie či deklarovanie je súčasťou nadobudnutého, zís-

kaného statusu ich nositeľa, ktorý bol získaný jeho vlastným úsilím (tamže, s. 1226), preto sú často 

                                                 
55  Ako sumarizuje von Alemann, zaoberajúci sa organizovanými záujmami, niektorí autori (Etzioni a pod.), 

hovoriac o základných potrebách, ich vylučujú zo štruktúry záujmov, zatiaľ čo iní (napr. Maslow) ich za také považujú 

(Alemann 1987 , s. 27). 
56  Pre úplnosť treba dodať, že v konečnom dôsledku je možné vzdať sa nielen vlastného zdravia ale dokonca aj 

vlastného života a takáto situácia môže byť niekedy aj verejne uznaná ako sebaobetovanie, sebažertva, ktorá môže byť 

vnímaná aj ako konanie vo verejnom záujme – napospol však ide o výnimočné, extrémne situácie (pozri sebažertvu 

Jana Palacha v januári 1969). 
57  Viď členstvo v klube vysokých. 
58  Niekedy sa takto identifikujú ako prvé spomedzi tzv. prvej generácie ľudských práv, medzi ktoré sa zaraďujú 

právo na život, právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na osobnú slobodu a zákaz nútených prác a 

služieb, právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena a právo na súkromie) ale aj 

niektoré práva z tzv. druhej generácie ľudských práv (napr. tzv. sociálne práva: právo na primerané hmotné 

zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa, právo na ochranu zdravia, právo na 

osobitnú ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny) a aj niektoré z tzv. tretej generácie ľudských práv (napr. práva 

národnostných a etnických menšín). 
59  K tejto problematike na príklade vzťahu vzdelania a jeho nositeľa v teórii ľudského kapitálu pozri Konečný 

2016a. 
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aj materializovane zviditeľňované. Môžu mať teda tak implicitný ako aj explicitný charakter. Získa-

ný status odpovedá na otázku „Čím som?ˮ (resp. „Čo mi patrí?“, „Čo mám?“) a tvorí spolu s vro-

deným statusom základ rolovej štruktúry jednotlivca. Majetok a vzdelanie zároveň vytvára často 

predpoklady pre profesné uplatnenie jednotlivca, čo ho spätne stabilizuje v tejto zložke jeho indi-

viduálnych záujmov. Ak sme osobné záujmy charakterizovali ako „základné životné“, potom sú-

kromné záujmy možno považovať za „existenčné“, prioritné z hľadiska fungovania praktického ži-

vota a tých jeho stránok, nad ktorými má jednotlivec kontrolu ako nad podmienkami svojej praktic-

kej existencie. Z psychologického hľadiska ide o záujmy stále, ktoré si takisto vyžadujú vysoký 

stupeň rešpektovania a ochrany, čím spoluvytvárajú ďalšiu štruktúru ľudských práv60, ale - aj pri 

všeobecnej ochrane práva na majetok, sa môžu jednotlivé majetkové práva už medzi sebou líšiť, 

rovnako ako všeobecne akceptované právo na vzdelanie neznamená právo na rovnaké vzdelanie pre 

všetkých. Z hľadiska etiky ide o kategóriu individuálnej dôstojnosti (Sebesta 2008, s. 72). 
 

 Oproti týmto dvom typom existuje aj celý rad ďalších individuálnych záujmov, ktoré na-

pĺňajú život jednotlivca, ale nedeterminujú ho ani „existenčne“ ani „životne“, aj keď často dávajú 

jeho životu zmysel a vo svojej originálnej skladbe charakterizujú individualitu a osobnosť človeka: 

v zásade sú však oproti predchádzajúcim typom menej stabilné. V praxi ide často o rôzne záujmy 

hodnotové, ale spektrum tu siaha až po záujmové aktivity, záľuby a pod. Nemusia tvoriť a niekedy 

ani netvoria základné trvalé statusové charakteristiky jednotlivca a z hľadiska jeho spoločenskej 

pozície sa prejavujú spravidla až vtedy, keď sú manifestované, deklarované. Nemusia ovplyvňovať 

život človeka existenčne (jednotlivec v životnom ohrození ich môže strácať alebo sa ich vzdáva) – a 

opačne: deklaruje ich dobrovoľne. Majú teda implicitný charakter. Odpoveď na otázku „Čo všetko 

ma zaujíma?ˮ (resp. „Čo všetko robím?“) dotvára rolovú štruktúru jednotlivca. Právnickým 

jazykom povedané ide o priame ale aj imputabilné nepriame vôľové akty, v ktorých sa individuálne 

záujmy prejavujú ako vyjadrenia názoru, poskytnutie materiálnej alebo inej podpory, priama 

činnosť a pod., ktoré sa stávajú „viditeľnými“ až vtedy, keď ich jednotlivec navonok prejaví, 

uskutoční. Ak je takýto záujem aj navonok manifestovaný, môže nadobudnúť aj charakteristiky 

statusových znakov. Z psychologického hľadiska môže ísť o záujmy prechodné, ale aj tie si vyžadu-

jú aspoň rámcovo svoje rešpektovanie a ochranu, takže majú niekedy (ale nie vždy) odraz aj v 

štruktúre ľudských práv61, ktoré však môžu byť selektívne (právo na ochranu kultúrnej pamiatky 

nevníma všetko obyvateľstvo rovnako intenzívne, ale intenzívne sa týka len tých, pre ktorých je 

záujem o túto kultúrnu pamiatku dôležitý). Ich ochrana má preto charakter pozitívnoprávny. Z 

hľadiska etiky ide o kategóriu sociálnej dôstojnosti (Sebesta 2008, s. 72). 
  

 Individuálne, najmä súkromné záujmy sa pritom veľmi často stavajú do protikladu priamo s 

verejnými záujmami (najčastejšie s tradíciou delenia rímskeho práva na súkromné a verejné).  

 Už citovaní autori E. Sičáková-Beblavá a M. Beblavý (2009, s. 8) však upozorňujú (a v zho-

de s nimi aj iní), že existujú „individuálne/osobné záujmy, skupinové záujmy a verejné záujmyˮ - a 

teda poukazujú na zásadný význam záujmov nadindividuálnych. Aj ďalší autori potvrdzujú, že „ve-

rejné záujmy nemôžu byť len sumou osobných záujmov“ (Adamcová – Klus 2006, s. 9). 
 

                                                 
60  Takto sa identifikujú ďalšie spomedzi tzv. prvej generácie ľudských práv a slobôd (najmä právo na 

vlastníctvo, právo na nedotknuteľnosť obydlia, sloboda pohybu a pobytu, sloboda myslenia, svedomia, náboženského 

vyznania a viery a pod. ale aj politické práva, ako napr. sloboda prejavu, právo na informácie a pod.), ako aj početné z 

tzv. druhej generácie ľudských práv (najmä tzv. hospodárske práva: právo na slobodnú voľbu povolania, právo podnikať 

a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, právo na prácu, právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky, 

právo slobodne sa združovať a inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov a pod., ale aj tzv. 

kultúrne práva, ako napr. právo na vzdelanie a  právo na slobodu vedeckého bádania a umenia; právo na zákonnú 

ochranu tvorivej duševnej činnosti). 
61  Takto sa identifikujú dokonca aj niektoré spomedzi tzv. prvej generácie ľudských práv (zhromažďovacie 

právo, združovacie právo) ale aj niektoré z tzv. tretej generácie ľudských práv (právo na prístup ku kultúrnemu 

dedičstvu, právo na komunikáciu) a pod. 
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2.2.2 Záujmy nadindividuálne62 

 

 Ako sme už naznačili, u každého z týchto typov individuálnych záujmov dochádza za urči-

tých podmienok k ich združovaniu, spájaniu, kolektivizovaniu. Aj v zmysle teórie výmeny R. Salis-

buryho (1969) možno považovať kolektivizované, „organizované záujmy za oveľa silnejšie (v 

zmysle ich artikulácie a prezentácie) ako tie neorganizované“ (Uhlerová 2013, s. 13).  
 Existujú pritom významné rozdiely v tom ako sa kolektivizujú jednotlivé typy individuál-

nych záujmov, o ktorých sme sa zmienili vyššie (čo neostáva bez dopadu na následné formulovanie 

verejných záujmov, ako si ukážeme v ďalšom texte). 

 Jednotlivci spájajú svoje osobné záujmy len vtedy ak ostane zachovaný ich osobný pros-

pech: výnimky sú síce tiež možné (konať na úkor vlastného zdravia, či dokonca života), ale kolekt-

vizovanie osobných záujmov vyúsťuje spravidla do podoby  rovnakého záujmu, ktorý má primár-

ny charakter súčtu, sumy fakticky identických osobných záujmov (v tzv. Vennových diagramoch ide 

o tzv. zjednotenie identických alebo takmer identických množín). Osobné záujmy sú „viditeľné“ a 

nemusia byť ani explicitne (vôľovo) manifestované, no platí, že rovnaký záujem spája všetkých in-

dividuálnych nositeľov rovnakých základných osobných záujmov: každý z nás chce napríklad žiť (a 

náš záujem je v tomto smere v zásade rovnaký) a väčšinou to nepotrebuje nejakým osobitným spô-

sobom manifestovať. Rovnaký záujem nemusí byť pritom vo všetkých parametroch identický, ale v 

žiadnom parametri by nemal byť celkom rozdielny, či dokonca protichodný záujmom ostatných 

jednotlivcov, s ktorými sa spája (spojenie osôb s rovnakým zdravotným problémom by nemalo 

viesť ku protirečeniam v identifikácii záujmu, ktorý ich spája). „Rovnakosťˮ je najlepšie možné 

ilustrovať na takých osobných záujmoch, ako je kolektivizovanie individuálneho práva na život: 

každý človek má rovnaké právo na život, nikto nemôže mať väčšie právo na život ako ktokoľvek 

iný. Rovnaký záujem ako výsledok kolektivizovaných osobných záujmov by sme mohli vyjadriť 

ako jednu množinu (takmer) úplného prieniku rovnakých individuálnych osobných záujmov. Rov-

naké záujmy sú teda také kolektivizované osobné záujmy, z ktorých nikoho nemožno vylúčiť. 
 Toto môžeme zároveň považovať za kritérium legitimity tohto typu nadindividuálnych 

záujmov: rovnaký záujem určitého okruhu nositeľov identických základných osobných záujmov 

môžeme považovať za legitímny, ak zásadne neprotirečí individuálnemu osobnému záujmu ktoré-

hokoľvek člena tejto kolektivity, ktorú spájajú rovnaké osobné záujmy. Rovnaký nadindividuálny 

záujem je teda legitímny, pokiaľ je sumou kolektivizovaných osobných záujmov (a ako si ukážeme, 

toto neplatí pri kolektivizovaní iných individuálnych záujmov, ale len a výlučne pri kolektivizovaní 

osobných záujmov). V právnej teórii a praxi sa v tomto zmysle používa pojem „blízke osobyˮ, ktoré 

tvoria napr. v dikcii § 115 nášho Občianskeho zákonníka spoločnú domácnosť. Príkladmi takýchto 

kolektivít sú napríklad aj rodiny či iné komunity, trvajúce v čase aj pri premenlivosti svojho zlože-

nia (Althusius 1964. s. 39), ale len pokiaľ sú konštituované na základe svojich rovnakých osobných 

záujmov (združenia osôb s rovnakým zdravotným postihnutím, združenia menšín s rovnakou etnici-

tou a pod.). Tu je možné uvažovať aj o uplatňovaní kolektívnych práv prirodzenoprávneho charak-

teru (napr. právo na sebaurčenie). 
 Nie každý osobný záujem pritom musí byť bezpodmienečne integrovaný do rovnakých záuj-

mov danej kolektivity, hoci v prípade osobných záujmov k nekolektivizovaniu osobných záujmov 

dochádza skôr výnimočne (niekedy ako prejav mizantropie). 
 

 V prípade individuálnych súkromných záujmov nie je vylúčené, že súkromný záujem sa 

presadzuje len vďaka podpore iných súkromných záujmov (ani pekár a mäsiar Adama Smitha by 

nemohli svoje súkromné záujmy realizovať, keby neexistovali aj iné súkromné záujmy) a tu sa 

uplatňuje Paretovo optimum – pri spájaní súkromných záujmov platí, že primárny spoločný záujem 

je založený na zväčšovaní súkromného prospechu jednotlivca bez toho, aby bol poškodený súkrom-

                                                 
62  Pojem nadindividuálnych záujmov používame v tejto práci v zmysle jeho vymedzenia F. Ochranom, ako sme 

ho už citovali vyššie (Ochrana 1999). 
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ný záujem iného subjektu63. Neplatí tu teda, že by sa pri spájaní súkromných záujmov dosiahla úpl-

ná zhoda so všetkými individuálnymi záujmami, na čo upozornil už v 60. rokoch M. Olson (1995), 

ktorý analyzoval situáciu, pri ktorej má byť predmetom kolektívnej akcie produkcia spoločných 

statkov, z distribúcie a teda z úžitku na nich nemôže byť nikto vylúčený, ako sme na to upozornili 

už v časti 2.1.2. Najmä v malých kolektivitách s užšie vymedzeným spoločným záujmom je ľahšia 

kontrola podielu jednotlivcov na presadzovaní spoločného záujmu ako aj kontrola rozdeľovania 

úžitkov, aj keď nemusí vždy k úplnej proporcionalite medzi individuálnymi aktivitami a uspokojo-

vaním individuálnych súkromných záujmov jednotlivcov v kolektivite. So zväčšovaním početnosti 

tohto typu kolektivít sa môže táto proporcionalita zhoršovať, nakoľko môže existovať časť členov, 

pre ktorých zisky z kolektívnej akcie prevyšujú náklady, čím klesá schopnosť takejto kolektivity 

účinne presadzovať spoločný záujem64 (Chytilek 2004). Ako ukazuje aj naša súdna prax, spoločný 

záujem neexistuje ak sa s ním nestotožňuje čo  i len jeden účastník: na spoločnom záujme sa musí 

zhodnúť nie väčšina (ani nie väčšinoví) účastníci, ale vždy všetci účastníci . Je zrejmé, že pri tvorbe 

spoločných záujmov musí byť najprv artikulované a manifestované rozloženie súkromných záuj-

mov, aby potom bolo možné niektorou technikou dosiahnuť ich spojenie. Spoločný záujem ne-

znamená rovnaký záujem ako cieľ, na ktorom chcú všetci zainteresovaní jednotlivci spolu pracovať, 

ale kolektívny súhrn cieľov, ktoré chcú individuálne dosiahnuť prostredníctvom kolektivizovanej 

aktivity (Suríková 2007, s. 157). Spoločný záujem by sme mohli teda vyjadriť ako čiastočný prienik 

všetkých množín individuálnych súkromných záujmov65 (vo Vennových diagramoch ide o prienik 

kružníc, presnejšie ide o plochu tohto prieniku), ktoré sú v tomto spoločnom záujme kolektivizova-

né.  
 Kritériom legitimity spoločných záujmov je potom Paretovo optimum, nakoľko je aj z cha-

rakteru súkromných záujmov jasné, že sú medzi nimi rozdiely, vyplývajúce napríklad z toho, že 

jednotlivci majú napr. rôzne vzdelanie, rôzny majetok - a aj keby ho mali rovnaký, nie všetci by 

mali aj rovnaké záujmy pokiaľ by išlo o nakladanie s ním. Jednako však nikto nechce o svoj 

majetok prísť. Kolektivity tohto typu majú väčšinou charakter profesijných a hospodárskych zdru-

žení (často vznikajúce v podmienkach trhu výrobných faktorov - pozri časť 6.3.3) a pod. 
 Aj tu platí, že nie každý súkromný záujem musí vstupovať do procesu tvorby spoločných 

záujmov - a v prípade niektorých súkromných záujmov (napríklad vlastníckych, majetkových) to 

býva pomerne častým javom. 
  

 Podmienkou sine qua non kolektivizovania iných individuálnych záujmov – o ktorých sme 

si uviedli, že môžu mať aj charakter skrytých záujmov – je ich manifestovanie. Keďže nie každý z 

týchto individuálnych záujmov je aj manifestovaný, nemôžu tu platiť kritériá legitimity, aké platia 

pri vyššie uvedených rovnakých či spoločných záujmoch. U veľkej časti týchto individuálnych 

záujmov nemusí vôbec dochádzať k ich manifestácii a následne ani k ich kolektivizovaniu - ostáva-

jú často skrytými. Skupinové záujmy sú takto legitimizované najčastejšie bezprostredným kontak-

tom individuálnych nositeľov týchto individuálnych záujmov, vzájomne príbuzných. Skupinové 

záujmy, ako kolektivizovaný výsledok iných individuálnych záujmov, môžeme teda charakterizovať 

primárne ako prienik niektorých množín individuálnych záujmov, ale aj záujmov, ktoré produkuje 

záujmová skupina ako celok, tvorený práve zhodou či príbuznosťou takých individuálnych 

                                                 
63  V hospodárskej praxi napríklad aktivity akcionárov, ktoré by smerovali proti súkromným vlastníckym 

záujmom iných akcionárov by boli v rozpore s princípom fungovania akciovej spoločnosti, aj keď spoločný záujem, 

ktorý by ich mal spájať, nemusí byť rovnakým záujmom všetkých. Tu sa možno oprieť aj o existujúce judikáty našich 

súdov (porovnaj napr. nález Ústavného súdu ÚS 200/2011-286) 
64  Podľa Olsona (ako sa tomu venuje v 2. kapitole svojej práce venovanej veľkosti skupín a skupinovému 

správaniu) vo veľkých kolektivitách klesá participačná aktivita, nakoľko aj tí, ktorí sa zúčastňujú málo na tvorbe 

jednako nemôžu byť vylúčení z rozdeľovania úžitkov. Preto sa niekedy používajú dodatočné nástroje regulácie (vrátane 

odmien a trestov), čo vzďaľuje kolektivitu od jej pôvodného spoločného záujmu (Olson 2005, s. 53n.). 
65  Carl Schmitt mimochodom už v 30. rokoch napísal, že „v ekonomickej oblasti neexistujú žiadni nepriatelia ale 

len konkurentiˮ (Schmitt 2007, s. 28). 
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záujmov, ktoré nemajú ani osobný ani súkromný charakter66. Nositeľmi typických skupinových 

záujmov sú potom najmä skupiny, označované v sociológii ako skupiny spontánne, dobrovoľné a 

sekundárne, ale predovšetkým ako tzv. referenčné skupiny. V grafike Vennových diagramov by 

zrejme mali podobu veľmi dynamickej štruktúry kruhov, ktoré sa premenlivo dotýkajú, prekrývajú, 

spájajú alebo aj rozdeľujú a vzdiaľujú, vznikajú a zanikajú, na kolektivizovaní takýchto 

individuálnych záujmov sme  zainteresovaní niekedy viac, niekedy menej a niekedy vôbec nie. 

Kolektivitami tohto typu sú napríklad bežné občianske združenia, fungujúce na základe 

manifestovaných záujmov, špecifických pre danú skupinu, ale aj iné formy spolkovej činnosti. 
 

 

 

 

Tab. 3 Charakteristiky kolektivizovania individuálnych záujmov do nadindividuálnych 
individuálne záujmy nadinidviduálne záujmy charakteristika kolektivizovania   

osobné rovnaké záujmy všetkých rovnako                 

súkromné spoločné záujmy všetkých tak, aby nebol poškodený nikto                 

ostatné iné skupinové záujmy viacerých, mnohých (členov skupiny)                 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Opakujeme, že kľúčovou charakteristikou nadindividuálnych záujmov je, že nie sú len 

produktom záujmov členov svojej kolektivity: v procesoch interakcií medzi jednotlivcami, ktorých 

spájajú ich individuálne (osobné, súkromné atď.) záujmy, dochádza aj k vzniku nových, sekundár-

nych nadindividuálnych záujmov, ktoré sa potom javia rovnako ako záujmy rovnaké, spoločné či 

skupinové (Wieloński 2012, s. 26)67. 
 

 Existujú teda rôzne typy nadindividuálnych záujmov, ktoré sú niekedy nediferencovane 

všetky považované za záujmy skupinové68: ale tak ako nie je každá kolektivita skupinou, nie je ani 

každý kolektivizovaný záujem záujmom skupinovým69. Všetky tieto nadindividuálne typy záujmov 

môžu byť pritom považované za legitímne, majú svoju špecifickú legitimitu, ktorá nie je založená 

na nejakom univerzálnom väčšinovom princípe, ale jednak sa líši medzi rovnakými, spoločnými a 

ostatnými skupinovými záujmami, jednak je založená na špecifických mechanizmoch tzv demokra-

                                                 
66  Isteže, sociológia vymedzuje záujmové skupiny oveľa širšie (Novotná 2010), z hľadiska potrieb teórie 

verejnej politiky a z hľadiska rôznych kritérií kolektivizovania rôznych typov individuálnych záujmov sme potrebovali 

toto vymedzenie zúžiť. V nesociologických textoch sa často používa nepresne pojem skupina na označenie rôznych 

kolektivít, ktoré v skutočnosti nespĺňajú kritériá skupiny.  
67  Dnes už klasickú klasifikáciu záujmových skupín, líšiacich sa charakterom nadindividuálnych záujmov, ktoré 

ich spájajú, publikoval Gabriel A. Almond. Almond rozdeľuje v rámci svojej funkcionalistickej analýzy záujmové 

skupiny, ktoré artikulujú svoje záujmy v politickom systéme do štyroch kategórií:  

 - neusporiadané (anomic groups): skupiny, ktoré vznikajú spontánne, ako reakcia na nejaký vonkajší podnet, nemajú 

formálnu štruktúru, správajú sa spontánne a v striktnej sociologickej klasifikácii by sme im priradili označenie neinteg-

rovaných kolektivít (agregátov) typu davu či masy; 

 - nezdružené (non associational), založené na určitom znaku (sociologicky by išlo o kategórie, ako napr. zamest-

nanie), ale častejšie na spoločnej identite, pôvode (etnicita, náboženstvo, pôvod, príbuzenstvo), ktoré charakterizuje pri-

písaný status - v našom chápaní ich charakterizuje rovnaký alebo spoločný záujem; 

 - združené (associational), založené zámerne, za účelom reprezentovať záujem určitej skupiny, kam Almond zaradil 

napríklad odbory, obchodné komory, náboženské združenia, väčšinou pôsobiace na základe dobrovoľného členstva - v 

našom chápaní ich charakterizuje skôr spoločný záujem; 

 - inštitucionálne (institutional), kam Almond zaradil politické strany, armádu, byrokraciu, čiže to čo sa aj v sociolo-

gickej klasifikácii nazýva inštitúciami a ktoré vedia veľmi dobre vyvíjať tlak na presadenie svojich záujmov (Almond – 

Powell – Strøm – Dalton 2002, s. 83) 
68 „Záujmy, hoci sú často spájané s individuálnymi osudmi, sú v podstate skupinovým javom. To skupiny sú 

tvorcami a nositeľmi záujmov“ (Wesołowski 1993, s. 120). 
69  E. Sičáková a M. Beblavý (2001, s. 11) uvádzajú ako príklady spoločných skupinových záujmov záujmy 

profesijné, národnostné, rasové, vekové, podľa pohlavia, kultúrne, regionálne atď. Podľa nášho názoru už na prvý 

pohľad sa tieto záujmy líšia napríklad svojou stabilitou. 
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tickej legitimity, čiže na nestrannosti, reflexívnosti a najmä bezprostrednosti, ako ich charakterizo-

val Pierre Rosanvallon (2010) a ako si ich vysvetlíme v ďalšom texte. 
 Opakujeme: legitimita rovnakých záujmov je takto založená na (takmer) plnej zhode kolek-

tivizovaných individuálnych osobných záujmov, legitimita spoločných záujmov na uplatnení Pare-

tovho optima vo vzťahu ku kolektivizovaným individuálnym záujmom a legitimita ostatných skupi-

nových záujmov je založená na aspoň časovo aktuálnom parciálnom kolektivizovaní niektorých 

iných individuálnych (neosobných a nesúkromných) záujmov. 
 

 Dôležité je však si uvedomiť, že keďže ide o spájanie záujmov, ktoré nie vždy sú zrejmé 

(explicitne pozorovateľné) a nemôžu byť predmetom kolektivizovania bez toho aby neboli formálne 

alebo neformálne manifestované, nevyčerpávajú celý záujmový potenciál iných individuálnych 

záujmov a len „niektoré osobné záujmy sa môžu spájať do skupinových“ (Sičáková-Beblavá – Beb-

lavý 2009, s. 8). Platí teda, že individuálne záujmy nemusia byť  vždy verejne deklarované, vtedy 

môžeme hovoriť o záujmoch neverejných, skrytých (Vítek 1999, s. 50) – mám záujem o vec, s 

ktorou nesúvisí ani môj osobný, ani môj súkromný záujem, ale verejne ho nedeklarujem a veľká 

časť individuálnych záujmov rôznej stability ostáva nekolektivizovaná a nevstupuje do žiadnych 

nadindividuálnych záujmov. Napriek tomu však tvoria významnú zložku profilu osobnosti jednot-

livca a za určitých podmienok môže dôjsť k ich manifestovaniu, aj ked to nemusí znamenať ich 

kolektivizovanie do podoby nadindividuálnych záujmov.  
 Bližšie sa k tejto otázke vrátime v nasledujúcej kapitole, keď si všimneme ako sa formuje 

verejnosť. 

 

2.2.3 Vyššie nadindividuálne záujmy a záujmy politické 
 

 Výsledkom procesov kolektivizovania individuálnych záujmov sú nadindividuálne záujmy, 

ktoré sa ďalej kolektivizujú: cez artikuláciu, manifestáciu, agregáciu a ďalšiu kolektivizáciu nado-

búdajú niekedy až masový charakter. Výsledkom takejto ďalšej kolektivizácie sú potom záujmy, 

ktoré môžeme nazvať vyššie nadindividuálne, resp. politické záujmy. V procese vstupovania nadin-

dividuálnych a politických (resp iných vyšších nadindividuálnych) záujmov do formovania záujmov 

politických sú pritom určité rozdiely. 
 Aj v literatúre sa stretávame s názorom, že rôzne skupinové, nadindividuálne záujmy, exis-

tujúce v rámci spoločnosti, sú politickými stranami, resp. politickými elitami transformované do 

podoby politických záujmov, ktoré reprezentujú rovinu nadradenú „partikulárnymˮ skupinovým 

záujmom (Pavlinová 2012, s. 354). Pre túto transformáciu sa v politologickej literatúre niekedy po-

užíva pojem agregácia (Heywood 2002, s. 297). Pod politické záujmy sú spravidla subsumované 

najmä rôzne záujmy ekonomické a sociálne (Svák 2014. s. 24) a politologicky sú chápané ako agre-

gované a reprezentované záujmy voličských skupín (Rybář 2011, s. 10). Prostredníctvom agregova-

ných rôznorodých, partikulárnych či parciálnych záujmov rôznorodých kolektivít, existujúcich v 

spoločnosti do podoby politických záujmov sa tieto usilujú o svoje presadenie prostredníctvom 

mechanizmov verejnej moci.  

 Politické záujmy sú takto niekedy stotožňované so záujmami „spoločenskýmiˮ, resp. priamo 

verejnými (Ditrych 2011. s. 163)70. „Politické strany majú niekedy tendenciu príliš sa identifikovať 

s verejným záujmom v zmysle hesla - »štát som ja«. V niektorých politických stranách potom panu-

je predstava, čo je »dobré pre našu politickú stranu, je dobré pre štát«ˮ (Sičáková-Beblavá - Ze-

manovičová 2002, s. 9). Je zaujímavé, že A. Heywood vo svojej monografii Politológia (2002), v 

ktorej niekoľkostokrát používa pojem „záujemˮ či „záujmyˮ, ani raz ho nepoužíva v spojení 

„politický záujemˮ či „politické záujmyˮ ale zato ho používa v spojení „stranícke záujmyˮ, spájajúc 

ich s ktoroukoľvek skupinou politikov (Heywood 2002, s. 122).  
 V jednotlivých prípadoch sa tak tieto záujmy môžu svojim charakterom blížiť skôr k sú-

                                                 
70  Samotný pojem „politické záujmyˮ je pritom interpretovaný veľmi rôznorodo - ako záujmy štátne, ako záujmy 

stranícke, ako záujmy všeobecné (zahŕňajúce rôzne ekonomické a sociálne záujmy na makroúrovni) atď. 
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kromným záujmom a vykazovať určitú mieru stálosti, najmä vtedy, keď sa stávajú kalkulovanými 

záujmami a keď nadobúdajú statusový charakter. To sa týka najmä tých ich nositeľov, ktorí majú z 

identifikácie s týmito záujmami (podobne ako je to u nositeľov iných súkromných záujmov, 

spojených s majetkom či vzdelaním) určitý prospech71. Sú to predovšetkým jednotlivci, reprezentu-

júci určité politické záujmy, realizujúci sa cez ne aj profesionálne. Politické záujmy v tomto podaní 

vystupujú ako produkt politického procesu, stráca sa ich väzba na konkrétnych občanov (Křeček 

2013, s. 23). Na opačnom konci škály nositeľov individuálnych politických záujmov sú takí ich 

nositelia, u ktorých má identita s rôznymi politickými záujmami len prechodný, krátkodobý a nieke-

dy aj veľmi premenlivý charakter, niekedy sa dokonca stretávame s absenciou takýchto záujmov na 

individuálnej úrovni. Túto časť spektra nositeľov individuálnych politických záujmov reprezentujú 

napríklad voliči, ako viac či menej volatilná zložka tohto agregátu. 

 Teda aj v štruktúre nadinidividuálnych záujmov majú svoje miesto agregované politické 

záujmy: za ich nositeľa by sme mohli považovať politickú stranu ale len v širokom profile, siahajú-

com od profesionálnych politikov (a aj tu ešte možno rozlišovať medzi tými, ktorí pôsobia v moci 

zákonodarnej či výkonnej a k tomu ešte na rôznych úrovniach), cez profesionálny a dobrovoľný 

stranícky aparát až k stálym či menej stálym voličom a sympatizantom. Už z tohto možno usudzo-

vať, že aj vytváranie agregovaných vyšších nadindividuálnych politických záujmov je pri tejto hete-

rogenite veľmi zložité. Napriek tomu sú však politické strany považované v politológii a politickej 

sociológii za rozhodujúce organizácie, prostredníctvom ktorých sa v moderných spoločnostiach for-

mujú, organizujú, vyjadrujú a presadzujú záujmy a dosahujú ciele jednotlivcov a skupín tvoriacich 

spoločnosť (Sopóci 2001, s. 167), aj keď sa stále objavuje aj názor, že funkciou politických strán je 

reprezentácia politických záujmov voličov (Mihálik 2017, s. 45), čo považujeme za zjednodušený, 

resp. idealizujúci pohľad.  
 Politické záujmy, ako ich navonok prezentujú politické elity, sú teda určitým konglomerá-

tom, resp. - v lepšom prípade výsledkom agregácie rôznych nadindividuálnych záujmov, spojených 

s určitou ideológiou či inou myšlienkovou (v tom aj biznisovou) základňou. Aj keď v tomto agrego-

vaní dosahujú pôvodné nadindividuálne (skupinové) záujmy širšiu platformu a teda aj lepší predpo-

klad byť akceptované ako záujmy verejné, jednako ich však ešte za totožné s verejnými záujmami 

považovať nemožno, ako si upresníme ešte ďalej.  

 Politické záujmy sú pritom definične vnímané najčastejšie ako záujmy, manifestované 

politickými elitami (Morlok 2006), niekedy tiež ako záujmy, charakteristické svojim ideologickým 

zafarbením, čo sa zase spája s určitým zjednodušovaním, ktoré prinášajú (Nesiba - Smolík 2018, s. 

44). 
 

 Vo verejnom živote všeobecne a vo verejnej politike sa pritom stretávame aj s inými podo-

bami kolektivizovania nadindividuálnych záujmov. Aj politológovia spájajú politické záujmy aj s 

pôsobením iných aktérov, ktorí - podobne ako politické strany - takéto nadiindividuálne záujmy 

ďalej kolektivizujú (Beyers - Eising - Maloney 2008, s. 1106). Niekedy sa takto obsahovo príbuzní 

nositelia nadindividuálnych záujmov ďalej kolektivizujú napríklad do rôznych spoločenských 

hnutí (niekedy nazývaných aj sociálne hnutia ale aj politické hnutia - na rozdiel od politických 

strán), spájajúcich kompatibilné štruktúry personálne, organizačné, ideové, mediálne, prípadne aj 

finančné či iné (Malová 2008, s. 350). Často sa hlásia k určitým (nie vždy jasne definovaným) 

spoločným ideológiám (Heywood 2002, s. 303), vťahujú verejnosť do rôznych otázok (Almond – 

Powell – Strøm – Dalton 2002, s. 66 – 68), čím sa blížia svojim pôsobením až k charakteru 

politických strán. 
 Miesto politických hnutí je však v tradičnej politologickej literatúre takisto spochybňované 

tvrdením, že na rozdiel od politických strán „chýbajú hnutiam explicitné stanovy na regulovanie 

členstva, financovania, obsadzovania vedúcich pozícií, vymedzovania zodpovednosti atď. To má 

                                                 
71  Nechceme tu nič zjednodušovať: nemusí ísť o prospech materiálny, rovnako dobre môže ísť o prospech, 

spočívajúci v pocite, prameniacom pri kolektivizovaní takýchto záujmov z uspokojenia, zadosťučinenia, pohody či 

dokonca až šťastia pri úspešnom presadzovaní nadindividuálnych, prípadne aj verejných záujmov, ktoré sú v súlade s 

takýmito akceptovanými individuálnymi politickými záujmami. 
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značné dôsledky pre vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu hnutí, ich vnútornú štruktúru, väzby, stúpe-

nectvo, formulovanie programov a cieľov a kontinuitu hnutí. Poskytuje hnutia síce vyššiu mieru 

flexibility, ale súčasne je zdrojom ich nestability. Kompetencie a roly v nich sú utvárané nesyste-

maticky, bez pevného základu. Typické pre hnutia sú napríklad ťažkosti s tým, ktorá osobnosť má 

byť predstaviteľom hnutia pre médiá, či hovorca hnutia alebo jeho predseda. Hnutie nemá zreteľné 

kritériá členstva a tým je sociálne, organizačne a geograficky neohraničené“ (Rucht 1991, cit. podľa 

Brokl 2011, s. 531 – 532). Častejšie sa však aj medzi politológmi stretávame s názormi, ktoré takto 

striktne politické strany a politické hnutia nerozlišujú (napr. Geffert 2006, s. 182). 

 Z nášho pohľadu je dôležité, že prinajmenšom v našich legislatívnych podmienkach (zákon 

č. 85/2005 Z. z.) sú politické hnutia rovnakým subjektom ako politické strany, čo im umožňuje 

vstup do parlamentu. Toto kritérium je zároveň pre nás deliacou čiarou medzi hnutiami, ktoré môže-

me označiť ako politické a hnutiami sociálnymi a pod. 

 

2.2.4 Teórie kolektivizovania individuálnych a nadindividuálnych záujmov 
 

 Samotnému procesu kolektivizovania záujmov je doposiaľ vo verejnopolitickej literatúre ve-

novaná relatívne menšia pozornosť. Často ide o výsledok politického dohadovania, vyjednávania a 

kompromisov (Ochrana 2007, s. 312). „Politické rozhodovanie vlády možno definovať aj ako 

kolektivizovaný proces formulácie politiky realizovanej pomocou formalizovaných procedúr... Vy-

jednávanie môže prebiehať aj medzi relatívne autonómnymi skupinami, ako sú odbory, obchodné 

organizácie, profesiové zväzy, občianske združenia, športové kluby. Musí rešpektovať normy a 

pravidlá platné na istej úrovni moci a môže mať povahu explicitného alebo implicitného charakteru. 

Implicitné vyjednávanie je snaha dosiahnuť dohodu o  spoločnom postupe alebo o podpore istého 

riešenia“ (Malíková 2003, s. 56, 38). Všeobecne sa pritom nediferencuje medzi postupmi kolekti-

vizovania individuálnych záujmov do záujmov nadindividuálnych a nadindividuálnych záujmov do 

vyšších nadividuálnych resp. politických záujmov.  

 Aj keď je pravda, že väčšina týchto postupov je modifikovateľne využiteľná v oboch uve-

dených súvislostiach, predsa len niektoré skôr vyhovujú špecifike kolektivizovania individuálnych 

záujmov.  

 Pre reflektovanie postupov, v ktorých prebiehajú procesy kolektivizovania individuálnych 

záujmov do štruktúr záujmov nadindividuálnych, teda procesov, v rámci ktorých vznikajú z indi-

viduálnych osobných záujmov záujmy nadindividuálne rovnaké, z individuálnych súkromných 

záujmov záujmy nadindividuálne spoločné a z ďalších individuálnych záujmov záujmy nadindi-

viduálne skupinové, sa v literatúre uvádza celý rad teórií, z ktorých niektoré prezentujeme ďalej. 

Treba však poznamenať, že týchto postupov je viac a že doposiaľ chýba nejaká kompaktná analýza 

uvedených postupov v procesoch kolektivizovania záujmov.  
 M. Nekola a V. Novotný (2010, s. 77 – 79) analyzujúc ako sa môže jednotlivec zúčastňovať 

na kolektívnom správaní, klasifikujú teoretické prístupy postupov kolektivizovania individuálnych 

záujmov do záujmov nadindividuálnych do dvoch skupín: 

       1) skupina teórií, uprednostňujúcich rolu jednotlivcov a dávajúcich otázku kolektívneho 

správania viac do pozadia, v dôsledku čoho by sme ich zaradili predovšetkým do štruktúr kolekti-

vizovania individuálnych, konkrétne súkromných záujmov do nadindividuálnych, konkrétne spoloč-

ných záujmov, ale aj iných individuálnych záujmov (s výnimkou osobných) do nadindividuálnych 

skupinových záujmov. Patria sem napríklad: 
◦ teória troch prúdov (multiple-streams theory)72, ktorá sa síce priamo a špecificky nezaoberá 

kolektívnym správaním ako procesom, pri ktorom sa jednotlivci stretávajú kvôli účelu dosiahnutia 

                                                 
72  Prúd problémov (problem stream) je priestorom, v ktorom sú identifikované verejnopolitické problémy. Prúd 

politiky (politics stream) je priestorom, v ktorom sa predovšetkým politické strany usilujú o moc a vplyv na riešenie 

týchto problémov. Prúd verejných politík (policy stream) obsahuje siete aktérov a ich ideí: v závislosti od ich 

dostupnosti, technickej uskutočniteľnosti a hodnotovej akceptovateľnosti sa môžu aj aktéri presadiť v prístupe k 

riešeniu problémov vo verejnej politike – to je zároveň priestor pre vystupovanie politických aktivistov či 

„podnikateľov“ (Potůček 2016, s. 106 – 107, Malíková – Daško 2018, s. 119 – 126, Nekola – Novotný 2010, s. 66). 
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zdieľaných nadindividuálnych záujmov, ale – z nášho pohľadu – sa sústreďuje predovšetkým na vy-

stihnutie kľúčovej roly špecifickej kategórie politických „podnikateľov“ (policy enterpreneurs)73 a 

podmienok, ktoré sú dôležité pre bázu široko založeného kolektívneho správania sa, vedúceho k 

zásadnej zmene verejnej politiky. Tieto podmienky sú predstavované tými, ktorí spájajú, integrujú 

ako udalosti, tak aktivity politických „podnikateľov“, ku charakteristikám ktorých tiež patrí, že lep-

šie dokážu predvídať nastávajúce udalosti a využívať ich vo svoj prospech. Pritom niekedy javovo 

vystupujú ako sprostredkovatelia v procese kolektivizovania záujmov74, 
◦ teória prerušovanej rovnováhy  (punctuated-equilibrium theory) ktorá sa snaží vysvetliť strieda-

nie dlhých obdobia pokoja krátkymi obdobiami významných zmien (Nekola – Novotný 2010, s. 

68). Táto teória sa zameriava na zmeny vo vnímaní verejných politík a miest (arén), kde sa rozho-

dovanie o verejných politikách odohráva75; 

◦ teória sietí verejných politík (ktorej sa podrobnejšie venujeme na inom mieste tejto práce) pred-

pokladá síce určité kolektívne správanie medzi aktérmi, ale zameriava sa viac na distribúciu vplyvu 

medzi nimi, najmä na to, či je vplyv koncentrovaný v rukách niekoľkých aktérov, alebo je medzi 

zúčastnenými aktérmi rovnomerne rozdelený. Jednotlivci a skupiny, ktoré majú vzťah k danému 

problému, vytvárajú medzi sebou siete a rôzne iné štruktúry a väzby, v ktorých kooperujú alebo si aj 

konkurujú, hľadajú často aj variantné možnosti riešenia alebo i financovania rôznych problémov, 

vytvárajú medzi sebou koalície, uzatvárajú zmluvy, organizujú petície, presadzujú prijímanie zá-

konov atď.   
 2) teória spoločne využívaných zdrojov predpokladá, že jednotlivci nie sú schopní vzájom-

ne kooperovať a dosahovať také výsledky, ktoré by boli lepšie ako tie, ktoré by mohli dosiahnuť in-

dividuálne, ako o tom svedčí známy koncept väzňovej dilemy (Heywood 2002, s. 35), koncept 

tragédie obecnej pastviny76 a pod.  

                                                 
73  Politickým „podnikateľom“ je nazývaný jednotlivec, využívajúci možnosti vplyvu na politické rozhodovanie 

pre dosiahnutie vlastných súkromných alebo osobných cieľov, ktoré by nemohol dosiahnuť, keby nepôsobil práve v 

rámci daného politického kontextu. Tento pojem ako prvý použil vo svojej práci Agendas, Alternatives and Public 

Policies (1995) americký politológ John W. Kingdon, podľa ktorého oblasť takto realizovaných záujmov nemusí 

súvisieť s vlastnou oblasťou činnosti takéhoto podnikateľa: môže ale rovnako aj nemusí patriť do oficiálnych štruktúr 

verejnej moci ako jej volený alebo menovaný reprezentant, môže byť spolupracovníkom mimovládnej organizácie 

alebo viesť záujmovú skupinu atď. M. Potůček (2016, s. 95) prekladá tento pojem ako „politický aktivista“, za ktorých 

môžu byť považovaní napríklad zvolení zástupcovia, úradníci, lobisti, akademici, novinári, ktorí sa snažia dosiahnuť, 

aby sa s ich ideami ostatní aktéri stotožnili a ujali sa ich realizácie. M. Nekola a V. Novotný (2010, s. 66) zase zvažujú 

ako ekvivalent označenie „promotér verejnej politiky“. 
74  Niekedy sa v tejto súvislosti spomína aj mediácia, ktorá je chápaná ako „mechanizmus, ktorý vychádza zo 

sveta konfliktov a uzatvárania koalícií v procese negociácie daných sporov a hľadania dohody medzi spornými 

stranami, ktorý spočíva v sporstredkovaní protichodných partikulárnych záujmov prostredníctvom akejsi pomyselnej 

mierovej štafety alebo pochodne mieru, ktorú nesú patentovaní či licencovaní sprostredkovatelia, vysokí politickí 

činitelia, mediátori“ (Kráľová 2009a, s. 66). Od mediácie je pritom potrebné odlišovať: 

 • facilitáciu (doslova: uľahčovanie), ktorá sa dá vysvetliť ako sprevádzanie diskusiou, ovplyvňovanie jej 

vnútorných a vonkajších podmienok pre optimálny priebeh, jej uľahčovanie, tlmenie emócií a podporovanie menej 

prierazných účastníkov tak, aby sa dosiahla vyváženosť pohľadov a smerovanie ku konsenzu alebo aspoň k objasneniu 

jadra problému; facilitátor pritom do vecnej stránky diskusie nezasahuje, ale nestranne sa ju snaží sumarizovať tak, aby 

účastníkom ponúkol po jej ukončení prehľad vývoja diskusie, ktorý môže poslúžiť ako východisko ku kolektivizácii 

pohľadov, ktoré odzneli v diskusii; 
 • moderovanie, ktorým je riadenie diskusie. Aj keď zásada nestrannosti moderátora by mala ostať zachovaná, 

pri moderovaní je zrejmá väčšia snaha dopracovania sa k záveru. Moderátor by nemal byť bez názoru, ale jeho názor by 

nemal znamenať podporu ktorejkoľvek z diskutujúcich strán, skôr by mal riadiť diskusiu tak, aby jej účastníci boli núte-

ní obhajovať slabé stránky svojich tvrdení (niekedy sa tomuto prístupu hovorí „technika diablovho advokáta“). Podľa Z. 

Palána moderovanie je založené „na princípe tímovej práce, aktívneho zapojenia všetkých zúčastnených, zdieľania in-

formácií pomocou názornej vizualizácie a za podpory moderných pomôcok a kombinácie (striedania) rôznych metód“ 

(Palán 2002, s. 97). 
 V kolektivizovaní sa skôr uplatňuje facilitácia ako moderovanie. 
75  V čom by sme mohli vidieť súvislosť s modelom A-A-A, ktorému sa takisto venujeme na inom mieste tejto 

práce. 
76  Týmto názvom je označovaná situácia, keď niekoľko jednotlivcov, individuálne motivovaných vlastným 

záujmom, môže nakoniec zničiť vzácny zdroj, hoci to nie je v dlhodobom záujme žiadneho z nich. Ak nie sú vlastnícke 

práva (napríklad k spoločenstvenému vlastníctvu, akým je obecná pastvina) dostatočne definované a vynucované, ak 
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 Petr Vymětal (2010a, s. 32 – 37)1 uvádza napríklad: 

    • teóriu hier, popisujúcu kolektivizované správanie aktérov, ktoré môže mať tri základné podoby: 
         ◦ čistý konflikt, ktorý je hrou s nulovým súčtom, keď zisk v prospech jedného sa rovná strate v ne-

prospech iného záujmu (winner – looser)77, 
         ◦ čistá spolupráca, ktorou je hra s pozitívnym súčtom (winner – winner, alebo skrátene win-win), ak 

obe strany majú v princípe zhodný záujem a nemuseli by o jeho presadenie bojovať, ale došlo k 

tomu napríklad v dôsledku porúch v komunikácii, všetci aktéri na spoločnom kolektivizovanom 

záujme získavajú, 
         ◦ hra s nenulovým súčtom, pri ktorom každý zúčastnený záujem môže niečo získať alebo stratiť, ale 

nikto nezíska všetko: tu sú využívané aj už vyššie uvádzané teórie koalícií či technika logrollingu. 
 Tu sa už postupne stále viac dostávame k postupom, s ktorými sa stretávame nielen pri 

kolektivizovaní individuálnych záujmov do nadindividuálnych, ale aj pri kolektivizovaní nadindi-

viduálnych záujmov do vyšších nadindividuálnych resp. politických záujmov. Ľ. Malíková naprí-

klad takto tiež interpetuje tri postupy, ktorými G. Peters charakterizuje vzájomné vyjednávanie akté-

rov:  
- logrolling ako spôsob získavania podpory od tých, ktorí nesledujú vlastný záujem v konkrétnom 

prípade, ale možno sa o nich oprieť pri presadzovaní istých stanovísk; 
- side payments je založený na poskytovaní vzájomných výhod aktérom, ktorí podporia určitý záu-

jem, čo môže hraničiť až s korupciou; 
- kompromis ako najčastejší spôsob vyjednávania aktérov (Malíková 2003, s. 38 – 39, Malíková – 

Daško 2018, s. 65). 
 M. Nekola a V. Novotný (2010, s. 77 – 79) klasifikujúc teoretické prístupy vo verejnej 

politike uvádzajú medzi nimi aj skupinu teórií, ktoré sa venujú skôr kolektivizovaniu nadindividuál-

nych záujmov v procese ich vstupovania do procesov tvorby vyšších nadindividuálnych záujmov: 

• teórie advokačných koalícií, stojace najmä na definícii koalície: existencia koalície je demonštro-

vaná koordinovaným správaním jej členov. Táto teória chápe tvorbu nadindividuálny záujmov ako 

súťaž a interakciu medzi rôznymi aktérmi, ktorí sa spájajú do koalicií na základe svojich hodnoto-

vých preferencií a politických presvedčení, pričom niekedy nesledujú len svoje individuálne záuj-

my, ale využívajú koalície na prístup do rozhodovacích procesov (Nekola – Novotný 2010, s. 65 – 

66); 
• teória sociálnej konštrukcie vysvetľuje vzorce kolektívneho správania podľa politickej participá-

cie dotknutých skupín alebo aj jednotlivcov. Miera pravdepodobnosti, že cieľové skupiny budú 

politicky aktívne a budú sa zúčastňovať tvorby nadindividuálnych záujmov alebo nie, z veľkej časti 

závisí aj na usporiadaní týchto záujmov. Táto teória rozlišuje: 
◦ politicky silné skupiny alebo jednotlivcov, profitujúcich z daných nadindividuálnych kolektivizo-

vaných záujmov, čo ich povzbudzuje k aktívnej účasti; 
◦ politicky slabé skupiny, podrobené týmto nadindividuálnym kolektivizovaným záujmom, ktoré ich 

od aktívnej participácie odrádzajú. 
 Vzťah k problematike kolektivizovania záujmov má aj využívanie metód politického rozho-

dovania, pretože racionálnu metódu politického rozhodovania môžeme chápať aj ako racionálnu 

metódu kolektivizovania záujmov, pri ktorej sa aktéri usilujú dosiahnuť komplexný súlad svojich 

(individuálnych ale podobne aj nadindividuálnych) záujmov vrátane prehľadu o variantných 

riešeniach a možných dopadoch takéhoto riešenia, resp. aspoň spomedzi možných riešení prieniku 

záujmov vybrať a zhodnúť sa na riešení, ktorým by sa maximalizoval výsledok. Oproti tomu metó-

da inkrementálna aplikovaná pri kolektivizovaní záujmov znamená metódu postupných krokov, v 

                                                                                                                                                                  
kolektívny vlastník nie je jasne a transparentne stanovený, dochádza k súťaži o kontrolu nad vzácnym zdrojom a k jeho 

neprimeranému exploatovaniu až zničeniu – a nie k stavu, kde by mohlo dôjsť ku koordinovaniu jej využívania: 

Absencia súkromného vlastníctva sťažuje spontánnu koordináciu a tragédia obecnej pastviny je charakterizovaná ako 

tragédia individualizmu, ktorý ničí nakoniec aj sám seba. Túto situáciu analyzoval v 50. rokoch H. Scott Gordon, ktorý 

jej dal aj tento názov. 
77  Niekedy sa táto hra označuje aj ako hra so záporným súčtom, kedy v podstate nedochádza ku kompromisu, ale 

k presadeniu politiky jedným aktérom alebo väčšinou aktérov na úkor ostatných (Adamcová – Klus 2006, s. 44). 
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ktorých sa aktéri postupne v integrácii svojich záujmov zbližujú. A napokon existuje aj určitý kom-

promis v podobe zmiešanej metódy nazývanej mix-scanning (Malíková 2003, s. 71-77)78.  
 Na veľmi podstatný aspekt, súvisiaci s vymedzením pojmu aktér, upozorňuje Ľ. Malíková v 

súvislosti so štrukturalizáciou interakcií aktérov, keď hovorí o kolektivizovanom rozhodovaní 

(Malíková 2003, s. 13). „Kolektivizované rozhodovanie je špecifickou formou organizácie vzťahu 

medzi rozhodovacími subjektami. Ide o rozhodovanie prijaté agregáciou skupín jednotlivcov, zlože-

ných z rôznych typov organizácií bez ohľadu na počet celkovo zúčastnených subjektov. Určujúcim 

kritériom je tu obsah a rozsah rozhodnutia. Ktokoľvek zo zúčastnených rozhodne, rozhodol za všet-

kých členov svojej organizácie“ (Sartori 1993, s. 215 – 216).  
 

2. 2. 5 Kroky kolektivizovania individuálnych a nadindividuálnych záujmov 

 

 Samotné kolektivizovanie môže mať pritom podobu artikulácie záujmov, ich agregácie, ko-

ordinácie, vyjednávania, hľadania kompromisov, hľadania konsenzu atď. (Potůček 1994, s. 7). M. 

Potůček tieto procesy zahŕňa pod pojem „režimov interakcie“ (2016, s. 60).   
 Spoločným prvkom týchto prístupov je participácia, o ktorej sme sa zmienili v predchádza-

júcom texte už niekoľkokrát. Podieľanie sa, spoluúčasť ako znejú slovenské ekvivalenty, je obsia-

hnutá v každom väčšom texte o verejnej politike, hoci niekedy pôsobí tiež ako zaklínadlo, ktoré 

rieši všetko. 
 Hoci sa s týmto pojmom stretávame veľmi často, obvykle ide len o dosť zredukovaný rozsah 

skutočnej participácie, vyjadrený ak už nie formalizovanou tak aspoň evidovanou účasťou jednot-

livcov (ale veľmi často aj organizácií občianskej spoločnosti) na tvorbe verejnej politiky. Pritom sa 

trochu opomína, že podobne ako má občianska spoločnosť svoju veľmi dôležitú neinštitucionalizo-

vanú základňu (neformálne svojpomocné štruktúry a pod.), má aj participácia takúto svoju základ-

ňu79.  

 F. Briška (2010, s. 97 – 98) rozlišuje nasledovné úrovne participácie: 

   1) pasívnu participáciu, ktorú reprezentujú jednotlivci s právom byť informovaní o zámeroch zo 

strany štátu normatívne zmeniť ich postavenie, 
    2) participanti oprávnení právne relevantným spôsobom vyjadriť sa k danému problému, 

    3) participanti na úrovni poradných zborov orgánov verejnej moci, 
    4) participanti s právom priameho spolurozhodovania, 

    5) participanti s právom „samosprávy“. 
 Veľmi široký rozbor používania tohto pojmu uverejnil u nás Daniel Klimovský (2009)80, 

ktorý zároveň uskutočnil vyčerpávajúcu klasifikáciu konotátov participácie, rozlišujúc: 
 z hľadiska motivačného participáciu dobrovoľnú, vyžiadanú, vynútenú a predstieranú; 

 z hľadiska participačnej aktivity participáciu aktívnu a pasívnu; 
 z hľadiska cieľa participáciu kreujúcu, meniacu, udržiavajúcu a ukončujúcu; 

 z hľadiska determinovanosti participáciu podmienenú (determinovanú), regulovanú a 

priamu (nedeterminovanú); 
 z časového hľadiska participáciu krátkodobú, strednodobú a dlhodobú; 

                                                 
78  V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že každé kolektívne rozhodnutie implikuje kolektívny nátlak 

(Kozáková 1999, s. 44). 
79  Dala by sa identifikovať aj pomocou ankety, v ktorej by sme sa respondentov pýtali: Koľkokrát si (napríklad 

za posledný rok) dal svoj hlas (vo voľbách, ale aj na petičný hárok či zodvihnutím ruky alebo iným verejným 

vystúpením, verejným vyjadrením svojho názoru, záujmu a pod.)? Koľkokrát si prispel finančne alebo materiálne na 

rôzne aktivity občianskej participácie, svojpomoci, charity (asignáciou svojej dane, darom, milodarom, zapojením sa do 

zbierky a pod.)? Koľkokrát si sa občiansky prejavil svojou činnosťou (účasťou na organizovanej ale i neorganizovanej 

aktivite, neformálnou pomocou inému jednotlivcovi a pod.)? Mimochodom, takto vyjadrený občiansky potenciál by 

zrejme mnohonásobne prevýšil obdobne vyjadriteľný politický potenciál spoločnosti, čo zároveň kladie otázku o sile 

legitimity občianskeho a politického systému. Sila týchto systémov by sa totiž nemala hodnotiť podľa slov a prezentácií 

politikov na jednej strane a tzv. občianskych aktivistov na strane druhej. 
80  Rozsiahlu analýzu a klasifikáciu participácie publikovala u nás aj D. Ježovicová (in Briška 2010, s. 158 – 

164). 
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 z hľadiska trvania participáciu jednorazovú (ad hoc), opakovanú a trvajúcu (kontinuálnu); 

 z hľadiska realizátorov participáciu individuálnu, skupinovú a komunitnú; 
 z hľadiska exkluzivity participáciu masovú a exkluzívnu; 
 z hľadiska efektov participáciu pozitívnu a negatívnu; 
 z hľadiska povahy výstupov participáciu materiálnu a nemateriálnu; 
 z hľadiska účinnosti participáciu naplnenú, deformovanú a nenaplnenú; 

 z hľadiska efektívnosti participáciu efektívnu, akceptovateľnú a neefektívnu; 
 z hľadiska spontánnosti participáciu plánovanú, čiastočne plánovanú a spontánnu 

(neplánovanú); 
 z hľadiska nasmerovania participáciu jednosmernú, obojsmernú a viacsmernú; 
 z hľadiska materializácie participáciu reálnu a potenciálnu; 

 z hľadiska autentickosti participáciu tradičnú (konvenčnú) a pravú (autentickú); 
 z hľadiska formálnosti (konformity) participáciu formálnu konformnú, formálnu deviantnú, 

neformálnu nonkonformnú a neformálnu deviantnú; 
 z hľadiska transparentnosti participáciu otvorenú (transparentnú) a utajovanú (zastieranú); 
 z hľadiska zainteresovanosti participáciu primárnu a sekundárnu; 
 z odvetvového hľadiska participáciu environmentálnu, sociálnu, migračnú, kultúrnu atď. 
 z hľadiska fázy politického cyklu participáciu v rámci iniciácie problému, estimácie politiky, 

selekcie politiky, implementácie politiky, evaluácie politiky a ukončovania politiky atď. 

(Klimovský 2009, s. 146 – 160). 
 Klimovský sa v tejto klasifikácii zaoberá predovšetkým občianskou participáciou, ale z 

hľadiska verejnej politiky je dôležitá aj participácia rodinná, susedská, profesijná, priateľská atď. 

(Spates – Macionis 1987), ktoré môžu viac či menej spĺňať tiež viaceré z uvedených kritérií. E. W. 

Butler (1976) práve preto rozlišuje sociálnu a organizačnú participáciu a nespája ju s politickým 

správaním, s účasťou na voľbách a pod. Participácia z hľadiska verejnej politiky (už tým, že zahŕňa 

širší okruh aktérov ako občianska či politická participácia – ako si uvedieme ďalej) má teda širší 

charakter, niektoré jej parametre vystupujú do popredia viac a iné menej, jednako však považujeme 

Klimovského typológiu za veľmi užitočnú. 
 

 Participáciu v tomto zmysle považujeme za všeobecný pojem, za súbor rôznych činností, v 

rámci ktorých sa ako špecifický proces uskutočňuje aj kolektivizovanie záujmov v určitých 

krokoch81. Gabriel Almond takto rozlišoval krok artikulácie záujmov, krok agregácie záujmov, krok 

tvorby politiky a krok realizácie politiky a jej hodnotenia (Almond – Powell – Strøm – Dalton 2002, 

s. 66n.). Pre proces kolektivizovania záujmov všeobecne sa uvádzajú ako jeho kroky agregácia, 

koordinácia, vyjednávanie kompromisov, hľadanie konsenzu atď. (Potůček 1994, s. 7) či artikulácia 

a manifestácia záujmov a ich agregácia (Brokl 2011, s. 525). Ťažiskovo sa pritom z nášho pohľadu 

pozornosť venuje artikulácii a agregácii záujmov. Naproti tomu  Ľubomír Brokl, píšuc o procese 

sprostredkovania záujmov, rozlišuje tri kroky intermediárneho procesu: artikuláciu záujmov, mani-

festáciu záujmov a agregáciu záujmov (Brokl 2011, s. 526 – 528), čo je schéma, ktorú považujeme 

z hľadiska kolektivizovania záujmov (najmä včlenením kroku manifestácie záujmov) za vhodnejšiu 

pre analýzu celého procesu. 
 Presnejšie by teda bolo rozlišovať v rámci širokého rámca participácie užšie vymedzený rá-

mec intermediarity, ktorá znamená „sprostredkovanie potrieb a záujmov jednotlivcov, skupín, 

spoločenských segmentov a aktérov do úrovní, umožňujúcich ich reprezentáciu, realizáciu, t. j. 

uspokojenie … V intermediárnom procese sú jednotlivé konkrétne potreby a záujmy (skupín, spolo-

čenských segmentov, tried, politických strán) združované, kompromisované, priemerované k ich 

realizácii v celoštátnej politike, ale aj na rôznych stupňoch politiky regionálnej a miestnej“ (Brokl 

2011, s.521). 
 Krokmi intermediárneho procesu sú artikulácia potrieb a záujmov, manifestácia potrieb a 

                                                 
81  Terminologicky zjednocujeme a zároveň odlišuje „kroky“ intermediárneho procesu v tejto časti od „fáz“ 

transformácie záujmov na záujmy verejné v nasledonej časti textu.  
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záujmov a agregácia záujmov (tamže, s. 525). 

 

Artikulácia 
 

 Podľa Almonda pri artikulácii občania a sociálne skupiny vyjadrujú svoje potreby a 

požiadavky smerom k vláde tak v neformálnych ako aj v priamych formách občianskej aktivity, 

čiže tak, že pracujú spoločne na riešení miestnych a vnútroštátnych potrieb;  sociálne hnutia vťahu-

jú verejnosť do rôznych otázok atď. (Almond – Powell – Strøm – Dalton 2002, s. 66 – 68). V tomto 

zmysle je artikulácia záujmov podľa Říchovej tou najdôležitejšou fázou, pretože „prekračuje hrani-

ce medzi spoločnosťou a politikou, je tou funkciou, ktorej charakter zásadným spôsobom ovplyvňu-

je, aké požiadavky a žiadosti formulované členmi spoločnosti »dostanú možnosť« byť politickou 

sférou (systémom) vnímané“ (Říchová 2000, s. 66). Podobne artikuláciou záujmov rozumie R. 

Štefančík (2010, s. 30) „individuálne alebo kolektívne formulovanie požiadaviek smerovaných na 

aktérov politických rozhodnutí“82.   
  V týchto prístupoch je charakteristické, že individuálne či nadindividuálne záujmy sú arti-

kulované voči politickej moci ako určitá požiadavka: akoby jednotlivci či skupiny mali rozhodujúcu 

časť svojej úlohy naplniť tým, že svoj záujem sformulujú a tým vytvoria predpoklad pre činnosť 

iných, predovšetkým štátnych aktérov. To G. Dudeková práve opačne spája artikuláciu záujmov v 

občianskej spoločnosti s vôľou občanov „neponechať politickej moci monopol na zastupovanie 

týchto záujmov“ (Dudeková 1998, s.). Podobne L. Brokl píše: „Artikulácia záujmu je formuláciou 

prijateľného a realizovateľného vyjadrenia individuálnych potrieb v skupinovom záujme. Ide vlast-

ne o prvú agregáciu (združenie) potrieb do záujmov. Prebieha na rôznych úrovniach spoločenskej a 

politickej organizácie, ale z celkového hľadiska hierarchizovanej štátnej spoločnosti je táto etapa 

stotožňovaná predovšetkým s nižšími úrovňami, najmä s rovinou miestnou, a je často reflektovaná 

v terminológii občianskej spoločnosti“ (Brokl 2011, s. 527). „Iba prostredníctvom interakcie s iný-

mi ľuďmi je jednotlivec schopný vyartikulovať a teda sformulovať svoj záujem. Porovnanie spoloč-

ných a rozdielnych vlastností so situáciou „tých ostatných“ je východiskovou podmienkou pre for-

muláciu záujmu a jeho artikulácie“ (Wesołowski 1993, s. 120). 
 Ak vezmeme do úvahy, že artikulácia individuálneho záujmu má charakter uvedomenia si 

tohto záujmu a vlastnej individuálnej identity ako nositeľa tohto záujmu: existujú tu rozdiely medzi 

artikulovaním individuálneho záujmu osobného (identita „som človekˮ je naprosto prirodzená, 

samozrejmá), implicitným artikulovaním individuálneho záujmu súkromného (ak „mám autoˮ je 

tiež vnímané takmer ako pre mňa prirodzené, rovnako ako u niekoho iného opak) či rozdielu oproti 

explicitnému artikulovaniu iných záujmov („som skutočne športovec?ˮ „naozaj viem anglicky?ˮ si 

už vyžaduje väčšie explicitné zvažovanie). Veľká časť týchto iných individuálnych záujmov ostáva 

latentných dovtedy, kým jednotlivec nie je v interakcii s inými jednotlivcami konfrontovaný s po-

trebou „uvedomenia siˮ, teda artikulácie svojho určitého záujmu.  

 

 V týchto prístupoch už prevažuje predovšetkým aspekt artikulácie individuálnych záujmov 

do záujmov nadindividuálnych, čo je síce veľmi dôležité, ale nezahŕňa to špecifiku artikulácie 

nadindividuálynch záujmov vo vzťahu k verejnosti. 
 Okrem toho si treba uvedomiť aj rozdiely v artikulácii osobných individuálnych záujmov vo 

vzťahu k rovnakým nadindividuálnym záujmom, kde sa uplatňuje legitimizačná podmienka princi-

piálnej zhody týchto individuálnych záujmov, na rozdiel od artikulácie individuálnych súkromných 

záujmov, ktoré sa musia „paretovsky“ prekrývať, aby pri svojej formulácii mohli vytvoriť legitímny 

spoločný nadinidviduálny záujem. V prípade iných krátkodobých resp. mimoexistenčných a  ďal-

ších individuálnych záujmov je táto formulačná fáza voľnejšia. 

 Ináč povedané artikuláciu v prípade osobných a súkromných individuálnych záujmov môže-

                                                 
82  R. Štefančík medzi spôsobmi artikulácie záujmov však uvádza voľby, demonštrácie, zhromaždenia, petície, 

lobing, reklamu, masmédiá, kampane alebo aj podplácanie, nepotizmus, korupciu a klientelizmus (Štefančík 2010, s. 30 

– 31), čo však naznačuje, že ide skôr o spôsoby, ktoré reprezentujú artikuláciu nadindividuálnych záujmov do podoby 

záujmov verejných, ako sa o tom zmienime ďalej. 
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me považovať za implicitnú: môžeme považovať za samozrejmé, automatické a prirodzené, že kaž-

dý si svoj osobný či súkromný záujem uvedomuje a spontánne vedome obhajuje. V prípade os-

tatných individuálnych záujmov sa situácia líši v závislosti od toho, či s týmto svojim záujmom 

vstupujú do kolektivizačných procesov alebo nie. Je zrejmé, že ak chceme s týmto iným individuál-

nym (iným ako osobným či súkromným) záujmom vstúpiť do procesov kolektivizácie, musíme si 

ho najprv uvedomiť a ozrejmiť si, že chceme vedome spojiť tento svoj záujem so záujmami iných 

nositeľov. Iný individuálny záujem, ktorý je závislý od vôľového postoja, však nemusí byť vždy ar-

tikulovaný, uvedomovaný - ostáva takpovediac „in pectoreˮ83 (v srdci) a potenciálne sa môže preja-

viť buď inokedy v skupinovej kolektivizácii legitimizujúcej nadinidividuálne záujmy, alebo - ako si 

uvedieme neskôr - v aktivitách v rámci verejnosti, legitimizujúcej verejné záujmy. Z hľadiska arti-

kulácie môžeme iný individuálny záujem charakterizovať aj ako pocit individuálnej identity: byť fi-

latelistom, kresťanom, Slovákom - to všetko môže byť súčasťou  individuálnej identity, ktorá však 

nemusí byť manifestovaná, ale latentne a potenciálne sa môže prejaviť (napríklad v procese kreova-

nia verejnosti, ako si uvedieme v nasledujúcej kapitole). 
 Pokiaľ ide o aspekt artikulácie nadindividuálnych záujmov smerom k verejnosti, môžeme ho 

vnímať už ako prvok nasledujúceho kroku – kroku manifestácie.  
 

Manifestácia 

 

 L. Brokl píše: „Manifestácia záujmov je vyhlásením a konfrontovaním artikulovaných záuj-

mov ako požiadaviek alebo podpôr, vznášaných voči politickému systému vo forme programov, 

prehlásení demonštrácií, štrajkov a pod. na zhromaždeniach alebo prostredníctvom médií s cieľom 

dosiahnuť ich realizáciu“ (Brokl 2011, s. 527). Ale tak ako sa jednotlivé typy individuálnych 

záujmov líšia medzi sebou z hľadiska artikulácie, tak sa líšia aj z hľadiska manifestácie. Osobné 

záujmy, o ktorých sme uviedli, že sú svojim charakterom natoľko zrejmé, že ich netreba explicitne 

artikulovať, si nevyžadujú ani explicitnú manifestáciu, vyjavenie, zverejnenie - sú prosto viditeľné. 

Súkromné záujmy, ktoré sú tiež implicitne artikulované (každý si uvedomuje svoje vzdelanie či 

majetok), ak majú však byť ďalej kolektivizované, musia byť manifestované explicitne (musím sa 

prezentovať ako majiteľ bytu a pod.). Rovnako musia byť explicitne manifestované iné individuálne 

záujmy pokiaľ majú vstúpiť do procesu ďalšieho kolektivizovania. Pokiaľ však ostávajú len ako 

naďalej individuálne a nevstupujú do ďalšieho kolektivizovania, ako implicitné ďalej pretrvávajú. 

Ak z rôznych dôvodov proces ich kolektivizácie nepokračuje (pozri napr. fenomén „otvárania 

okien“ na inom mieste tohto textu), ostávajú ako latentné. Individuálny záujem, ktorý sa má stať 

nadindividuálnym záujmom musí byť vždy záujmom reálne a verejne prejaveným (Winkler 1999, s. 

88). 

 Význam manifestácie je dôležitý aj keď ide o kolektívizáciu do nadindividuálnych záujmov. 

Ako analyzoval tím sociálnych geografov z univerzity v Kazani, prejav kolektivizovaných nadindi-

viduálnych záujmov sa stáva práve manifestáciou súčasťou vyššej hierarchickej úrovne (Rubtsov 

2015, s. 782), a teda bez manifestácie nadindividuálnych záujmov sa nemôžu uchádzať o uznanie za 

záujmy verejné.  
 

Agregácia 

 

 V literatúre sa väčšinou agregácia záujmov spomína len veľmi všeobecne, napr. „pod agre-

gáciou záujmov sa rozumie spojenie veľkého množstva zväčša heterogénnych atomizovaných 

požiadaviek do obsahovo ucelených politických cieľov a programov“ (Weber 1981, s. 388), alebo 

„tento proces prebieha rovnako v záujmových skupinách, ako aj v politických stranách, resp. vo 

všetkých organizáciách, v ktorých sa pôvodne rôzne názory členov premieňajú do jednotného 

spoločného stanoviska celej organizácie“ (Štefančík 2010, s. 33). 

                                                 
83  Tento pojem používa rímskokatolícka cirkev vtedy, keď pápež z nejakých závažných dôvodov nechce 

zverejniť meno ustanoveného kardinála. 
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 O agregovaní (a artikulovaní) záujmov píše aj A. Heywood v súvislosti s tým, ako tento 

proces prebieha v politických stranách: „pri vypracovávaní kolektívnych cieľov pomáhajú strany 

tiež artikulovať a agregovať rozmanité záujmy, ktoré v spoločnosti existujú. Strany sa fakticky často 

menia v mechanizmy, pomocou ktorých podnikateľské organizácie, organizácie pracujúcich, od-

borové zväzy, náboženské, etnické či iné skupiny presadzujú alebo obhajujú rôzne svoje záujmy... 

Skutočnosť, že všetky strany, ktoré v rámci jednotlivých krajín pôsobia, artikulujú požiadavky 

mnohých skupín, vedie strany k tomu, aby tieto záujmy agregovali, teda začleňovali do akéhosi 

súdržného a vzájomne previazaného celku a tým jedny záujmy vyvažovali inými. … Ani tam, kde 

strany spolu súťažia, všetky záujmy však artikulované nie sú, platí to najmä o záujmoch tých, ktorí 

môžu najviac utrpieť vyraďovaním zo spoločnosti“ (Heywood 2002, s. 272-273). 
 Aj v tejto fáze kolektivizovania ako intermediárneho procesu existujú rozdiely v charakteris-

tikách rôznych typov individuálnych záujmov. Osobné záujmy si ani pri svojej agregácii nevyžadu-

jú nevyhnutne explicitnú podobu: vytváranie nadindividuálnych rovnakých záujmov (napríklad ve-

kovo či rodovo definovaných) má - podobne ako ich artikulácia či manifestácia vďaka „viditeľnos-

tiˮ týchto záujmov statusovo pripísaných môžu mať a často aj majú spontánny priebeh agregácie 

(môže mať napríklad podobu spontánnej generačnej solidarity a pod.) aj keď môžu mať aj podobu 

explicitnú (členstvo v Jednote dôchodcov). Naproti tomu agregácia záujmov súkromných, ktoré už 

fázou manifestácie prechádzajú explicitne, musia byť aj vo fáze agregácie manifestované, podobne 

ako je tomu pri agregácii iných (mimo osobných) záujmov do záujmov nadindividuálnych skupi-

nových (napríklad v podobe formálneho členstva v spoločenstve vlastníkov či v šachovom klube). 

Znovu však časť iných individuálnych záujmov (mimo osobných a súkromných), ktorá nebola ex-

plicitne ani artikulovaná ani manifestovaná, ostáva aj naďalej neagregovanou, naďalej však prítom-

nou v štruktúre individuálnych záujmov svojich nositeľov. 
 

2.2.6 Dve fázy transformácie záujmov na záujmy verejné 

 

   Aj v teórii verejnej politiky sa presadzuje ako kľúčové kritérium pre postihnutie podstaty 

verejného záujmu aspekt jeho vzniku, teda proces, v ktorom dochádza ku kolektivizovaniu 

záujmov, čo „zdôrazňuje kolektívnu vôľu, kde verejný záujem je vedome plánovanou snahou, ktorá 

umožňuje spoločenstvu prežiť“ (Malíková 2003, s. 8). Náš pokus o pochopenie procesu formovania 

záujmov od individuálnych cez viaceré etapy až po záujem verejný bol pritom inšpirovaný 

konceptom input a output legitimizácie záujmov F. W. Scharpfa.  
 E. Schlagerová (2007) hovorí, že zmena verejnej politiky je výsledkom kolektívneho správa-

nia a dôležitosť kolektívneho správania pre teóriu procesu tvorby verejných politík je daná predov-

šetkým touto skutočnosťou (cit. podľa Nekola – Novotný 2010, s. 77). „Proces tvorby verejných 

politík je v podstatnej miere o interakcii jednotlivcov. Preto je dôležité, ako sa daní jednotlivci 

stýkajú, organizujú a presadzujú zmenu verejnej politiky“ (tamže). Panuje teda všeobecná zhoda, že 

moderný spôsob tvorby politiky, charakteristický najmä pre verejnú politiku, je založený na kolekti-

vizovanom rozhodovaní (Malíková – Daško 2018, s. 56). 

 Ukazuje sa však, že toto kolektivizovanie neprebieha ako jednofázový proces od záujmov 

individuálnych ku zájmom verejným, ale zahŕňa aj dôležitý medzistupeň nadindividuálnych 

záujmov a v niektorých prípadoch aj vyšších nadindividuálnych, čiže politických záujmov - až tieto 

sú základným (aj keď nie jediným) východiskom pre vznik záujmov verejných. Ak však chceme 

dospieť k legitímnym verejným záujmom, musí byť splnený aj predpoklad legitimity záujmov 

nadindividuálnych - a teda aj ich kolektivizovanie musí spĺňať podmienku svojej legitimity. V 

posledných desaťročiach významnou mierou zasiahol do týchto diskusií Fritz W. Scharpf (1997) 

svojou teóriou vstupnej a výstupnej legitimizácie verejných záujmov -  a teda rozlíšením 

záujmov na vstupe a na výstupe procesu ich legitimizácie. Scharpf prezentoval názor, že 

demokratická legitimita je dvojdimenzionálny koncept, ktorý sa – v duchu Eastonovho prístupu ešte 

zo 60. rokov (Easton 1965) – vzťahuje tak na vstupy ako aj na výstupy politického systému. Na 

vstupnej strane legitimita vyžaduje mechanizmy alebo postupy na prepojenie politických rozhodnutí 

s preferenciami (záujmami) občanov. Na druhej strane, tvrdí Scharpf, demokracia by bola 
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„prázdnym rituálomˮ, ak by demokratický postup nebol schopný priniesť efektívne výsledky, to 

znamená: „dosiahnutie cieľov, o ktoré sa aktéri usilujú kolektívneˮ (Scharpf 1997, s. 19).  
   Záujmy môžeme z toho hľadiska rozdeliť na: 
 záujmy, ktorých legitimizácia sa uskutočňuje „na vstupeˮ, čiže v procese ich prvotnej 

kolektivizácie, premeny záujmov individuálnych na záujmy nadindividuálne. F. W. Scharpf o 

tejto legitimizácii hovorí, že legitímnosť vstupu je legitímnosťou prostredníctvom účasti. 

Vstupná legitímnosť zabezpečuje, aby rozhodnutia boli prijaté spôsobom, ktorý zahŕňa tie 

skupiny, ktoré sú riadené (Scharpf 2003) prostredníctvom účasti, teda prostredníctvom „tých, 

ktorí sa priamo zúčasťňujúˮ (Dewey 2001, s. 71). „Efektívne predstavenie skupinového záujmu 

celej verejnosti si vyžaduje jeho objavenie sa ako záujmu nejakým spôsobom zorganizovanej 

skupiny. Spoločensky viditeľné a trvalé záujmy, ktoré existujú vo verejnom živote, sú záujmami 

organizovanými“ (Wesołowski 1993, s. 120); 
 záujmy, ktorých legitimizácia sa uskutočňuje „na výstupeˮ, čiže v procese premeny 

nadindividuálnych záujmov na záujmy verejné. F. W. Scharpf o tejto legitimizácii hovorí, že 

legitímnosť výstupu sa zaoberá legitímnosťou výsledkov, teda či politické riešenia, ktoré sú 

prijaté, sú účinné pri riešení problémov, ktorým čelia ľudia alebo vláda pre ľudí (Scharpf, 2003). 

Legitimita výstupu sa zvyšuje, ak politické rozhodnutie spĺňa potreby viacerých 

zainteresovaných strán alebo jednotlivcov v spoločnosti. Toto je typ legitimity, na ktorú politici 

upozorňujú, keď vás žiadajú, aby ste vo vzťahu k predchádzajúcej vláde zvážili jej výsledky, s 

argumentom, že ak je rozhodnutie vlády prospešné pre viacerých ľudí, je to výsledok viac 

legitímny. 
   Znamená to, že rozlišujeme:  

● input legitimizáciu na úrovni nadindividuálnych záujmov s využitím kritérií, ktoré sme 

uviedli pri charakteristikách týchto záujmov, teda, 

 či sú prezentované rovnaké záujmy skutočne ako nadindividuálne legitimizované súčtom 

osobných záujmov jednotlivcov, ktorých považujeme za nositeľa tohto typu nadindividuál-

nych záujmov; 

 či prezentované spoločné záujmy skutočne rešpektujú vo vzťahu k súkromným záujmom 

individuálnych nositeľov princíp Paretovho optima, čiže prezentovaný spoločný záujem nie 

je na úkor súkromného záujmu ktoréhokoľvek jednotlivca spomedzi tých, ktorých 

považujeme za nositeľa tohto typu nadindividuálnych záujmov; 

 či sú prezentované iné skupinové záujmy skutočne preukázateľne založené na záujmoch 

členov skupiny, ktorá sa považuje za nositeľa tohto typu nadindividuálnych záujmov.  
●  output legitimizáciu na úrovni verejných záujmov s využitím kritérií demokratickej legiti-

mizácie, čiže nestrannosti, reflexívnosti a bezprostrednosti, čo sú kritériá, ktoré by mala 

spĺňať relevantná verejnosť, ktorej sa vstupne legitimizovaný nadindividuálny záujem 

dotýka „nesebecky“ (Rousseau 2002), „nepriamo a vážne“ (Dewey 2001, s. 71), „nezaujato“ 

(Lippmann 1952, s. 42). Aj tu je však dôležitá vedomá a aktívna účasť verejnosti uvedomu-

júcej si účasť na tomto procese. Ako upozorňuje Niklas Luhmann, púhe pozorovanie politi-

ky verejnosťou, ako ju tvorí napríklad mediálne publikum, vedie skôr k znechuteniu a po-

dráždenosti ako k vzniku uceleného pohľadu (Hess 2013, s. 47). Ide vlastne o „druhostupňo-

vúˮ, výstupnú kolektivizáciu rovnakých, spoločných či skupinových záujmov: 

rozhodujúcim kritériom je to, že svojim verejným charakterom prekračujú rámec, daný 

kolektivizáciou záujmov osobných alebo súkromných, t. j. reprezentujú niečo „viacˮ ako len 

záujmy osobné, súkromné či iné individuálne.  
   Obdobu tohto konceptu nachádzame aj u L. Brokla, ktorý uvádza, že „záujmy majú z hľadis-

ka nášho modelu dvojaký charakter a vyskytujú sa vo dvoch typoch: a) záujmy, ktoré sú realizované 

na primárnom stupni agregovania potrieb do záujmov (v našej terminológii na úrovni kolektivizova-

nia individuálnych záujmov do záujmov nadinidividuálnych – pozn. SK) a b) záujmy, ktoré k svojej 

realizácii vyžadujú ďalšie združovanie (agregovanie) alebo výber. Prvým typom záujmov sú záujmy 

čiastkové, nepolitické alebo lokálnopolitické, realizovateľné v rámci pôsobnosti miestnych alebo 

iných inštitúcií, ktoré nemajú celospoločenskú pôsobnosť, ale pôsobnosť v miestnom rozsahu alebo 



58 

 

v rozsahu niektorého segmentu (ekonomického, záujmového a pod.) spoločnosti. Druhý typ 

záujmov tvoria tie, ktoré presahujú tento parciálny alebo lokálny rozmer a môžu mať nádej na 

uspokojenie iba tým, že vstupujú do sféry celoštátnej politiky a presadia sa tam. Keďže ich do tejto 

sféry vstupuje vo vzájomnom súperení veľa podobných aj rozdielnych, dochádza tu … k ich ďal-

šiemu združovaniu (agregácii) a výberu“ (Brokl 2011, s. 527 – 528).  
   Napokon o týchto dvoch stupňoch - ako v prvom stupni o „členskom publikuˮ a v druhom 

stupni o „externej verejnostiˮ - hovorí aj J. Habermas, keď píše, že „stupeň verejnosti určitej 

mienky sa meria podľa toho, do akej miery je táto mienka výsledkom verejnosti členského publika 

vo vnútri organizácie a do akej miery táto verejnosť vo vnútri organizácie komunikuje s externou 

verejnosťou“ (Habermas 2000, s. 366). 
   Takto dostatočne zreteľne identifikovaný koncept (Easton, Habermas, Scharpf, Brokl), ktorý 

nadväzuje na Deweyho odkaz (o ktorom sa zmienime ďalej), sa teraz pokúsime konkrétne ap-

likovať a najprv si ešte podrobnejšie všimneme, ako prebieha proces vstupnej legitimizácie, čiže 

kolektivizovania individuálnych záujmov na legitímne záujmy nadindividuálne. 
   Najprv sa však budeme venovať podrobnejšiemu pohľadu na rôzne typy záujmov, ako nám 

ich inšpiratívne prezentovala filozofia, sociológia, ekonómia a právo, predovšetkým však na záujmy 

individuálne a nadinidividuálne.   
 

2. 2. 7 Nadindividuálne záujmy a záujmy verejné 
 

 Zamieňanie nadindividuálnych záujmov za záujmy verejné je asi najčastejšou chybou či 

omylom, s ktorým sa vo verejnej politike bežne stretávame. Bežne napríklad v komunálnej politike 

riešime pri súčasnom demografickom vývoji najmä v mestách potrebu redukcie počtu škôl a 

akonáhle v zastupiteľstve padne návrh na zatvorenie niektorej školy v meste, objaví sa petícia za jej 

zachovanie s argumentom, že to je predsa vo „verejnom záujmeˮ, čo majú dokazovať stovky podpi-

sov pod petíciou. V skutočnosti však nestačí, ak záujem o zachovanie školy prejavia len (a hoci aj 

všetci) rodičia detí, ktoré túto školu navštevujú, hoci aj keď sa k nim pripoja všetky učiteľky a uči-

telia z tejto školy a ich všetci rodinní príslušníci. U všetkých týchto osôb ide totiž na individuálnej 

úrovni len o ich záujmy osobné a súkromné a na nadinidividuálnej o záujmy rovnaké resp. spoločné 

a ani ich agregát ešte nevyjadruje, že skutočne je vo verejnom záujme túto školu zachovať: ide teda 

nie o verejný, ale len a len o nadindividuálny (zjednodušene povedané o skupinový) záujem, na 

ktorom sú všetci signatári petície - petitenti priamo zainteresovaní. Ide o známy mechanizmus: ťaž-

ko nechať hlasovať kapre o vypúšťaní rybníka... Ak by sme potom riešili problém variantne zatvo-

rením inej školy a situácia by sa opakovala? Kto by bol tým konečným arbitrom? Nakoniec by aj 

tak musel rozhodovať niekto „nestranný“, čiže niekto, kto na zatvorení tej či onej školy nie je 

osobne, súkromne zainteresovaný. Ináč povedané: prvým podpisom osoby nespojenej s týmto nadi-

nividuálnym záujmom aj svojim individuálnym osobným, či súkromným záujmom začína nadobú-

dať tento záujem charakter záujmu verejného. 
 Verejný záujem sa historicky vždy spájal s kolektivitou – už v starom Ríme sa utilitas publi-

ca spájali s pôsobením obcí a kolégií (Goulli 1999, s. 10): otázkou je, aký charakter majú tieto 

kolektivity. 

 V literatúre sa zatiaľ nedostalo širšej pozornosti tomu, na čo upozorňoval v tejto súvislosti 

už John Dewey, že totiž existujú dva základné druhy záujmov: záujmy tých, ktorí sa  na činnosti 

priamo zúčastňujú a záujmy tých ktorí sa na danej činnosti priamo nepodieľajú (Dewey 2001, s. 

71). Toto rozčlenenie záujmov do dvoch veľkých skupín v závislosti od priamej účasti/neúčasti na 

ich realizácii má pre identifikáciu verejných záujmov zásadný význam. „Niekedy sa dôsledky ob-

medzujú na tých, čo sa priamo zúčastňujú na transakciách, ktoré ich prinášajú. V iných prípadoch 

majú oveľa širší dosah. Tak vznikajú dva druhy záujmov a nástrojov regulácie činnosti z hľadiska 

dôsledkov. V prvom sa záujem a kontrola obmedzujú na tých, ktorí sa na činnosti priamo zúčastňu-

jú; v druhom sa rozširujú aj na tých, ktorí sa na danej činnosti priamo nepodieľajú. Ak teda má mať 

záujem, vytvorený dôsledkami určitej činnosti, nejaký praktický vplyv, kontrolu nad touto činnos-

ťou musia zabezpečiť nejaké nepriame prostriedky“ (Dewey 2001, s. 65, 71). Dewey ďalej píše: 
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„Spoločná, spojená, spoločenská činnosť je univerzálnou vlastnosťou každého správania. Takáto 

činnosť prináša svoje dôsledky. Niektoré z výsledkov kolektívnej ľudskej činnosti sú citeľné, teda 

sú vnímané takým spôsobom, že je potrebné zaoberať sa nimi. Vtedy vznikajú ciele, plány, opa-

trenia a prostriedky pre to, aby sme si zabezpečili žiadúce dôsledky a vylúčili škodlivé. Tak uvedo-

menie prináša spoločný záujem; teda tí, ktorých sa dotýkajú dôsledky, sa nevyhnutne zaujímajú o 

konanie všetkých, čo sa s nimi na týchto dôsledkoch podieľajú“ (Dewey 2001, s. 70 – 71).  

 Svojim spôsobom sa toto rozlišovanie objavuje aj v novšej literatúre z oblasti teórie verejnej 

politiky. Stretávame sa tu s rozlišovaním dvoch typov skupín, medzi ktorými rozlišujeme „jednak 

skupiny pôsobiace na princípe racionálnej voľby (napríklad odbory a podnikateľské združenia) a 

jednak skupiny verejného záujmu (ochrana životného prostredia, skupiny podporujúce rovnosť 

práv, mierové aktivity a pod.). Súčasné štúdie ponúkajú širšie spektrum klasifikačných kritérií, 

napríklad zavádzajú internú dimenziu, týkajúcu sa vzťahu skupiny a jej členov a externú dimenziu 

týkajúcu sa skupiny ako aktéra v širšom politickom prostredí“ (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 

52), čiže aj tu sú rozlišované skupiny, charakterizované priamou účasťou na realizácii záujmov a 

skupiny, ktoré sa na činnosti, realizujúcej určité záujmy priamo nepodieľajú, len ich podporujú84.  
 Medzi záujmami jednotlivcov, teda záujmami individuálnymi a záujmami verejnými, záuj-

mami verejnosti, existuje ešte určitý možný medzistupeň kolektivizovania záujmov, ktoré by sme 

mohli charakterizovať ako záujmy skupinové, nadindividuálne. Zatiaľ čo verejné záujmy, ako si ich 

budeme charakterizovať neskôr, sa podľa Deweyho týkajú tých jednotlivcov, ktorí sú nimi dotknutí 

nie priamo, ale „nepriamo a vážneˮ (Dewey 2001, s. 71), mohli by sme parafrázovať, že skupinové, 

nadindividuálne záujmy (ktoré sú výsledkom kolektivizovania záujmov individuálnych) sú tie, 

ktoré sa jednotlivcov dotýkajú „priamo a vážneˮ.  
 

 V predchádzajúcom texte sme sa pokúsili vymedziť charakter rôznych typov nadindividuál-

nych záujmov takpovediac smerom dovnútra, k záujmom individuálnym, z ktorých sa akoby 

skladajú. Teraz sa pokúsime opačne pozrieť na vzťah nadindividuálnych záujmov a záujmov verej-

ných. Tu totiž dochádza najčastejšie k zámenám, keď sa rôzne typy nadindividuálnych záujmov vy-

dávajú za záujmy verejné. 
 Verejný záujem je síce „viazaný na záujmy rôznych spoločenstiev a sociálnych skupín a je 

predmetom ich vyjednávania“ (Malíková – Daško 2018, s. 20), tak ako sú nadindividuálne záujmy 

týchto kolektivít viazané individuálnymi záujmami jednotlivcov. Verejným záujmom sa teda 

spravidla stáva najprv legitímny nadindividuálny záujem.  

   Ako uvádza F. W. Scharpf, legitimita vstupu sa zvyšuje, ak sa na tomto procese rozhodova-

nia môže zúčastniť viac ľudí. Potenciálnou formou legitímnosti vstupov sú aj referendá, petície, 

zhromaždenia občanov a ďalšie formy priamej demokracie. Legitimita výstupu sa zaoberá overova-

ním, či politické riešenia, ktoré boli prijaté, sú účinné pri riešení problémov, ktorým čelia ostatní 

ľudia. Legitimita výstupov sa zvyšuje, ak politické rozhodnutia spĺňajú potreby viacerých adresátov 

v spoločnosti. Toto je typ legitimity, s ktorou politici kalkulujú, keď tvrdia, že ak je rozhodnutie 

vlády prospešné pre viac ľudí, je tento  výsledok viac legitímny (Scharpf 1997). Až tento výstup (po 

output legitimizácii verejnosťou, ako si ukážeme v ďalšom texte) sa môže stať záujmom verejným.   
 Na druhej strane E. Sičáková a M. Beblavý presne dopĺňajú pohľad Ľ. Malíkovej, keď píšu, 

že „verejný záujem je delegovaný individuálny záujem, ktorý by mal odrážať konsenzus väčšiny“ 

(Sičáková – Beblavý 2001, s. 11). 
 Aj politický záujem je z tohto pohľadu záujmom určitej skupiny, vrstvy alebo inak definova-

                                                 
84  Istú inšpiráciu môžeme pritom nájsť aj u Ulricha von Alemanna, zaoberajúceho sa organizovanými záujmami, 

ktorý píše o troch dimenziách, ktoré v sebe pojem záujem zahŕňa (Allemann 1987, s. 27 - 30): individuálna dimenzia 

súvisí s (individuálnym) uspokojovaním potrieb, materiálna dimenzia súvisí s výhodami uspokojovania potrieb v 

interakcii s inými a ideová dimenzia, ktorá sa vzťahuje na nemateriálne výhody a na presadzovanie nárokov a cieľov, 

pričom píše, že „mnohí ľudia totiž nedokážu spätne identifikovať svoje konkrétne potreby a úžitky, ale vedia 

artikulovať len svoje vlastné subjektívne alebo svetonázorové predstavy“ (s. 28 – 29), čo smeruje túto dimenziu 

záujmov do ešte širšieho kontextu, čo implikuje štruktúru záujmov v rovine individuálnej, „skupinovej“ a 

„spoločenskej“. 
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nej časti spoločnosti, kolektivizovaný prostredníctvom určitej politickej strany a ňou proklamovaný 

ako verejný záujem, hoci v skutočnosti je len špecifickým skupinovým záujmom. Verejná politika 

vniesla do tohoto procesu verejnosť ako legitimizačnú nepolitickú entitu. 

 Ako sa teda prepájajú nadindividuálne záujmy so záujmom verejným resp. ako dosiahnuť, 

aby sa mohli nadindividuálne záujmy považovať za záujmy verejné?  

 Walter Lippmann už pred vyše polstoročím napísal: „Dospelí ľudia, ako by sa dalo veriť, 

zdieľajú zhodné verejné záujmy. Verejný záujem sa však u nich mieša a niekedy je v rozpore s ich 

súkromnými a špeciálnymi záujmami. Ak je tomu tak, možno povedať, že verejným záujmom je 

zrejme to, čo by si ľudia vybrali, keby videli jasne, racionálne a konali nezaujato a benevolentne“ 

(Lippmann 1955, s. 42). Ale kedy konajú ľudia „nezaujatoˮ? Určite nie vtedy, keď konajú zaujato - 

napríklad vtedy, keď konajú v záujme svojom vlastnom, svojej rodiny, svojej firmy, svojho klubu, 

svojho spolku... Znamenalo by to teda, že skupinový (nadindividuálny) záujem je „zaujatýˮ a preto 

nie je verejný: je to len záujem kaprov, ktoré sú proti vypusteniu ich rybníka. Alebo sa Lippmann 

mýlil a skupinový záujem treba považovať za verejný, keď je napríklad dostatočne početný? Ale čo 

potom so záujmami menšín? Tie nemôžu byť verejnými? Ale kto ich vlastne legitimizuje, komu pa-

trí právo označiť ich za verejné? Je to „spoločnosťˮ, ako by vyplývalo z názoru F. Ochranu, podľa 

ktorého „verejný záujem je spoločensky uznanýˮ (Ochrana 1999, s. 74)? 
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3 VEREJNOSŤ 
  

 Otázka čo považovať za skutočné, legitímne verejné záujmy, inak povedané „kto môže, kto 

je oprávnený legitimizovať verejné záujmy?ˮ si vlastne vyžaduje odpoveď na dve otázky: Čo je to 

tá „verejnosťˮ? Ako, akými postupmi táto verejnosť legitimizuje záujmy ako „verejné záujmyˮ? Ak 

teda nositeľom nadindividuálneho záujmu  je spoločenstvo, spojené rovnakými osobnými záujmami 

alebo spoločnými súkromnými záujmami, prípadne kolektivizovanými inými individuálnymi 

záujmami, kedy sa tento nadindividuálny záujem stáva verejným záujmom a kto reprezentuje 

spoločenstvo, akceptovateľné pre legitimizáciu verejného záujmu?„ 

 Jazykový výklad nás smeruje k pojmu verejnosť, ale už lexikálny výklad (Turčan - Mrva 

2016, s. 29 -31) upozorňuje na neurčitosť pojmu. Podstatné meno verejnosť, ale ešte viac od neho 

odvodené prídavné meno verejný, má vysokú frekvenciu nielen v tejto monografii, ale vo všetkých 

vrstvách jazyka - od jazyka odborného cez politický až po hovorový. A platí to aj pre iné jazyky 

súčasného sveta (the Public, die Öffentlichkeit, le Public, pubblico, publiczność, общественность). 

Jeho obsah je pritom interpretovaný mnohými spôsobmi85. To platí aj pre interpretácie obsahu tohto 

pojmu v rôznych vedách. Spravidla išlo o špecifické interpretácie, či už vo filozofii, v sociológii, 

prípadne aj v právnych vedách, v ekonomických vedách a pod., ktoré vyhovovali často len 

parciálnej paradigme danej vedy, prípadne len paradigme niektorej jej školy, prúdu a pod. 

Všeobecne sa pritom konštatuje, že ide o pojem, ktorý môže byť „v závislosti od kontextu 

mnohorako interpretovaný“ (Kojima 2015, s. 23). 

 Teória verejnej politiky vďaka svojej multidisciplinarite si vyžaduje nové, vlastné riešenie 

multikriteriálneho a interdisciplinárneho vymedzenia tohto pojmu.  Jeden z kľúčových pojmov 

teórie verejnej politiky - pojem verejný záujem (ktorý je tiež operacionalizovateľný pre potreby 

verejnej politiky len na prieniku viacerých vied) - stojí a padá s našou schopnosťou odpovedať 

jednoznačne na otázku legitimity tohoto verejného záujmu. Kto legitimizuje verejný záujem? Sú to 

naozaj „tí, čo svedomito vykonávajú zverenú moc, považujú za najvhodnejší pre všeobecné dobro 

spoločnostiˮ (Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009, s. 5)? Ale kde sú títo svätí muži? Alebo platí, že 

verejným záujmom je čokoľvek, čo za také označí obec alebo štát? (Baťo – Beer 2003). Aj tento 

štát, známy svojou nelichotivou pozíciou v rebríčku najkorupčnejších štátov sveta?  

 Zdá sa, že legitimizujúcim subjektom verejného záujmu je práve verejnosť, vymedzená tak, 

že to už prekračuje výkladové rámce filozofie či sociológie, hoci sa o ne opiera. Nie je preto 

náhoda, že už Harold D. Lasswell, všeobecne považovaný za zakladateľa (teórie) verejnej politiky 

(Malíková 2003, s. 17, Fischer – Miller – Sidney 2007, s. xix a ďalší), venoval od počiatku 

pozornosť dielu amerického filozofa Johna Deweyho a jeho záujmu o verejnosť ako problému ešte 

z dvadsiatych rokov minulého storočia (Torgerson 2007). Osobitne potom v prostredí teórie verejnej 

politiky narástol záujem o problematiku verejnosti v súvislosti so skúmaním aktérov, 

legitimizujúcim verejný záujem: „Pre demokratické spoločnosti má základný význam, aby štátne 

orgány podliehali verejnej kontrole. Všeobecne by mali byť politické opatrenia čo najširšie verejné, 

transparentné a zrozumiteľné pre všetkých členov spoločnosti. Legitimita demokratického vládnutia 

je takto najužšie spätá s verejnosťou“ (Jaren – Donges 2011, s. 96). Alebo - slovami Nancy 

                                                 
85 Michael Warner (2005, s. 29) urobil prehľad toho, čo je v rôznych kontextoch (v angličtine) považované za 

verejné, resp. - naopak - za neverejné: 1) otvorené pre všetkých - obmedzené len pre niektorých; 2) dostupné za peniaze 

- uzavreté dokonca aj pre tých, ktorí môžu platiť; 3) spojené so štátom, dnes nazývané verejným sektorom - neštátne, 

patriace do občianskej spoločnosti; 4) politické - nepolitické; 5) oficiálne - neoficiálne; 6) spoločné - špecifické; 7) 

neosobné - osobné; 8) národné alebo všeobecné - skupinové, triedne, miestne; 9) medzinárodné alebo univerzálne - 

partikulárne alebo obmedzený; 10) viditeľné - skryté; 11) distribuované tlačou alebo elektronickými médiami - 

distribuované ústne alebo vo forme rukopisu; 12) mimo domova - doma; 13) všeobecne známe - známe zasväteným; 

14) uznané explicitne - udržiavané implicitne. Aj N. Frazerová publikovala prehľad toho, čo možno považovať za 

verejné: „1) vzťahujúce sa k štátu; 2) prístupné všetkým; 3) týkajúce sa všetkých; 4) vzťahujúce sa k všeobecnému 

dobru a ku zdieľanému záujmu. Každej z týchto definícií zodpovedá príslušný protikladný zmysel »súkromného«, 

pričom »súkromné« nadobúda ešte dva ďalšie významy, ktoré nie je ťažké uhádnuť: 5) vzťahujúce sa k súkromnému 

vlastníctvu v trhovej ekonomike a 6) vzťahujúce sa k intímnemu domácemu či osobnému životu, vrátane života 

sexuálnehoˮ (Frazerová 2007, s. 96). 
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Frazerovej (ktorej sa budeme v ďalšom texte takisto venovať) - „žiadny pokus o pochopenie reálnej 

... demokracie nemôže uspieť, kým tak či onak neuplatníme pojem verejnostiˮ (Frazer 2007, s. 62). 

Aj u našich autorov sa stretávame s konštatovaním, že „verejnosť je nedoodeliteľnou súčasťou 

verejnej politiky“ (Kováčová – Králik 2017, s. 8). 

 A tu sa otvára široký diskurz o chápaní toho, ako je možné pojem „verejnosťˮ identifikovať. 

Najčastejšie sa stotožňuje v tejto identifikačnej funkcii s občianskou spoločnosťou, niekedy sa 

vypomáha pojmami démos, polis a pod.86, alebo sa hľadá riešenie cez koncept verejnej mienky, 

spoločenskej zmluvy atď., čo nepovažujeme za dostatočne presné interpretačné rámce, preto sa 

sústredíme v ďalšom texte predovšetkým na pojem „verejnosťˮ a iné pojmy (verejná mienka a pod.) 

len tam, kde je používaný iba v evidentne príbuznom význame, to budeme rešpektovať.  

 

 Rozdiely v chápaní pojmu „verejnosťˮ sú do istej miery objektívne, podmienené 

historickým kontextom vývoja tohto fenoménu. Veda sa všeobecne môže určitému javu začať 

venovať až vtedy, keď sa tento jav stane súčasťou reality (a keď má daná veda k jeho skúmaniu aj 

patričné metodologické inštrumentárium). V otázke vzniku verejnosti ako spoločenského fenoménu 

sa stretávame s troma prístupmi: Prvý vidí jej vznik už v antickej polis, predovšetkým v jej 

politickom systéme ako spoločenskej organizačnej forme87, ktorá je protikladom súkromného života 

(oikos) ako prirodzeného spolužitia v domácnosti a rodine (Arendtová 2007, s. 36; Habermas 2001, 

s. 57 a pod.) - opakom „verejnosti“ je tu „súkromnosť“. Druhý prístup spája vznik fenoménu 

verejnosti s „veľkou transformáciou“ prelomu XVIII. a XIX. storočia (Gerhards – Neidhardt 1990), 

resp. so vznikom periodickej tlače. A napokon tretí prístup spája verejnosť s rozvinutou masovou 

komunikáciou, ako „široko rozvinutú komunikáciu s neznámym“ (Luhman 1971, s. 24).  

 Akoby sme mali dočinenia s troma rôznymi historickými typmi verejnosti - a hoci 

niektorým autorom to neprekáža, predsa len je namieste otázka, či existujú nejaké univerzálne 

charakteristiky obsahu tohto pojmu naprieč dejinami, ale aj naprieč rozdielom v prístupoch 

jednotlivých vied. Keďže pojmu verejnosť nebola doposiaľ venovaná dostatočná pozornosť, je 

nevyhnutné podrobiť túto problematiku hlbšiemu rozboru. Pre náš prístup bude charakteristické 

využitie analyticko-syntetického prístupu, pričom v analytickej multidisciplinárnej etape sa 

zameriame na rozbor prístupov k pojmu verejnosť v rozhodujúcich vedách a vedných oblastiach 

(filozofia, sociológia, politológia, právo, ekonómia) a v ich rámci kľúčovým autorom s 

relevantnými pohľadmi na problém verejnosti. 

 

3.1.Prístupy k vymedzeniu verejnosti v jednotlivých vedách 

 

 Ako sme už uviedli vyššie, pohľady na pojem „verejnosťˮ vo viacerých vedách sa vzájomne 

líšia, čo je do istej miery podmienené vymedzením predmetu týchto vied. Pokúsime sa 

prostredníctvom stručných parciálnych analýz diel niektorých významných autorov upozorniť na 

ich podnetné myšlienky pre našu tému. 

 Pojem „verejnosťˮ je pritom v rôznych vedách skrytý nielen v ich terminológii, ale najmä v 

špecifikách ich predmetov či metodologických prístupov, čo by nám však nemalo brániť vylúpnuť z 

nich to myšlienkové jadro, ktoré obohatí naše poznanie inšpiráciou pre naše čo najviac 

multidisciplinárne pochopenie toho, čo môže byť v pojme „verejnosťˮ skryté. 

 

3.1.1 Verejnosť z pohľadu filozofie 

 

 Zdá sa, že prvým významným novodobým európskym filozofom, ktorý sa dotkol špecificky 

problému verejnosti, bol Immanuel Kant (Calhoun 1992, s. 18). Kant sa v širokom zábere svojej 

filozofie na mnohých miestach venoval aj problému spoločnosti, spoločenskej zmluvy atď., ale ako 

                                                 
86  Tu by sme skôr mohli hľadať paralelu k rímskym comitia v protiklade k senatus. 
87 „Verejnosť polis sa odohráva na agore, kde všetky záležitosti sú sprostredkované slovami, ktoré dokážu 

presviedčať - a nie prostredníctvom prinútenia alebo násiliaˮ (Arendtová 2007, s. 36). 
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si ešte ukážeme, je aj u Kanta viac ako dôležité rozlišovať pojmy spoločnosť a verejnosť. V jednom 

zo svojich menších spisov Kant píše: „Pod verejným používaním vlastného rozumu však rozumiem 

také, pri ktorom niekto používa svoj vlastný rozum ako učenec pred celým publikom čitateľského 

sveta. Jeho súkromným používaním nazývam, keď smie používať svoj rozum v nejakej občianskej 

funkcii či úrade, ktoré sú mu zverené“ (Kant 1993, s. 383). Dôležitá tu nie je zmienka o publiku, ale 

spojenie „verejné používanie svojho vlastného rozumuˮ (dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen 

Vernunft)88, Kantovi totiž ide o myšlienku slobodného myslenia, slobodného individuálneho 

rozhodovania a aj keď nepoužíva pojem „verejnosťˮ ale len prídavné meno „verejnýˮ, funkcia 

„verejnostiˮ je aj podľa iných autorov (Kelenburg 2011) primárna pre jeho myslenie. Každý človek 

ako individuálny stúpenec čistého rozumu (Kant 1979) má takto slobodne vystupovať vo verejných 

záležitostiach a stávať sa súčasťou verejnosti. Zároveň tu môžeme registrovať Kantovo rozlišovanie 

verejnosti (publika) a (občianskej) spoločnosti: Kantov učenec práve v prostredí verejnosti slobodne 

individuálne používa vlastný rozum - a to je odkaz Kantovho filozofického dedičstva pri hľadaní 

odpovede na našu otázku. Na inom mieste tohto textu Kant charakterizuje publikum (verejnosť) ako 

„niekoľko samostatne mysliacich ľudí..., ktorí budú - keď už sami zhodili jarmo nesvojprávnosti - 

šíriť ducha rozumného oceňovania svojej vlastnej hodnoty a presvedčenia o povolanosti všetkých 

ľudí k samostatnému mysleniuˮ (Kant 1993, s. 382), pričom „pre každého jednotlivého človeka je 

ťažké vymaniť sa z nesvojprávnosti, ktorá sa mu stala takpovediac druhou prirodzenosťou... 

Predpisy a pravidlá, tieto mechanické nástroje rozumného používania, či skôr zneužívania jeho 

prirodzených vlôh, predstavujú okovy jeho pretrvávajúcej nesprávnostiˮ (tamtiež). Kant morálne 

podriaďoval politické zákonodárstvo zákonu praktického rozumu, čiže si kládol otázku o vzťahu 

nositeľa politickej moci a nositeľa onoho praktického rozumu. 

 V trochu iných súvislostiach sa v nasledujúcom storočí dotkol pojmu verejnosti Søren 

Kierkegaard, stavajúc do protikladu jednotlivca a dav, vnútrajškovosť a vonkajškovosť, večnosť a 

časnosť, slobodu a neslobodu. Dav, alebo inak aj masa, množstvo alebo aj verejnosť, sa takto spája 

s vonkajškovosťou (formálnosťou, oficiálnosťou, ale aj bezobsažnosťou a bezduchosťou), s 

časnosťou (konečnosťou, podmienenosťou, relatívnosťou) a neslobodou (nedobrovoľnosťou, 

donútením) (Kierkegaard 2002, s. 75 a n.). Zhodou náhod - tak ako u Kanta nachádzame pre nás 

relevantné názory v jeho okrajovom, menej analyzovanom texte - aj Kierkegaard svoje 

najvýznamnejšie názory na verejnosť ukryl do záverečnej časti svojej recenzie románu Dva veky. 

Rozvinul tu predovšetkým svoj pohľad na vzťah jednotlivca a verejnosti, ktorý možno veľmi 

zjednodušenie chápať aj ako odmietanie verejnosti a hypostazovanie jednotlivca. Kierkeaardov 

predexistencionalistický pohľad na jednotlivca však nie je individualistický - on len žiada od 

jednotlivca aby bol autentickou individualitou - „stáť slobodne a hrdinsky na podstavci hrdého 

činuˮ (Kierkegaard 1996, s. 16). To, oproti čomu stavia takto vnímaného jednotlivca, je masa, dav, 

verejnosť - pojmy, ktoré používa ako synonymá a v ktorých odmieta spriemerovanie (ktoré nazýva 

„ligelighedˮ - uniformitou, rovnorodosťou, stereotypnosťou) jednotlivca v akejkoľvek kolektivite: 

„V staroveku neznamenal jednotlivec v dave vôbec nič, výnimočný znamenal toľko, ako všetci 

ostatní dokopy; naša doba inklinuje k matematickej egalite ...Výnimočný jednotlivec si predtým 

smel dovoliť všetko, jednotlivec v dave vôbec ničˮ (Kierkegaard 1996, s. 48 - 49). Na 

Kierkegaardovu averziu voči kolektivitám mal zrejme vplyv (okrem iného) aj nárast vplyvu tlače na 

verejnosť v polovici XIX. storočia. Verejnosť nazýva fantómom a „tento fantóm sa môže zrodiť len 

v apatickej, ale reflexívnej dobe pomocou tlačeˮ (tamtiež, s. 58). Verejnosť je „čosi monštruózne, 

abstraktná pustota a prázdnota, ktorá je všetkým a ničímˮ (tamtiež, s. 63).89 

 Kierkegaardov systematický záujem o verejnosť (v polovici XIX. storočia) súvisel s tým, že 

                                                 
88  Presne na toto upozorňuje aj J. Stena (2020, s. 161). 
89 Pri absencii rozlišovania medzi rôznymi typmi kolektivít (treba si uvedomiť, že v čase vzniku 

Kierkegaardových textov sociológia ešte neexistovala) je pre pochopenie polarity jednotlivca a verejnosti možné vyjsť 

ešte z iného autorovho spisu, nazvaného priamo Jednotlivec, v ktorom nachádzame vetu: „Jednotlivec je kategóriou 

ducha a duchovného prebudenia a pokiaľ len možno opak politiky“ (Kierkegaard 2003, s. 140).  Súčasťou polarity 

jednotlivca a verejnosti je teda aj táto dimenzia: Kierkegaardov jednotlivec stojí mimo politiky (Stocker 2014), zatiaľ čo 

na čele davu stoja politici (tamtiež, s. 131). 
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ju považoval za moderný výtvor, existujúci iba v abstrakcii – na rozdiel od reality starších čias, keď 

ľud bol vždy fyzicky prítomný, reálne zhromaždený. Verejnosť je v jeho očiach fenomén anonymný 

a teda nezodpovedný (Kierkegaard 1965), no vníma ju ako „obrovský celok, ktorý svojou 

veľkosťou prevyšuje konkrétne spoločenstvá ľudí“ (Šajda 2015, s. 729). Je zrejmé, že Kierkegaard 

hovoril o jednej verejnosti ako o protipóle jednotlivca (jeho známe „buď – alebo“), ktorá je 

produktom tlače ako média, hoci vtedy išlo ešte len o ranné štádium rozvoja moderných 

komunikačných technológií.  

 Na rozdiel od Kierkegaarda John Dewey vnímal prechod od súkromnej pozície jednotlivca k 

verejnosti ako kontinuum (Dewey 2001, s. 80, porovnaj tiež Antić 2015, s. 125). Aj keď je Dewey 

len niekedy zaraďovaný aj medzi sociológov (najmä medzi sociológov vzdelávania či výchovy), 

predsa len skôr mu patrí miesto medzi (sociálnymi) filozofmi. Z hľadiska našej témy je zaujímavá 

najmä jeho ranná práca Verejnosť a jej problémy (1926)90, ktorá sa dočkala početných vydaní, ku 

ktorým písal autor stále nové komentované úvody, ale ktorú napokon nikdy neprepracoval - a na 

ktorú sme sa už viackrát aj v predchádzajúcom texte odvolávali. 

 Dewey vníma verejnosť síce ako „neorganizovanú a beztvárnu“ (2001, s. 95), ale zato ako 

výsledok „trvalých, širokých a vážnych dôsledkov spoločnej aktivity“ (tamže). „Ku vzniku 

verejnosti vedú nepriame, rozsiahle, trvalé a vážne dôsledky spoločnej a vzájomnej činnosti“ 

(tamže, s. 139). „Tí čo sú nepriamo a vážne dotknutí – či už v dobrom alebo zlom – tvoria skupinu, 

ktorá stačí na to, aby si získala rešpekt a meno. Nazýva sa verejnosť“ (tamže, s. 71, podč. SK). 

„Verejnosť pozostáva zo všetkých tých, čo sú ovplyvnení nepriamymi dôsledkami stykov do tej 

miery, že sa považuje za nevyhnutné, aby sa o tieto dôsledky systematicky dbaloˮ (tamže, s. 57). 

Pre Deweyho chápanie verejnosti je kľúčový práve jej vzťah k jednotlivcom, čo najvýstižnejšie 

zhrnul vo formulácii, že „verejnosť … nemá žiadne ruky okrem tých, ktoré majú jednotlivci“ 

(tamže, s. 105). Verejnosť je tvorená ako kolektivita, ktorá sa však prejavuje len cez individuálne 

činy jej členov: „verejnosť je kolektívne meno pre mnoho osôb, z ktorých každý … vyjadruje svoju 

vôľu“ (tamže, s. 100 – 101).  

 Verejnosť je teda podľa Deweyho kolektivita, obdobná agregátu. Kým však agregát je 

kolektivita, charakterizovaná ako dočasný (a niekedy aj ako náhodný) súbor jednotlivcov bez 

špecifickej väzby, identifikovaný spravidla ich priestorovou blízkosťou, v prípade verejnosti 

existuje určité puto, dané záujmom takto spojených jednotlivcov. Podobne ako sa agregáty členia na 

(menšie) zhluky a (väčšie) davy, možno aj verejnosti, možno aj verejnosti členiť napríklad na rôzne 

(menšie) publiká, obecenstvá a pod., ktoré sú však charakteristické už aj ďalšími znakmi (napr. 

reciprocitou), preto sa niekedy rozlišuje tzv. širšia a užšia verejnosť. Na druhej strane však pre 

agregát, pokiaľ ho charakterizuje plánovaný vznik, je výsledkom zámerne vyvolaného podnetu, 

kým pre verejnosť je charakteristické, že si vyberá zo záujmov, ktoré do nej vnášajú 

nadindividuálne záujmy, komunikované rôznymi záujmovými kolektivitami. 

 Verejnosť Dewey odlišuje od štátu (tamže, s. 56), „Verejnosť … je sama osebe 

neorganizovaná a beztvárna. Prostredníctvom svojich predstaviteľov a ich špeciálnych právomocí 

sa stáva štátom“ (tamže, s. 95). Štát považuje za politickú organizáciu ľudských vzťahov (tamže, s. 

39), pričom úlohou verejnosti je prostredníctvom svojich členov vykonávať trvalú kontrolu a kritiku 

predstaviteľov štátu (tamže, s. 96). Štát i verejnosť pritom odlišuje od iných, nepolitických 

spôsobov zoskupovania ľudí: kvôli vedeckému skúmaniu, náboženskému kultu, umeleckej tvorbe a 

pôžitku, športu, vyučovaniu, priemyselnému a obchodnému podnikaniu – ich spoločná činnosť 

vyúsťuje do dôsledkov, ktoré sa líšia od dôsledkov izolovaného konania: už mimo deweyovskej 

terminológie by sme mohli k týmto formám zoskupovania vztiahnuť kategóriu občianskej 

spoločnosti. „Ak by sa jednotlivci altruisticky vzdali svojich vlastných osobných záujmov v 

prospech skupinových záujmov, je málo pravdepodobné, že by kolektívne vyhľadávali nejaké 

                                                 
90 Esej vznikla vlastne ako reakcia na štúdiu Waltera Lippmanna z roku 1925, ktorý – ovplyvnený dezilúziou 

vývoja demokratických spoločností po 1. svetovej vojne – písal o verejnosti ako o prízraku, ktorý je produktom 

manipulovanej komunikácie (Götz 2017, s. 39, Antić 2015, s. 117). Bol to zároveň začiatok rozvoja skúmania (masovej) 

komunikácie, do ktorej Dewey ako sociológ pedagogiky prispel prvým modelom komunikácie  ako aj tézou, že 

verejnosť existuje len vďaka procesom komunikácie. 
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spoločné alebo skupinové ciele. To znamená, že ak skupiny sledujú svoje vlastné záujmy, určite ich 

jednotliví členovia musia byť tiež vnímaví k svojim vlastným záujmom“ (Olson 1985, cit. podľa 

Uhlerová 2013, s. 9 - 10). 

 Ak sa Kierkegaard považuje za predchodcu existencializmu, potom prvým existencialistom, 

ktorý na Kierkegaarda v priestore našej témy najviac nadväzuje, bol Karl Jaspers (Šajda 2015). 

Kľúčovým styčným pojmom je tu Jaspersov pojem „masaˮ a vymaňovanie sa človeka z nej, najmä 

vo väzbe na kategóriu „vedomého bytiaˮ91 (Jaspers 2008, s. 49). Jaspersovo chápanie človeka 

rozlišuje jeho existenciu (vedomé bytie), ktorá znamená viac ako len jeho empirickú individualitu. 

Ľudia ako empirické individuality vytvárajú masu ako „celkovosť ľudí, ktorí sú v aparáte vedomého 

poriadku ľudského bytia92 členení tak, že rozhodovať musí vôľa a vlastnosti väčšiny, je to 

kontinuálne pôsobiaca moc nášho sveta, ktorá sa prejavuje vo verejnosti a v mase ako v ľudskom 

daveˮ (tamtiež, s. 51). Ak si jednotlivec svoje bytie uvedomuje a tým sa bráni masovým inštinktom, 

vymaní sa spod vplyvu masy, ktorá naňho dolieha svojim aparátom (politickou štruktúrou). Byť ako 

empirická individualita členom masy je menej ako byť existenciou (vedomým bytím)  (tamtiež, s. 

129), čiže vedomé bytie sa v Jaspersovom existencializme napĺňa mimo kolektivity. Podobne ako 

Kierkegaard však ani Jaspers terminologicky ani obsahovo detailnejšie nerozlišuje rôzne formy 

kolektivít (celkovosť, verejnosť, masa, dav vystupujú viac-menej ako synonymá), je však zrejmé, že 

Jaspersovo chápanie kolektivity je opačné ako Kierkegaardovo: verejnosť ale i dav atď. vníma ako 

(politicky) organizovanú štruktúru s tendenciou podriaďovania si ľudskej existencie. 

 Jaspersova žiačka Hannah Arendtová je niekedy dokonca považovaná za prvú filozofku, 

ktorá postavila verejnosť celkom do centra úvah o politike (Gümplová 2007, s. 283). Prišla s 

novým, vlastným rozlíšením súkromného a verejného a s celkove väčším akcentom na úlohu 

jednotlivca vo vzťahu k verejnosti. Naznačuje to už názov jej kľúčovej práce, venovanej tejto téme 

(Arendtová 2007), ktorý v originále znie The Human Condition, čo sa prekladá aj ako ľudská 

podmienenosť, ľudská podmienka, ľudská situácia, stav človeka atď. Východiskovou kategóriou 

pre skúmanie verejnosti sa stáva vita activa - aktívny, činný život jednotlivca (tamtiež, s. 15n), ktorý 

sa „vôbec nemôže uskutočniť bez stálej prítomnosti okolitého sveta ľudíˮ (tamtiež, s. 33), v čom 

prekonala Jaspersovo „Daseinˮ. Tento na individualizme vybudovaný intersubjektivizmus (tak 

trochu mimo sociologickej durkheimovskej tradície, ale zato s väzbami skôr na I. Kanta, M. 

Heideggera a iných) sa objavuje aj v ďalších prácach Arendtovej - v jej neskoršej práci o násilí píše 

„individuálna sila nesporne označuje niečo v jednotnom čísle, individuálnu entitu. Je to daná 

vlastnosť predmetu alebo osoby, ktorá patrí jej povahe a ktorá sa sama môže prejaviť vo vzťahu k 

iným veciam alebo osobám, ale v podstate je na nich nezávisláˮ (Arendtová 1995, s. 34), čím 

vlastne upozorňuje, že východiskom pre vznik akýchkoľvek nadindividuálnych či verejných 

záujmov sú hlboko v charakteristikách jednotlivca zakorenené záujmy individuálne. Na druhej 

strane však Arendtová píše, že „pluralita je jednou zo základných existenciálnych podmienok 

ľudského života na zemi - takže inter homines esse, byť medzi ľuďmi, bolo pre Rimanov znakom 

životaˮ (Arendtová 2001, s. 88). Iba vo svete, kde sa ľudia stretávajú, kde medzi sebou komunikujú, 

keď si vzájomne zdieľajú obsahy, nadobúdajú istotu o všetkom, čo a či reálne existuje. „Čokoľvek, 

čo nenadobudlo význam v takomto ukazovaní všetkým, prichádza a odchádza ako senˮ (Arendtová 

2007, s. 259). Verejný priestor je teda priestorom spontánneho komunikovania, v ktorom sa 

ozrejmuje realita - zároveň je priestorom zhromažďovania, v ktorom sa vytvára politika. Arendtová 

pritom spája existenciu verejnosti práve s existenciou ľudskej spontánnosti, nie organizovanosti 

(Arendtová 1996, s. 551).  

 Arendtovej neskoršie práce zo začiatku 70. rokov minulého storočia, sa už časovo prelínajú 

s vydaním prvých zásadných diel J. Habermasa (Gümplová 2007, s. 284) a hoci Arendtovú 

nepovažujeme na rozdiel od iných autorov za sociologičku (Stena 2016b), predsa len sa obaja autori 

niekedy tematicky približujú, aj keď názorovo rôznia. Práve na tejto úrovni sa líši Arendtovej 

                                                 
91 Jaspersom používaný pojem „Daseinˮ, niekedy prekladaný ako  existencia, život, tubytie, vyjadrujúci 

špecificky ľudský spôsob bytia, ktoré si uvedomuje vlastnú existenciu:  „Der Mensch ist im Dasein mögliche Existenzˮ. 
92  Ďalší Jaspersom používaný pojem „Daseinordnungˮ, prekladaný niekedy napríklad ako existence-order, 

human organization, ordem existencial de liberdade, qu’ordre existentiel, egzistencialni poredak, řád bytí. 
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prístup od Habermasovho, keď píše, že „starostlivosť o uchovanie života, tak individuálneho ako aj 

druhového .. patrí výlučne do súkromnej sféry domácnosti, zatiaľ čo individuálna osoba, človek, 

vystupuje v polisˮ (Arendtová 1994, s. 35). V pôvodnom gréckom chápaní malo „súkromnéˮ miesto 

v domácnosti a „verejnéˮ v polis - vo verejnom priestore sa slobodní občania zaoberali spoločnými 

vecami (Arendtová 2007, s. 40) - aj keď na rozdiel od antiky v novoveku táto ostrá hranica mizne 

(tamtiež, s. 46). Arendtová teda rozlišuje polis (ktorú dávame do vzťahu s pojmom verejnosť), do 

ktorej jednotlivec vstupuje individuálne, v ktorej komunikuje aby si v konfrontácii s inými 

jednotlivcami ozrejmil svoje poznanie (svoju individuálnu reflexiu reality)93 - a spoločnosť (ktorú 

sama niekedy nazýva „sociálnoˮ), do ktorej vstupuje prostredníctvom svojej rodiny ako 

(ekonomicky) organizovanej štruktúry so špecifickými (nadindividuálnymi) záujmami, pričom v 

novoveku dochádza k rozvoju týchto štruktúr  - (tamtiež, s. 47 - 48). Tu je zároveň aj obsiahnutý 

základ plurality verejností, keď Arendtová píše, že tento „spoločný svet mizne, ak je videný len z 

jedného hľadiska, tento svet existuje iba v mnohosti svojich perspektívˮ (tamtiež, s. 76). 

 Verejnosť podľa Arendtovej teda „označuje všetko, čo sa ukazuje pred obecenstvom, všetko, 

čo môže každý vidieť a počuťˮ (tamtiež, s. 66), ale tým sa vyjadruje skôr jej design, ale nie jej 

vznik. Ten nájdeme až v ďalšom texte: „Prítomnosť druhých, ktorí vidia to, čo my, a počujú to, čo 

my, nás uisťuje o realite sveta i nás samýchˮ (tamtiež), pričom v takto chápanej verejnosti „niet 

miesta pre nič bezvýznamnéhoˮ (tamtiež, s. 69). Druhý význam podľa autorky označuje verejnosť 

ako „to, čo je nám spoločné a ako taká sa odlišuje od toho, čo nám patrí ako súkromnéˮ (tamtiež), 

čo však treba vnímať v kontexte autorkinho chápania súkromného, ako sme ho uviedli vyššie: 

celková štruktúra individuálnych záujmov jednotlivca sa teda - ako sme už uviedli skôr - 

nevyčerpáva tými záujmami, ktoré kolektivizuje do nadindividuálnych záujmov, ale časť z nich je 

nám napriek tomu spoločná a spája nás vo verejnosti vtedy, keď nás prítomnosť iných podnieti k 

tomu, aby sme ich formulovali a manifestovali svojim vstupom do verejnosti. 

 

3.1.2 Verejnosť z pohľadu sociológie a politológie 

 

 Pojem verejnosť je vnímaný ako pojem sociologický, ale pohľad do sociologických 

slovníkov nám odhaľuje jednu zaujímavosť. Heslo „verejnosťˮ v Sociologickej encyklopédii má len 

34 riadkov, zatiaľ čo heslo „spoločnosťˮ až 82, podobne vo Veľkom sociologickom slovníku94. Aj v 

nemeckej sociologickej encyklopédii má heslo Gesellschaft 107 riadkov a hoci Öffentlichkeit je 

rozčlenená až do piatich hesiel, ani dohromady jej nie je venovaných viac ako 52 riadkov... K 

podobnému záveru došli pri svojej analýze sociologických textov o verejnosti aj nemeckí autori: 

„Vo vecných registroch prevažnej väčšiny sociologických učebníc, ktoré sú v súčasnosti v obehu, sa 

slová „verejnosť“ a „verejná mienka“ neobjavujú; a ak sa vyskytnú, hovoria o malých pasážach, v 

ktorých toho nie je veľa... »Kritika verejnej mienky« Ferdinanda Tönniesa (1922) obsahuje určité 

postrehy, ale nemá teoreticky bohatú perspektívu. Najinšpiratívnejším prvolezcom by mohol byť 

americký sociológ Robert E. Park (1924), ale jeho vynikajúce komentáre k »verejnosti« a »verejnej 

mienke« zostali okrajové a nespracované v jeho teóriách sociálnej kontroly. Na tom sa dodnes málo 

zmeniloˮ (Gerhards - Neidhardt 1990, s. 4). 

 Hoci nezastávame až taký skeptický názor (okrem iného aj preto, že sa celkom 

nestotožňujeme s hodnotením J. Habermasa u citovaných autorov95), konštatujeme, že pojem 

verejnosť, označujúci sumatívnu neintegrovanú kolektivitu (Novotná 2010, s. 8 - 9), je pojmom zo 

sociologickej terminológie (nestretávame sa s ním bežne v pojmovom aparáte právnych či 

ekonomických vied), no oproti iným pojmom a kategóriám mu bola doposiaľ v sociológii venovaná 

menšia pozornosť – a aj to často len ako akýsi prívesok pri skúmaní takých javov, akými sú verejná 

mienka a pod. 

 V sociologických slovníkoch, encyklopédiách a učebniciach je verejnosť zaraďovaná medzi 

                                                 
93  Výnimku tu tvorí iba láska (Arendtová 2007. s. 66, 68), ale na rozdiel od priateľstva. 
94  Heslo Spoločnosť je pritom doplnené odkazom na početnú špeciálne zameranú literatúru, za heslom Verejnosť 

chýba čo i len jediný odkaz... 
95  Napokon aj Habermas hodnotil existujúci stav pozitívne (2001, s. 185). 
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tzv. kolektivity96 (collectivity, la collectivité, Kollektivität ale i Gesamtheit, Gemeinsamkeit, 

zbiorowość atď.). Niekedy sú kolektivity považované za širokú kategóriu, do ktorej sú zaraďované 

aj agregáty, davy, triedy, vrstvy ale i spoločenské skupiny (Petrusek 1996a, s. 500), inokedy sú 

odlišované najmä od sociálnych skupín (Reichel 2008). Celý tento tematický okruh je len akousi 

exkluzivitou sociológie, ktorá sa jej venovala najmä v rámci teórií sociálneho chovania, za základné 

formy ktorého sa považuje panika, masová hystéria, dav a davové chovanie, fámy, módy, publiká 

ale aj sociálne hnutia. Pre charakteristiku väčšiny z nich sa uvažuje najmä s emotivitou (za 

dominantné emócie sa považujú strach, nepriateľstvo, radosť a pod.) a spontánnosťou ich vzniku, 

trvania a zániku (Petrusek 1996c). Podľa nášho názoru sa však verejnosť vymyká z tohto okruhu 

dominantnosťou a prevahou racionality nad emocionalitou.  

 Často sa aj sociológovia v tejto oblasti utiekajú od pojmu „verejnosťˮ k pojmu „verejná 

mienkaˮ, ktorej je venovaná v sociológii neporovnateľne väčšia pozornosť. „Téma verejnosti je v 

súčasnej sociológii málo analyzovaná, viac pozornosti sa ušlo z nej odovdeným derivátomˮ (Stena 

2013, s. 6), napríklad práve verejnej mienke. Aká je však vzdialenosť medzi týmito pojmami, nech 

ilustruje príklad z pera profesora Princetonskej univerzity Harwooda L. Childsa, ktorý spracoval 

klasifikáciu okolo 50 definícií verejnej mienky (Childs 1965, s. 13 - 24), ale vo svojej opakovane 

vydávanej učebnici verejnej mienky vo vecnom registri pojem verejnosť neuvádza ani raz (Childs 

2013).  

 Že sa situácia v záujme sociológov od začiatku 90. rokov minulého storočia mení, konštatuje 

vo svojej podnetnej štúdii, ktorá bola publikovaná v čase písania tohto textu, aj J. Stena (2020, s. 

158), ktorý sa spomedzi našich sociológov jediný venuje problematike verejnosti systematicky a 

dlhodobejšie (Stena 2013, 2016a, 2016b). 

 

 Ako sme si už ukázali, filozofia už v predsociologickom období a v časoch, keď sa ešte len 

formovala médiami ovplyvňovaná verejnosť, vytvorila podnetné rámce aj pre sociologické alebo 

aspoň sociologizujúce pohľady. Pre zakladateľov sociológie však verejnosť ešte nebola predmetom 

záujmu97 - známy je napríklad Durkheimov odpor voči psychologizmu a špeciálne napríklad voči 

Tardemu, ktorého prvýkrát vzal na milosť a citoval až vo svojej Samovražde (Durkheim 1951, s. 

316)98. 

 Je otázkou, ktorých autorov z radov sociológov, venujúcich sa otázke verejnosti, možno 

považovať za relevantných pre zaradenie do prehľadu sociologických prístupov. Faktom je, že u 

niektorých autorov ide o záujem okrajový, u iných je len časťou ich záujmu o iný kontext (dav, 

masa, masová spoločnosť, verejná mienka a pod.). J. Šubrt v stati Davy, masy, verejnosti a publiká 

venuje pozornosť W. Sombartovi, G. LeBonovi, S. Freudovi, G. Tardemu, J. Ortega y Gassetovi, D. 

Riesmanovi, E. Canettimu, H. D. Lasswellovi, C. Wright Millsovi, J. Habermasovi, K. Bakerovi, 

M. B. Oglemu, H. L. Childsovi, R. Bainovi a F. Neidhartovi (aj keď pracuje len s textami polovice z 

nich) (Šubrt 1998). J. Stena pridáva spomedzi sociológov A. Touraina, D. Riesmana a ďalších 

(Stena 2020, s. 158). Vzhľadom k rozsahu našej práce sme si dovolili urobiť určitú selekciu autorov, 

ktorých práce si v tomto kontexte všimneme. 

 Práve Gabriel Tarde sa pritom zrejme ako prvý z významnejších spoluzakladateľov 

sociológie venoval aj špeciálne verejnosti. Hoci názov jeho neskorej práce - z roku 1901 - Mienka a 

dav naznačuje, že bola reakciou na LeBonom objavený záujem o dav, u Tardeho sa už prejavuje 

napríklad sklon k sociologickej klasifikácii celej škály kolektivít od agregátu (cohue), cez dav 

(foule), publikum (auditoire) až po verejnosť (public), vrátane ďalších štruktúr (Tarde 2001, s. 21), 

čoho filozofi, skúmajúci verejnosť, neboli so svojim metodologickým aparátom vždy schopní. 

Osobitne sa potom venuje vzťahu davu a verejnosti v prvej časti vyššie uvedenej práce: aj väčšina 

textu tejto časti je venovaná davu. Dav je definovaný fyzickým (audiálnym a vizuálnym) kontaktom 

                                                 
96  J. Reichel (2008) používa pojem plurality. 
97  J. Stena hovorí o „prvotnom hriechuˮ sociológie, ktorý spočíva v tom, „že pod vplyvom dlhotrvajúcej 

nadvlády ortodoxného funkcionalizmu a mechanickej teórie systémov, sociológovia vysvetľovali spoločnosť bez ľudíˮ 

(Stena 2013, s. 5). 
98  Sám Tarde bol pritom kritikom A. Comta či H. Spencera (Tard2001, s. 27). 
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(ale aj početnými ďalšími znakmi), auditórium chápe ešte stále ako spojené materiálne (napríklad 

priestorom ako v Koloseu - tamtiež, s. 12), zatiaľ čo spojivom jednotlivcov vo verejnosti (v čom sa 

prejavuje nedurkheimovský charakter Tardeho sociológie) je „časový súlad ich názorov a citov, 

vedomie každého z nich, že rovnaké myšlienky či túžby zdieľa veľký počet iných ľudíˮ (tamtiež, s. 

9). Tarde pritom rozlišuje „pôvab aktuálnostiˮ (prestige de l´actualité) a „pocit aktuálnostiˮ 

(sensation de l´actualité), pričom aktuálnym môže byť čokoľvek, čo v danom momente vzbudzuje 

verejný záujem (tamtiež, s. 10).  

 Tu sa prejavuje tá časť individuálnych záujmov jednotlivcov, ktorá nebola artikulovaná, 

manifestovaná, agregovaná a kolektivizovaná do podoby nadindividuálnych záujmov, ale 

aktualizovala sa v kontakte s inými záujmami.  

 Publikum spája Tarde viac napríklad s knižnou kultúrou, verejnosť s tlačou (tamtiež, s. 8), 

pod vplyvom ktorej dochádza od 18. storočia aj k štrukturovaniu verejnosti na vedeckú, politickú, 

revolučnú atď. (tamtiež, s. 11 - 12): „je možné byť v tom istom čase len v jednom dave, ale v 

rôznych verejnostiachˮ (tamtiež, s. 13). Každá skutočná verejnosť často „ostáva v tieni, nepoznaná, 

neuchopiteľná, čakajúca na pravú chvíľu svojho nového vystúpenia... Verejnosť, ktorá dosiahla 

určitý stupeň svojho podráždenia, sa stáva manifestujúcouˮ (tamtiež, s. 31, 27). 

 Aj Ferdinand Tönnies sa venuje problematike verejnosti tiež nie vo svojej najznámejšej 

práci, ale v práci o kritike verejnej mienky - a aj v jej rámci venuje otázke samotnej verejnosti 

vlastne len okrajovú pozornosť. Aj v časti, v ktorej sa našej téme najviac blíži (Nachrichten und 

Öffentlichkeit) nadväzuje na svoju dichotomickú typológiu Gemeinschaft-Gessellschaft, venujúc sa 

spoločenstvu a spoločnosti v ich vzťahoch k tradícii (Tönnies 1922, s. 91 - 93): všetko, čo je 

vnútorné, spojené so spoločným životom, je spoločenstvom - a spoločnosť je to, do čoho človek 

vstupuje navonok ako do vonkajšieho, verejného sveta. Ak aj ďalej píše, že „verejnosť je vo 

všeobecnosti  spojená s každým rozvinutým politickým životomˮ (tamtiež, s. 100), smeruje skôr k 

polis, k mestu a k dianiu, ktoré sa uskutočňuje „na verejnostiˮ. Pri absencii explicitnej definície 

verejnosti v Tönniesovom texte je užitočné aj jeho rozlíšenie verejného a súkromného života, 

pričom verejný život „spočíva predovšetkým v styku a spoločnom záujme osôb, ktoré sú si 

navzájom osobne neznáme, ale ktoré sú vzájomne prepojené a spojené vlastnením spoločného 

jazyka a iných duchovných statkov, ale väčšinou hmotnými záujmamiˮ (tamtiež, s. 103). 

 Z nášho pohľadu je ešte zaujímavé Tönniesovo rozlišovanie troch foriem verejnej mienky 

(tamtiež, s. 129 - 147). Prvou je zverejnená mienka (öffentliche Meinung) - verejne prezentované 

individuálne názory, ktoré nemusia ani zodpovedať osobným či súkromným  názorom jednotlivca. 

Často sa prejavujú v prieskumoch verejnej mienky. Druhou formou je vlastná verejná mienka (eine 

öffentliche Meinung, ktorej autor venuje najväčšiu pozornosť) - vzniká vtedy, keď sa zverejnené 

názory stávajú väčšinovými, keď dochádza ku kolektivizovaniu. Verejnú mienku chápe ako 

„spoločný spôsob myslenia, korporatívneho ducha akejkoľvek skupiny alebo zväzku, pokiaľ sa 

usilujú stavať na myšlienkach a vedomostiach a nie na neoverených predstavách, na 

vierovyznaniach a autoritách, pretože sa objaví najprv v záležitostiach každodenného života, 

spoločného úžitku a spoločných a spájajúcich myšlienok určitej sociálnej vrstvy, najmä takej, ktorá 

vedome vníma svoje záujmyˮ (tamže, s. 78). Treťou formou je mienka verejnosti (die öffentliche 

Meinung99), ktorá je - ako teoretický koncept - vyjadrením mienky celej verejnosti, 

celospoločenskej vôle. Verejnosť tu splýva s pojmami masa alebo rozptýlený dav, fyzická väzba pre 

ňu nie je typická, je skôr ideovým spojením (Rendlová – Lebeda 2002, s. 15). 

 Je príznačné, že za pokračovateľa Tardeho prístupov v sociológii sa považuje Chicagská 

škola. Jeden z jej najvýznamnejších predstaviteľov - Robert Ezra Park - bol zároveň poslucháčom 

Johna Deweyho a už vo svojej dizertácii na univerzite v Heidelbergu z roku 1904 sa venoval vzťahu 

davu a publika, ktoré považoval za základné formy sociálnej organizácie. Zásadný význam tejto 

práce viedol zostavovateľov posmrtnej edície Parkovho diela v edícii Sociologické dedičstvo na 

jeho alma mater k tomu, že podľa nej nazvali celý zväzok a túto dizertáciu v ňom prvýkrát preložili 

                                                 
99  Vzhľadom k jemným nuansám nemčiny sa tieto tri pojmy často prekladajú do angličtiny, kde je rozdiel 

(podobne ako pri dobrom preklade do slovenčiny) zrejmejší: published opinion - public opinion - opinion of the public. 
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aj do angličtiny (Park 1972)100. Pojem „publikumˮ pritom Park používal v takom význame, ako sa 

dnes používa pojem „verejnosťˮ, ako na to upozornila Martina Löw (2001, s. 115).  

 Aj Park naráža na durkheimovské chápanie v spore o charakter nadindividuálnych 

skutočností: v mase sa individuálny moment stráca, no pri verejnosti je táto skutočnosť 

interpretovaná rôzne (Park 1972, s. 79). Verejnosť hľadá cez diskusiu individuálne posúdenie a 

určenie hodnôt a rozdiely nikdy nerozpúšťa v kolektivizovanom stanovisku (tamtiež, s. 82). Park sa 

odlíšil aj od Tönniesovského modelu spoločenstva a spoločnosti a ponúkol pre transformáciu 

vidieckej spoločnosti na modernú priemyselnú spoločnosť alternatívy masovej spoločnosti verzus 

heterogénnej verejnosti (v nemeckom originále Publikumgesellschaft) (tamtiež, s. 23). Za kľúčovú 

úlohu v tomto procese považuje vzájomné pôsobenie medzi postojmi jednotlivých čiastkových 

verejností a formovaním spoločnej vôle - tá však nie je podľa Parka akousi treťou stranou medzi 

jednotlivcami a verejnosťami. Nevyhnutné rozdiely ostanú aj v spoločnom poriadku, inštitucionálne 

sprostredkovávanom politickými, vzdelávacími a mediálnymi aktérmi, pričom tieto rozdiely môžu 

byť aj vzájomne konkurenčné (tamtiež, s. 63, porovnaj tiež Löw 2001, s. 115 - 116). 

 S veľkým odstupom sa v 60. rokoch zásadným spôsobom otázke verejnosti venuje svojim 

sociologicko-politologickým prístupom Jürgen Habermas101, u ktorého však nejde o nejakú 

okrajovú, podružnú, ale o kľúčovú tému. Je dôležité si však uvedomiť, že ide aj o výsledok zrenia 

sociologického diskurzu v tejto oblasti v medzičase. Habermas vo svojej dizertácii o štrukturálnej 

premene verejnosti z roku 1962 (ktorej anglický preklad o 27 rokov neskôr oživil záujem o pojem 

„verejnostiˮ) pracuje pritom s celým radom pojmov, obsahujúcim slovo „verejnosťˮ. V poradí 

výskytu sa v práci hovorí o verejnosti bez prívlastkov a nediferencovane: o slove, ktorého význam 

je rozmanitý, často aj súperiaci, pochádzajúci z rôznych historických období (Habermas 2000, s. 

57), preto venuje pozornosť vývoju obsahu tohto pojmu. Nasleduje v historickom závese pojem 

„helénska verejnosťˮ ako ríša slobody a stálosti („to čo je, sa prejaví až vo svetle verejnosti, ... vo 

vzájomnom rozhovore občanovˮ - tamtiež, s. 58), „reprezentatívna verejnosťˮ (ako statusové 

stredoveké stelesnenie vyššej moci - tamtiež, s. 59 - 62), „dvorno-rytierska verejnosťˮ („ktorá sa 

rozvíja skôr počas osláv... nie je sférou politickej komunikácieˮ - tamtiež, s. 63), „občianska 

verejnosťˮ („sféra súkromných osôb, zhromaždených v publiku“ - tamtiež, s. 87), „literárna 

verejnosťˮ (ktorá sa inštitucionalizuje v kaviarňach, salónoch a pod. - tamtiež, s. 90), ktorá môže 

byť aj „vrchnostensky reglementovanou verejnosťouˮ (tamtiež, s. 118). Potom už nasleduje 

„politicky činná verejnosťˮ (ktorá nastupuje, keď „prvá ministerská vláda ... predstavuje nový 

stupeň parlamentného vývojaˮ a keď sa „vlastná politicky činná verejnosť etabluje ako štátny 

orgánˮ - tamtiež, s. 127) a „politická verejnosťˮ (ako sprostredkovací článok medzi občianskou 

spoločnosťou a štátom, medzi štátom a potrebami spoločnosti - tamtiež, s. 90, 91). Ďalej sa autor 

zaoberá „parlamentnou verejnosťouˮ (žijúcou vo vnútri parlamentných zhromaždení - tamtiež, s. 

279), „právnou verejnosťouˮ, ktorá je plebiscitne deformovanou podobou parlamentnej verejnosti 

(tamtiež, s. 314), „manipulovanou verejnosťouˮ (v ktorej sa namiesto verejnej mienky vytvára 

nálada pripravenosti verejne prejaviť súhlas - tamtiež, s. 327) či „dezintegrovanou verejnosťouˮ 

(tamže, s. 353). Kľúčovými kategóriami sú však zrejme občianska verejnosť a politická verejnosť a 

pre pochopenie vzťahu medzi nimi aj občianska spoločnosť, pričom si treba uvedomiť, že 

predmetom Habermasovho záujmu je verejnosť ako „jedna kategória občianskej spoločnostiˮ, ako 

uvádza podtitul jeho práce. Verejnosť je teda Habermasom analyzovaná len v kontexte občianskej 

spoločnosti. 

 Občianska spoločnosť v Habermasovom poňatí „nezahŕňa sféru ekonómie riadených trhov 

práce, kapitálu a statkov ... tvoria ju neštátne a neekonomické zväzky na dobrovoľnom základe, 

ktoré siahajú ... od cirkví, kultúrnych spolkov a akadémií cez nezávislé médiá, športové spolky, 

debatné kluby, občianske fóra a občianske iniciatívy až k profesijným združeniam, politickým 

stranám, odborom a alternatívnym inštitúciámˮ (tamtiež, s. 46). Občianska spoločnosť tu vystupuje 

                                                 
100  Park sa dotkol tejto problematiky aj vo svojej teórii sociálnej kontroly (Gerhards – Neidhardt 1990, s. 4). 
101  Zaradenie J. Habermasa medzi sociológov (hoci ho rovnako dobre možno zaradiť medzi filozofov a 

politológov) vyplýva z merita tejto témy, ktorú tu ponímame sociologicky. 
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ako „sféra súkromnej autonómie (každý smie hľadať svoje šťastie na ceste, ktorá sa mu zdá 

užitočná)ˮ (tamtiež, s. 189)102.  

 Naproti tomu občianska verejnosť je tvorená sférou „súkromných osôb zhromaždených v 

publiku. Tieto súkromné osoby sa domáhajú vrchnostensky reglementovanej verejnosti ako 

opozície voči samotnej verejnej mociˮ (tamtiež, s. 87), rozvinutá občianska verejnosť sa zakladá na 

identite súkromných jednotlivcov (tamtiež, s. 123). Z tejto formulácie by bolo možné vyvodzovať, 

že jednotlivec vstupuje do verejnosti priamo, individuálne, ako súkromná osoba. Ale chápanie 

súkromného, ktoré je preňho „definované rodinou, susedskými kontaktmi, družnosťou, 

neformálnymi vzťahmi vôbecˮ (tamtiež, s. 23) znamená, že Habermas súkromné nevníma ako 

individuálne, ale ako kolektivistické - a takto chápe aj vstupovanie jednotlivca do občianskej 

spoločnosti, prostredníctvom sociálnych štruktúr, skupín: „Občianska verejnosť stojí a padá s 

princípom obecného princípu. Verejnosť, z ktorej by boli nejaké skupiny eo ipso vylúčené, nie je 

napríklad len neúplná, najskôr to nie je vôbec žiadna verejnosťˮ (Habermas 2000, s. 160). Táto 

inkluzívnosť sa historicky prehlbuje. jednako však verejnosť, presnejšie občianska verejnosť, ktorej 

sa venuje Habermas, nie je teda vytváraná jednotlivcami, ako je to u verejnosti, o ktorej píše 

napríklad Dewey (ale ktorá nemá prívlastok „občianskaˮ), ale skupinami. 

 Habermas pritom prichádza k záveru, že ním analyzovaná občianska spoločnosť upadá a 

namiesto nej sa rozširuje priestor apatickej a manipulovanej masovej spoločnosti (Habermas 2000, 

s, 231 - 280). Šancu pre oživenie občianskej verejnosti vidí v rozvoji komunikačných foriem, ale aj 

v rozvoji inštitucionálneho rámca, reprezentovaného petičným právom, združovacím právom a pod. 

(tamtiež, s. 87 - 91). 

 Na Habermasove pohľady kriticky reaguje celý rad autorov najmä z radov politológov, z 

ktorých si aspoň stručne a len z hľadiska nášho záujmu o problematiku verejnosti všimneme len 

dve. Prvou je Nancy Frazerová, ktorej štúdia K novému chápaniu verejnosti (Frazerová 2007) je 

priamou reakciou na Habermasovu dizertáciu. Začína konštatovaním, že „vlastné Habermasovo 

chápanie verejnosti nie je celkom vyhovujúceˮ (tamtiež, s. 62) a že „nevyhnutne potrebujeme nové 

chápanie verejnostiˮ (tamtiež, s. 63). Problémom je, že Frazerová málo vníma Habermasovo 

rozlíšenie politickej a občianskej verejnosti (a samotný fakt, že Habermas sa pri svojom chápaní 

verejnosti pohybuje predovšetkým v kontexte občianskej spoločnosti). Habermas - ako sme aj my 

uviedli vyššie - vníma občiansku verejnosť „ako súbor »súkromných osôb«, ktoré sa združujú, aby 

diskutovali o »verejných záležitostiach« či o »obecnom záujme«ˮ (tamtiež, s. 64). Frazerová 

namieta, že táto diskusia nie je prístupná všetkým rovnako a že niektoré skupiny sú z nej vylúčené 

(tamtiež, s. 65 - 66), ale štruktúrovanie vstupu do verejného diskurzu je charakteristické nie pre 

občiansku, ale pre politickú verejnosť v Habermasovom chápaní. Na druhej strane práve tým 

upozornila Frazerová na existenciu iných verejností, existujúcich synchronicky, konkurenčne, 

opozične voči Habermasom skúmanej postburžoáznej verejnosti. Takéto verejnosti môžu tvoriť 

genderové, rasové (černošské), triedne (robotnícke) a iné „vlastné verejné fóraˮ (tamtiež, s. 72). 

Zatiaľ čo Habermas „zdôrazňuje singularitu liberálneho modelu meštianskej verejnosti, vrátane jej 

nároku na to byť jediným verejným fóromˮ (tamtiež, s. 84), Frazerová konštatuje, že „v 

stratifikovaných spoločnostiach nie je najlepšia jedna všeobecná a prekrývajúca verejnosť, ale že je 

v tomto prípade vhodnejšie také usporiadanie, ktoré zabezpečuje priestor, v ktorom môžu prebiehať 

spory medzi rôznymi vzájomne súperiacimi verejnosťamiˮ (tamtiež, s. 85). Otázkou je, aký 

charakter vzťahov charakterizuje pluralitný priestor verejností. Frazerová sa prikláňa opatrne ku 

konsenzuálnemu riešeniu, aj keď uvádza, že „v takomto sociálnom usporiadaní nesmieme a priori 

veriť žiadnemu konsenzu, o ktorom sa predpokladá, že existuje všeobecné dobro, k takému 

konsenzu sa totiž dospelo pomocou procesov verejného zvažovania, ktoré nesú negatívnu pečať 

vzťahov nadvlády a podriadeniaˮ (tamtiež, s. 101). 

                                                 
102

 „Občianska spoločnosť ako súkromná sféra sa oslobodzuje od verejnej moci: politická verejnosť sa rozvíja v 

rámci občianskeho právneho štátu. V občianskej spoločnosti sa neuplatňuje žiadna mocˮ (tamtiež, s. 152). Politická 

verejnosť spája  občiansku spoločnosť so štátom a plní túto spojovaciu funkciu prostredníctvom verejnej mienky 

(tamtiež, s. 91). Politická verejnosť je spoločnosť, ktorá presahuje pravidelnú alebo príležitostnú voľbu štátnych 

orgánov a referend, ale je dočasne mobilizovaná len na prechodnú dobu (tamtiež, s. 318). 
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 Túto otázku odlišne rieši iná z kritických politologických pokračovateliek habermasovských 

prístupov, ešte výraznejšia predstaviteľka ľavicových a zároveň feministických prúdov Chantal 

Mouffeová, ktorá je z hľadiska našej témy zaujímavá najmä ďalším odlišným prístupom k chápaniu 

verejnosti, resp. - presnejšie - vzťahu rôznych verejností. Zatiaľ čo u Habermasa, ale aj u Frazerovej 

je verejný priestor (verejnosti) vnímané ako priestor konsenzu103, Mouffeová ho vníma (z nášho 

pohľadu realistickejšie) ako priestor konfliktov: „Ak už pripustíme možnú prítomnosť antagonizmu, 

je zrejmé, prečo je pre demokratickú politiku hlavnou výzvou jeho odstránenie v sociálnych 

vzťahoch. Ak pripustíme, že to nie je možné dosiahnuť prekročením hranice medzi „myˮ a „oniˮ ale 

nahradením tohto rozhrania iným, vyvstáva otázka, čo by mohlo predstavovať „umiernenýˮ 

antagonizmus, aká forma rozhrania namiesto antagonizmu „myˮ - „oniˮ by mohla vzniknúť? Akým 

spôsobom môže ostať konflikt akceptovaný bez toho aby nenadobudol formu, deštruujúcu politické 

spoločenstvo? Vyžaduje si to prítomnosť určitého typu vzťahov medzi stranami konfliktu, pri 

ktorom strany by nepovažovali svojich protivníkov za nepriateľov, ktorých treba zničiť, považujúc 

ich požiadavky za neopodstatnené - a to sa deje v antagonistickom vzťahu nepriateľ - priateľ. 

Oponentov nemožno považovať za konkurentov, ktorých záujmy možno zladiť bežným 

vyjednávaním alebo zmierniť prostredníctvom rokovania. V takom prípade by sa antagonizmus 

jednoducho odstránil. Ak na jednej strane chceme uznať trvalosť antagonistického charakteru 

konfliktu a z druhej strany pripustiť možnosť jeho zmiernenia, musíme pripustiť tretiu možnosť 

vzťahu, ktorú navrhujem nazývať agonizmom. Zatiaľ čo antagonizmus je vzťah my - oni, v ktorom 

obe strany sú si nepriateľmi, ktorí nemajú žiadnu spoločnú platformu, agonizmus je vzťahom my - 

oni, v ktorom každá z opačných strán (hoci uznáva, že neexistuje žiadne racionálne riešenie 

konfliktu) uznáva právo svojho protivníka. Oponenti nie sú nepriateľmi. Znamená to, že hoci 

ostávajú v konflikte, vnímajú navzájom svoju príslušnosť k rovnakému politickému spoločenstvu, 

zdieľajúc spoločný symbolický priestor, v ktorom sa ich konflikt odohráva (Mouffe 2005). 

 Zaujímavý je tu návrat až do 30. rokov minulého storočia, keď Carl Schmitt (na ktorého Ch. 

Mouffeová nadväzovala - porovnaj Beckstein 2011) vo svojom Pojme politična napísal: ˮNepriateľ 

nie je konkurent alebo protivník vo všeobecnom zmysle slova. Nepriateľ nie je ani súkromný 

protivník, ktorý je nenávidený s pocitmi antipatie. Nepriateľom je aspoň potenciálne, čiže ako 

reálne existujúca možnosť, bojujúci celok ľudí, ktorý stojí proti inému rovnakému celku. 

Nepriateľom je iba verejný nepriateľ, pretože všetko, čo má nejaký vzťah k takémuto celku ľudí, 

najmä k celému národu, sa stáva verejnou vecou... Nepriateľa v politickom zmysle netreba osobne 

nenávidieťˮ (Schmitt 2007, s. 28 - 29). 

 J. Stena, ktorý analyzoval celý rad sociologických textov dospel k záveru, že „verejnosť 

vyjadruje aktívnu kolektivitu tvorenú formálne rovnými občanmi, ktorá sa formuje spontánne pri 

zvažovaní dôležitých a sporných otázok a záležitostí ich spoločného života... Verejnosť je 

sociologická kategória, vyznačujúca kolektivitu, ktorej členovia (diskurzívne) konajú, vyjadrujú 

názory a zdieľajú pocit príslušnostiˮ (Stena 2013, s. 13, 14). 

 

3.1.3 Verejnosť z pohľadu právnych a ekonomických vied 

 

 Verejnopolitický a tým aj multidisciplinárny charakter nášho záujmu nás vedie k tomu 

doplniť pohľad filozofie, sociológie a politológie aspoň o stručný exkurz do oblasti právnych a 

ekonomických vied a o ich pohľad na problematiku verejnosti. 

 Predovšetkým si treba uvedomiť, že v práve sa stretávame s dvoma základnými obsahovo 

rozdielnymi prístupmi k pojmu verejnosti. Prvý význam je založený na kritériu miesta - „na 

verejnostiˮ (zahaľovanie tváre resp. konzumácia alkoholu na verejnosti a pod.)104. Druhý význam sa 

spája najčastejšie s kritériom prítomnosti nejakého (určitého alebo neurčitého) počtu osôb - to je ten 

prístup, ktorý nás najviac zaujíma, aj keď existuje aj veľký počet právnych noriem, v ktorých sa obe 

                                                 
103  Iní autori však zaraďujú aj Habermasa a Frazerovú do rozdielnych modelov chápania verejnosti - Habermasa 

do modelu diskurzívneho, Frazerovú do modelu konštrukcionistického (Marx Feree et all. 2002). 
104  Toto chápanie verejnosti (polis) ako priestoru v ktorom dochádza k verejnému vystupovaniu, bolo vlastne 

jedným z významov, s ktorým sa stretávame už aj v antike (Rendlová - Lebeda 2002. s. 10).  
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kritériá prelínajú (keď ide o viaceré osoby „na verejnostiˮ). 

 Pojem „verejnosťˮ (v druhom uvedenom význame) dlho nemal svoju definíciu ani v 

medzinárodnom ani v komunitárnom práve. Podobne ako iné tzv. právne neurčité pojmy bol a je 

však frekventovaný v celom rade právnych predpisov. Vo vnútroštátnom práve sa pritom vyskytuje 

častejšie ako nevyslovený predpoklad existencie javov a právnych skutočností s prívlastkom 

„verejnýˮ - popis a analýza týchto spojení by však priniesla len rast rozsahu tohto textu bez 

zrejmého obsahového prínosu. Samotný pojem verejnosť sa vyskytuje v stovkách právnych 

predpisov, platných v súčasnosti v SR, vo väčšine prípadov bez akéhokoľvek interpretačného rámca 

len ako synonymum pre bližšie nerozlíšené hromadné kolektivity.  

 Určitým výnimkám by sme sa však chceli napriek tomu venovať. 

 § 364 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon charakterizuje výtržníctvo ako trestný čin, 

ktorého sa páchateľ dopustí „verejne alebo na mieste verejnosti prístupnomˮ, pričom verejnosť je tu 

predsa len určitým spôsobom kvantifikovaná ako dve a viac ako dve osoby odlišné od páchateľa 

(páchateľov) (Martinková 2011): všeobecne právna doktrína považuje za verejné konanie také, 

ktoré sa uskutočňuje za súčasnej prítomnosti najmenej troch osôb, uskutočnené na verejne 

prístupnom mieste a voči verejnosti, t. j. osobám odlišným od toho, kto koná, resp. osobám, ktoré 

konajú v súčinnosti s ním alebo osobám blízkym105 tomu, kto koná. Verejné je tu vymedzované ako 

niečo, čo je mimo rámca rovnakého záujmu, spájajúceho blízke, predovšetkým príbuzné osoby.  

 Iný pohľad na pojem verejnosť predstavuje oblasť autorského práva (zákon č. 618/2003 Z. z. 

autorský zákon), ktoré síce pojem verejnosť takisto priamo nedefinuje, ale používa pojmy ako napr. 

verejný prenos, verejné vykonanie diela, verejné kultúrne podujatie a pod. Ministerstvo kultúry SR 

vykonalo analýzu obsahu tohto pojmu v uvedenom zákone ako aj v relevantných právnych 

predpisoch EÚ a v medzinárodných zmluvách. Výklad rozlišuje: 

- individuálne určené osoby, medzi ktoré možno zahrnúť napr. priateľov, blízkych známych a hostí 

domácnosti, či účastníkov spoločenského podujatia, ktorí sú navzájom previazaní rodinnými alebo 

inými sociálnymi väzbami, a teda rovnakými či spoločnými nadindividuálnymi záujmami. 

Individuálna určenosť osôb sa neviaže výslovne len na výklad blízkych osôb definovaných v 

Občianskom zákonníku, ale aj na osoby spojené priateľskými a rodinnými vzťahmi, ako aj na 

blízkych známych; 

- individuálne neurčené osoby, ktoré znamenajú „verejnosť“, pričom nezáleží na tom, či sú tieto 

osoby prítomné súčasne alebo sukcesívne (postupne)106, musí však ísť o celkom významný počet 

                                                 
105

  V slovenskom právnom systéme v občianskom práve sa za blízku osobu považuje príbuzný v priamom rade, 

rodič, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, 

ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. V trestnom práve podobne, ale aj 

osvojiteľ, osvojenec, alebo v niektorých prípadoch aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa, ako 

aj osoba, ktorá s páchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. 

106  Veľmi ilustratívnou kauzou, poukazujúcou na vhodnosť nášho chápania významu kolektivizovania 

individuálnych (ale nie súkromných) záujmov pre vznik verejného záujmu, bola tzv. blokáda na Šumave. Od 25. júla do 

12. augusta 2011 celkom 318 postupne sa striedajúcich ekologických aktivistov blokovalo ťažbu dreva v lese 

napadnutom kôrovcom v priestore tzv. Vtáčieho potoka na Šumave, pričom proti ním zasiahla polícia a „zhromaždenie“ 

rozpustila. Zároveň začala stíhanie. Formálne išlo o posúdenie, či došlo alebo nedošlo k porušeniu zhromažďovacieho 

práva. Niektorí účastníci priamo deklarovali, že prišli prejaviť svoj individuálny záujem a akcia nebola ani ako 

zhromaždenie ohlásená obecnému úradu. Z nášho pohľadu je zaujímavé, ako sa vyvíjal názor na to, či išlo o vyjadrenie 

záujmu kolektivizovaného (s ašpiráciou aby bol považovaný za záujem verejný), alebo o vyjadrenie 318 individuálnych 

záujmov, nakoľko v dôsledku toho, že sa účastníci blokády na jej mieste striedali, nikdy nedošlo k súčasnej prítomnosti 

všetkých 318 protestujúcich aktivistov. Polícia ČR začala konanie pre porušenie povinnosti ohlásiť zhromaždenie. 

Aktivisti podali na Krajský súd v Plzni žalobu s námietkami, že účasťou na blokáde uplatňovali svoju slobodu prejavu, 

právo na odpor a občiansku neposlušnosť a politické právo zhromažďovať sa. Krajský súd v októbri 2011 rozhodol, že 

polícia zhromaždenie nerozpustila v súlade so zákonom. Najvyšší správny súd mu však vrátil kauzu na nové 

prejednanie, ale Krajský súd opakovane rozhodol rovnakým spôsobom. Najvyšší správny súd aj druhýkrát rozsudok 

krajského súdu zrušil a vrátil spor k opätovnému prerokovaniu – nestotožnil sa s názorom, že zotrvávanie aktivistov v 

priestore ťažby bolo vykonávaním zhromažďovacieho práva. Dvojice, resp. malé skupinky účastníkov sa presúvali v 

priestore ťažby podľa toho, kde práve prebiehala a svojou prítomnosťou sa vystavovali nebezpečenstvu, že 

pokračujúcou ťažbou dôjde k ohrozeniu ich životov. Nešlo však o trvalý zhluk ľudí na konkrétnom mieste. Nebolo ani 
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osôb (Ministerstvo kultúry SR 2012). 

 To isté platí aj pre početné judikáty, ako to nasvedčujú napríklad formulácie: 

 „verejnosť prejednania veci možno charakterizovať ako prístupnosť prejednávania veci na súde 

pre každého občana, ktorý sa chce na ňom zúčastniťˮ (Nález Ústavného súdu  SR II. ÚS 85/02 z 12. 

marca 2003); 

 požiadavku „verejného vyhlásenia rozsudku“ možno podľa názoru Ústavného súdu považovať za 

splnenú len vtedy, ak má verejnosť možnosť získať informácie o dátume a mieste vyhlásenia 

rozsudku tak, aby pri takomto zverejnení mohol byť prítomný ktokoľvek, kto má o to záujem, 

pričom vo vzťahu k účastníkovi konania sa musí vychádzať z prezumpcie takéhoto záujmuˮ (Nález 

Ústavného súdu SR I. ÚS 5/02 z 21. mája 2003). 

  Prelomový charakter v chápaní verejnosti a jej postavenia v práve znamenal u nás zákon č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorý nielenže systematicky pracuje s pojmom „verejnosťˮ ale aj rozlišuje verejnosť a 

dotknutú verejnosť. Verejnosťou podľa § 3 písm. r) je „jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo 

viac fyzických osôb, alebo právnických osôb, ich organizácie alebo skupinyˮ. Dotknutou 

verejnosťou podľa § 3 písm. s) je „verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá 

konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní - „dotknutá 

verejnosťˮ je teda spojená kolektivizovaným nadindividuálnym záujmom. Platí, že mimovládna 

organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v tomto 

zákone má záujem na takom konaníˮ. Mimovládnou organizáciou, podporujúcou ochranu životného 

prostredia je podľa § 3 písm. t) „občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia 

poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia, založená na účel 

tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôtˮ. V § 6a je však pri 

účasti dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov táto definovaná 

odlišne, ako - podľa ods. 1) „verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu 

strategických dokumentov pred ich schválenímˮ, pričom - podľa ods. 2 „Medzi dotknutú verejnosť 

pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí a) fyzická osoba staršia ako 18 rokov, b) 

právnická osoba, c) občianska iniciatívaˮ. Podľa ods. 3 potom je občianska iniciatíva vymedzená 

ako „fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického 

dokumentu. Občianska iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, 

priezvisko, trvalý pobyt, rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujúˮ107. 

 Zavedenie týchto pojmov je výsledkom implementácie Smernice 2003/35/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých 

plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, čím sa realizuje tzv. Aarhuský dohovor. 

Podľa čl. 2 ods 1 tejto smernice „verejnosť znamená jednu alebo viac fyzických alebo právnických 

osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo 

skupinyˮ.  

 Ďalšou oblasťou kde sa v únijnom práve rozširujú prvky actio popularis (verejnej žaloby, o 

ktorej sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte) je ochrana pred diskrimináciou, čo sa premietlo 

aj u nás do novelizovaného § 9a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačného zákona), podľa ktorého „ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania 

                                                                                                                                                                  
možné považovať viacdennú akciu za jedno kontinuálne zhromaždenie. Účastníci blokády opúšťali ťažobný priestor a 

vracali sa doň v nasledujúcich dňoch a v určitých časových úsekoch v priestore ťažby nikto nebol. Krajský súd, na ktorý 

sa účastníci obrátili, zastával pôvodne takisto názor, že išlo o „kontinuálne zhromaždenie“, ktoré malo organizačnú 

štruktúru a aktivity účastníkov mali blízku osobnú, časovú a miestnu súvislosť. Po druhom kasačnom zásahu 

Najvyššieho správneho súdu Krajský súd v Plzni revidoval svoje pôvodné rozhodnutie a v roku 2014 rozhodol, že 

občianska blokáda bola v súlade so zákonom a protiprávny bol policajný zásah aj samotná ťažba. 
107   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 zo dňa 16. februára 2011 o občianskej iniciatíve 

upravuje podmienky, za ktorých je takto možné iniciovať vznik nového európskeho predpisu. Iniciuujúci občiansky 

výbor musí byť zastúpených aspoň 7 štátov EÚ a počas 12 mesiacov sa musí vyzberať minimálne 1 milión podpisov, 

pričom určený počet (pre Slovensko napr. 9750 podpisov) musí byť dosiahnutý aspoň v 7 štátoch. 
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mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo neurčitého počtu 

osôb alebo ak by takýmto porušením mohol byť inak vážne ohrozený verejný záujem, patrí právo 

domáhať sa ochrany práva na rovnaké zaobchádzanie aj právnickej osobe, ktorej takéto oprávnenie 

priznáva osobitný zákon alebo právnickej osobe, ktorej cieľom činnosti alebo predmetom činnosti 

je ochrana pred diskrimináciou.“ Takouto právnickou osobou u nás je zo zákona Slovenské národné 

stredisko pre ľudské práva, ktoré môže v zmysle actio popularis podať verejnú žalobu (Cenkner 

2018, s. 7 - 8). Podobný charakter má aj tzv. abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach podľa § 

301 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok108, pričom však žalobu môže podať iba 

právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa a orgán dohľadu podľa osobitného 

predpisu. Stále sa teda v našom právnom systéme actio popularis vzťahuje iba na žalobné právo 

právnických osôb, jednako však ide o pozíciu z hľadiska nadindividualizovaných záujmov. 

 Z hľadiska európskeho práva má určitý význam napríklad aj rozsudok štvrtej komory 

Európskeho súdneho dvora zo 7. marca 2013, v petite ktorého čítame, že „verejnosť ... sa týka 

neurčitého počtu potenciálnych adresátov a okrem toho zahŕňa celkom významný počet osôbˮ109. 

 

 Ekonomické prístupy k pojmu „verejnosťˮ napokon nachádzame najčastejšie zase len v 

ekonomickej legislatíve (preto sme aj právny a ekonomický pohľad v tomto texte spojili), týkajúcej 

sa napríklad finančného trhu (pri prijímaní vkladov od verejnosti, zhromažďovania prostriedkov od 

verejnosti za účelom spoločného investovania, pri verejnom ponúkaní cenných papierov alebo 

účasti na investičných fondoch).  

 § 3 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní napríklad uvádza formuláciu, 

že „ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie 

vykonávať len na základe princípu rozloženia rizikaˮ. Pre podobné znenie v českom zákone č. 

189/2004 Sb. publikovala tamojšia Komisia pre cenné papiere stanovisko č. 6/2005 k pojmu 

verejnosti, v ktorom sa uvádza, že ide o „okruh osôb vymedzený tak, že zahrnie aspoň niekoľko 

desiatok, či skôr stoviek osôb, teda okruh osôb, ktorý presahuje okruh známych, prepojených osôb 

či niekoľko vopred dohodnutých investorovˮ (Pavlasová 2005). 

 Podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných 

službách akcie môžu byť prijaté na trh kótovaných cenných papierov, len ak - okrem iného - „sú 

distribuované medzi verejnosťou akcie predstavujúce najmenej 25 % menovitej hodnoty akcií, pre 

ktoré sa podáva žiadosť o kótovanie, alebo ak vzhľadom na veľký počet týchto akcií alebo veľký 

počet akcionárov bude zaručené bezproblémové obchodovanie s touto akciou aj pri nižšom percente 

distribúcieˮ. Pojem „verejnosťˮ tu síce nie je priamo vymedzený, ale podľa § 120 ods. 2 tohto 

zákona „verejnou ponukou cenných papierov sa na účely tohto zákona rozumie akékoľvek 

oznámenie širšiemu okruhu osôb v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, ktoré obsahuje 

dostatok informácií o podmienkach ponuky cenných papierov a o ponúkaných cenných papieroch, 

ktoré umožňujú investorovi rozhodnúť sa kúpiť alebo upísať tieto cenné papiereˮ, pričom podľa § 3 

písm a) „povinnosť zverejniť prospekt sa nevzťahuje na ponuku, ak je táto ponuka cenných 

papierov určená výlučne kvalifikovaným investoromˮ, teda tzv. profesionálnym klientom. Tým je 

podľa § 8a ods. 2 „klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie 

vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojenéˮ. 

Kvalifikovaný investor teda tiež reprezentuje nositeľa spoločného nadindividuálneho záujmu, ktorý 

vznikol kolektivizáciou súkromných (napr. odborných, vzdelanostných) záujmov a ktorý sa tým líši 

od verejnosti, ktorá tieto znaky takto zreteľne v uvedenom zákone nemá.  

 

3. 2 KONŠTITUTÍVNE ZNAKY VEREJNOSTI 

 

 Na základe predchádzajúcej analýzy prístupov k vymedzeniu pojmu verejnosť vo filozofii, 

                                                 
108  Konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach je konanie, v ktorom súd skúma neprijateľnosť 

zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve alebo v iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľskou 

zmluvou a nekalé obchodné praktiky nezávisle od okolností konkrétneho prípadu. 
109  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=134604&doclang=SK 
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sociológii, politológii, práve a ekonómii sme dospeli k nasledovnému vymedzeniu pojmu verejnosť, 

operacionalizovateľnému pre potreby teórie verejnej politiky. Pritom treba povedať, že teória 

verejnej politiky ako prvá explicitne vnáša do tohoto diskurzu verejnosť ako nepolitickú entitu: 

 

 

1. Verejnosť je sumatívna (nehierarchizovaná) komunikujúca kolektivita, tvorená 

individuálnymi členmi, spojenými putom záujmu, otvorená pre všetkých, fungujúca ako 

nepriamy, rozsiahly, trvalý a vážny dôsledok spoločnej a vážnej činnosti jednotlivcov (Dewey 2001, 

s. 139). Konštitutívnym znakom verejnosti je teda predovšetkým jej sumatívnosť (Novotná 2010, s. 

8 - 9): skladá sa principiálne z jednotlivcov, navzájom osobne neznámych (Tönnies 1922, s. 103), 

čo by bolo znakom spájajúcim verejnosť minimálne s primárnymi skupinami, nečlení sa na skupiny, 

nie je však opakom súkromnosti, ale práve vďaka jej sumatívnemu a nekolektivizovanému 

charakteru sa na súkromných prejavoch zakladá. Neznamená to teda, že ide o jednotlivcov 

vzájomne izolovaných – práve naopak, vzájomne komunikujúcich, „vzájomne prepojených a 

spojených vlastnením spoločného jazyka a iných duchovných statkov, ale väčšinou hmotnými 

záujmamiˮ (tamtiež). Verejnosť hľadá cez diskusiu individuálne určenie a posúdenie hodnôt a 

rozdiely nikdy nerozpúšťa v kolektivizovanom stanovisku (Park 1972, s, 82), čiže autonómia 

jednotlivcov v zmysle samostatne mysliacich ľudí, oslobodených od predpisov a pravidiel, 

typických pre skupinovú príslušnosť (Kant 1993, s. 382) ostáva zachovaná110. 

2. Dôležitým predpokladom vzniku verejnosti je intersubjektivita – výmena myšlienok, 

vzájomné porozumenie, interpersonálna komunikácia, odohrávajúca sa vždy na individuálnej 

intersubjektívnej úrovni jednotlivcov, vzájomne spojených spoločným jazykom (komunikačným 

systémom), spoločnými prvkami záujmov alebo hodnôt (Tönnies 1922). Práve interpersonálny 

charakter komunikácie je pre verejnosť charakteristický a odlišuje ju od komunikácie v skupine, 

teda od tzv. skupinovej komunikácie (prebiehajúcej v rámci skupín) či masovej komunikácie. 

Verejnosť, ako ju pracovne definujú autori z univerzity vo Friedrichshafene predstavuje 

komunikačnú zhodu sociálne priamo i nepriamo relevantných aktérov (Wallner – Adolf 2010, s. 4). 

Tu sú „všetky záležitosti  sprostredkovávané slovami, ktoré dokážu presviedčať – a nie 

prostredníctvom prinútenia alebo násilia“ (Arendtová 2007, s. 36), pričom u jednotlivcov, tvoriacich 

verejnosť, je dôležitý „časový súlad ich názorov a citov, vedomie každého z nich, že rovnaké 

myšlienky a túžby zdieľa veľký počet iných ľudíˮ (Tarde 2001, s, 9). 

 Z nášho pohľadu však nejde primárne o (často propagandistickú, účelovú) komunikáciu s 

verejnosťou, k verejnosti, ale o komunikáciu vo vnútri verejnosti, medzi jednotlivcami, ktorí ju 

spoluvytvárajú. 

3. Verejnosť tvoria jednotlivci, samostatne mysliaci ľudia, používajúci svojprávne (nezávisle na 

predpisoch a pravidlách) a pritom verejne svoj vlastný rozum (Kant 1993, s. 383), slobodne 

vystupujúci vo verejných záležitostiach, individuálne a neuniformne, nie spriemerovane 

(„ligelighedˮ) ako autentické individuality (Kierkegaard 1996, s. 48 - 49), ľudia ako empirické 

individuality, existujúce vo vedomom poriadku ľudského bytia (Daseinordnung) (Jaspers 2008, s. 

51), nepriamo no vážne dotknutí určitým záujmom a cez svoje individuálne činy vyjadrujúci svoju 

vlastnú vôľu, ale ako výsledok nepriamych ale trvalých širokých a vážnych dôsledkov spoločnej 

aktivity, vytvárajúcich cez záujem ich spájajúce puto (Dewey 2001, s. 71), žijúci aktívny, činný 

život (Arendtová 2007, s. 15). Dokonca aj J. Habermas (ktorý sa zaoberá verejnosťou len ako 

                                                 
110  V tomto zmysle významnou zmenou prechádza formovanie verejností v ostatnom desaťročí v dôsledku 

rozvoja komunikačných technológií. Internet, mobilné telefóny a ich aplikácie, osobitne facebook, twitter a pod. 

vytvárajú veľký priestor pre virtuálne komunikovanie v nebývalom rozsahu a v mimoriadnej flexibilite – a čo je 

zaujímavé, toto virtuálne komunikovanie sa niekedy preklápa do komunikovania reálneho, ako možno evidovať nielen 

pri organizovaní rôznych petičných akcií (vrátane organizovania hromadných pripomienok v legislatívnom procese), pri 

rôznych typov volieb a pod. Na druhej strane sa priestor dynamického rozvoja komunikačných technológií stáva aj 

priestorom sociálnej a psychologickej manipulácie (viď napr. skupiny organizovaných manipulátorov verejnej mienky, 

tzv. trollov), čo vyvoláva návrhy na reguláciu resp. kontrolu virtuálneho priestoru, ako je to súčasťou praxe totalitných 

režimov, ale nevyhýbajú sa im ani demokratické spoločnosti (napr. v kontexte boja s terorizmom). 
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jednou kategóriou občianskej spoločnosti, ako znie aj podtitul jeho kľúčovej práce na tému 

verejnosti - Habermas 2000), charakterizuje občiansku verejnosť (na rozdiel od občianskej 

spoločnosti, tvorenej kolektivitami)  ako „sféru súkromných osôb zhromaždených v publikuˮ 

(Habermas 2000, s, 87). „Verejnosť ... nemá žiadne ruky okrem tých, ktoré majú jednotlivci.... 

Verejnosť je kolektívne meno pre mnoho osôb, z ktorých každý ... vyjadruje svoju vôľuˮ (Dewey 

2001, s. 105, 100 - 101). V jazyku práva ide o tzv. individuálne neurčené osoby (medzi ktoré 

nemožno zahrnúť priateľov, blízkych známych či ľudí, previazaných rodinnými či inými sociálnymi 

väzbami), ktoré sú si osobne neznáme (Ministerstvo kultúry 2012), no sú vzájomne prepojené 

svojimi záujmami (Tönnies 1922) a tieto môžu vyjadriť napríklad podpísaním spoločného 

dokumentu ako občianska iniciatíva (zákon č. 24/2006 Z. z.), ako na to upozorňoval už Habermas 

(2000, s. 134 - 135), spomínajúc petičné právo.  

 Tieto záujmy do verejnosti vnášajú jednotlivci, ale častejšie vstupujú do verejného diskurzu 

prostredníctvom nadindividuálnych záujmov, komunikovanými rôznymi záujmovými kolektivitami. 

Toto ukazovanie všetkým čohokoľvek čo nadobudlo význam, všetkého čo môže každý vidieť a 

počuť (Arendtová 2007, s, 66), je výsledkom aktívneho, činného života jednotlivca, ako 

individuálnej entity, žijúcej medzi ľuďmi, komunikujúcou s nimi a v tejto komunikácii s nimi si 

potvrdzujúcej svoje poznanie, svoju identitu. Prítomnosť iných ľudí, s ktorými existuje puto 

záujmu, rovnakého pohľadu na vec, potvrdzuje indivíduu správnosť jeho pohľadu  (Arendtová 

2007, s. 69). Prejavuje sa tu aj tzv. sebapotvrdzovacia funkcia interpersonálnej komunikácie, ktorá 

umožňuje jednotlivcovi budovať svoju identitu podľa reakcií v komunikačných situáciách (Vybíral 

2000, s. 24). Aj keď sa určité čiastkové rozdiely medzi týmito pohľadmi nikdy neodstránia (Park 

1972), dôležitý je časový súlad týchto záujmov, myšlienok či túžob u väčšieho či veľkého počtu 

ľudí (Tarde 2001, s. 9). 

4. Verejnosť však nie je skupina v užšom sociologickom zmysle slova, a to ani ako sekundárna 

skupina. Verejnosť nespája prítomnosť určitého znaku (napríklad pripísaného alebo získaného 

statusu či disponovaním určitými vecnými alebo činnostnými znakmi), pokiaľ za taký 

nepovažujeme jednotiace individuálne záujmy. Tieto jednotiace záujmy pritom nemusia mať 

charakter záujmov trvalých či stálych, ale môže ísť aj o záujmy prechodné (Kubáni 2010, s. 140). 

Ako zdôrazňuje J. Dewey, na rozdiel od skupiny v prípade verejnosti ide o nepriamy vzťah, o 

absenciu osobnej väzby (typickej pre vytváranie rôznych skupinových záujmov) na záujem, ktorý 

túto verejnosť spája. V širokom sociologickom zmysle by sme mohli považovať za neusporiadanú 

kolektivitu (anomic group), keby ju - na rozdiel od davu či masy, kam rôzne agregáty zahŕňa G. A. 

Almond (Almond - Powell - Strøm - Dalton 2002, s. 83, pozri tiež poznámku 55) - výrazne 

neintegroval práve verejný záujem. Aj v  ekonomickej legislatíve nachádzame príklady takto 

chápanej verejnosti, keď napríklad v komentári k českému zákonu č. 189/2004 Sb., ktorý je 

obdobou nášho zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, sa zdôrazňuje, že verejnosť 

predstavuje „okruh osôb vymedzený tak, že ... presahuje okruh známych, prepojených osôbˮ 

(Pavlasová 2005), čiže presahuje rámec skupiny, pretože „skupiny sledujú svoje vlastné záujmyˮ 

(Olson 1985, cit. podľa Uhlerová 2013, s. 9 - 10) teda záujmy, ktorými sú priamo dotknuté. 

 V predchádzajúcom texte sme uviedli Tönniesovo rozlišovanie troch foriem verejnej mienky 

(1922, s. 129 - 147): zverejnená mienka (öffentliche Meinung), verejná mienka (eine öffentliche 

Meinung) a mienka verejnosti (die öffentliche Meinung). Verejný záujem je najlepšie vyjadrený 

práve prvou z uvedených foriem - zverejnenou mienkou (öffentliche Meinung, published opinion), 

ktorá je založená na názoroch nezávislých jednotlivcov, zatiaľ čo druhá z uvedených foriem 

obsahuje v sebe skupinový prvok). 

5. Verejnosť je kolektivitou, otvorenou a prístupnou prinajmenšom potenciálne pre každého 

jednotlivca (ako to interpretujú aj nálezy Ustavného súdu SR II. ÚS 85/02 z 12. marca 2003, I. ÚS 

5/02 z 21. mája 2003 a pod.). Implementáciou Aarhuského dohovoru (Smernice 2003/35/ES 

Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa stanovuje účasť verejnosti pri 

navrhovaní určitých plánov a programov, týkajúcich sa životného prostredia) sa aj v našom 

právnom systéme presadilo také chápanie verejnosti, ktoré zodpovedá vyššie citovaným 

vymedzeniam vo filozofických, sociologických a politologických textoch: zákon č. 24/2006 Z. z. o 
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posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozlišuje verejnosť a tzv. dotknutú verejnosť, pričom 

pojem verejnosti v zmysle § 3 písm. r) uvedeného zákona svojou šírkou a individualizovaným 

naplnením zodpovedá nášmu chápaniu pojmu verejnosť.  

 Preto má význam uplatňovanie princípu actio popularis v právnom systéme: jeho 

uplatnením sa každý občan môže angažovať ako súčasť verejnosti pri obhajobe verejného záujmu. 

6. Existuje mnoho verejností, napríklad vedecká, politická atď. (Tarde 2001), odborná, laická (ÚS 

95/2011), literárna, občianska, právna, parlamentná, ale aj manipulovaná a pod. (Habermas 2000). 

Dewey píše: „Existuje príliš veľa verejností... preto, že spoločné činnosti s nepriamymi, vážnymi a 

trvalými dôsledkami sú neobyčajne rozmanité, pritom každá z nich sa križuje s ostatnými a vytvára 

svoje vlastné skupiny osôb, špeciálne ovplyvnených, ktoré sotva môžu udržať tieto rozdielne 

verejnosti pokope v integrovanom celku“ (Dewey 2001, s. 147). R. E. Park hovorí o heterogenite 

verejností (1972, s. 63, porovnaj tiež Löw 2001, s. 115 - 116). „Je možné byť v tom istom čase ... v 

rôznych verejnostiachˮ (Tarde 2001, s, 13), ale v tom istom čase možno byť len v jednom dave, čím 

sa verejnosť od davu principiálne líši: v prípade verejností sa tak prejavuje asociačný pluralizmus, 

ktorý pri dave nie je možný. Rôzne verejnosti však v princípe nie sú vo vzájomne hierarchickom 

vzťahu. Širokú paletu rôznych verejností uvádza J. Habermas. N. Frazerová hovorí o verejnostiach 

(fórach) genderových, rasových (černošských), triednych (robotníckych) a inýchˮ (Frazerová 2007, 

s, 72).  

 Minimálny rozsah nejakej „parciálnej“ verejnosti – rovnako v súlade s Deweyom – treba 

vždy podrobiť skúmaniu, či nie sú príliš úzke, resp. (šírkou záujmu, ktorý ich spája) ohraničené, 

prípadne aké sú bariéry, spôsobujúce ich izolovanosť alebo aj ako tieto bariéry možno prekonať. 

„Existujú spoločenstvá, ktoré sú príliš úzke a ohraničené na to, aby v nich vznikla verejnosť, 

podobne ako existujú spoločenstvá, ktoré sú navzájom príliš izolované, než aby vytvorili jednu 

verejnosť“ (Dewey 2001, s. 74). A ďalej: „Keď sa dôsledky týkajú veľkého počtu ľudí – počtu 

takého sprostredkovaného, že človek si nevie ihneď predstaviť, ako sa ich to dotkne – tak tento 

počet konštituuje verejnosť, ktorá zasahuje“ (tamže, s. 84). Rôzne parciálne verejnosti sa pritom 

môžu vzájomne dopĺňať, prekrývať (na základe plurality individuálnych záujmov jednotlivcov, 

ktorí ich tvoria), v tom aj navrstvovať a pod. 

 Ak vychádzame z toho, že určitá parciálna kolektivita, spojená nadindividuálnym záujmom, 

ho vnáša do verejného diskurzu so zámerom dosiahnuť jeho aprobáciu verejnosťou, potom by sa 

dalo očakávať, že adekvátna parciálna verejnosť by mala kvantitatívne minimálne prekračovať 

početnosť nositeľov východzieho nadindividuálneho záujmu. 

7. Pre verejnosť je dôležitý aspekt jej manifestovania, o ktorom sme sa zmienili v súvislosti s 

procesmi kolektivizovania. Tarde píše, že skutočná verejnosť často „ostáva v tieni. nepoznaná, 

neuchopiteľná, čakajúca na pravú chvíľu svojho nového vystúpenia... Verejnosť, ktorá dosiahla 

určitá stupeň svojho podráždenia, sa stáva manifestujúcouˮ (Tarde 2001, s. 31, 27). 

 Existujú teda verejnosti skryté i manifestujúce, veľké i malé. Pritom maximálny rozsah 

ktorejkoľvek „parciálnej“ verejnosti môže siahať od formátu, ked ide o sumu jednotlivcov so 

„spoločnými činnosťami s nepriamymi, vážnymi a trvalými dôsledkami“ (ako znie deweyovský 

definičný znak verejnosti), ktorí sú „nepriamo a vážne dotknutí“ záujmom o niečo čo sa týka celej 

spoločnosti, teda hypoteticky môže verejnosť pokryť až (takmer) celú spoločnosť. Ale ani táto 

verejnosť pokiaľ by vznikla, nie je automaticky nadradená menším verejnostiam, existujúcim v 

danej spoločnosti - môžeme len povedať, že legitimizuje len širší verejný záujem, ako verejnosť, 

legitimizujúca parciálny verejný záujem. 

 Neexistuje teda len jedna verejnosť, kompaktne sa prekrývajúca s takými štruktúrami ako je 

spoločnosť či štát, ale množstvo verejností rôznej veľkosti a rôzneho obsahu, ktoré sa vzájomne 

prekrývajú alebo aj neprekrývajú (Tomek – Herzmann 1996, s. 632), ale môžu mať aj charakter 

komplementárny (účasť v jednej verejnosti vylučuje možnosť účasti vo verejnosti „opačnej“), 

izolovaný, ba aj konkurenčný (Park 1972), synchronický, opozičný (Frazerová 2007, s. 85) a pod. 

Otázkou je, ako riešiť prípadný konflikt medzi parciálnymi verejnosťami: Frazerová vidí riešenie 

cez konzenzus (tamtiež, s. 101), Mouffeová (2005) cez zdieľanie spoločného priestoru, čím sa blíži 
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k chápaniu, s ktorým prišiel ešte v 30. rokoch minulého storočia C. Schmitt111, ako sme sa zmienili 

už v predchádzajúcom texte. To platí aj pre konflikt verejností, ktoré legitimizujú širší a užší 

verejný záujem. 

8. Verejnosť nie je štát. Stotožňovanie verejnosti so štátom alebo napríklad aj v ekonomike so 

štátnym či verejným sektorom (Warner 2005) je naprosto nedostatočné. Už tým, že existuje pluralita 

verejností je tu rozdiel oproti tradičnej rousseauovsko-bodinovskej koncepcii nedeliteľnosti štátnej 

suverenity, aj keď tá je aktuálne už takisto predmetom kritiky (Königová 2001).  

 Verejnosť je legitimizujúcim aktérom vo vzťahu k štátu - verejnosti legitimizujú z hľadiska 

rôznych verejných záujmov štátne orgány, resp. aktérov z jednotlivých subsystémov štátu, v tom aj 

so subsystému politickej moci (Frazer 2007). „Pre demokratické spoločnosti má základný význam, 

aby štátne orgány podliehali verejnej kontrole. Všeobecne by mali byť politické opatrenia čo 

najširšie verejné, transparentné a zrozumiteľné pre všetkých členov spoločnosti. Legitimita 

demokratického vládnutia je takto najužšie spätá s verejnosťou“ (Jaren – Donges 2011, s. 96). Štát 

vyjadruje politickú organizáciu ľudských vzťahov a verejnosť prostredníctvom svojich 

individuálnych členov vykonáva trvalú kontrolu a kritiku predstaviteľov štátu (Dewey 2001, s. 96). 

 Jednotlivec odovzdáva časť svojej suverenity prostredníctvom volieb reprezentantom 

politického systému, tvoriacemu chrbticu štátneho systému. Jednotlivec sa však tým nevzdáva celej 

svojej suverenity a stále jej významnú časť si ponecháva pree svoje vlastné autentické (a na 

politickom systéme nezávislé) rozhodovanie112. Suverénny jednotlivec tak ostáva do istej miery 

stále „opakom politikyˮ (Kierkegaard 2003). Verejnosť sa len prostredníctvom svojich 

reprezentantov a ich právomocí stáva základom štátu (Dewey 2001). 

 Verejnosť je na rozdiel od štátu neinštitucionalizovaná, neorganizovaná a nie je ani 

mocenskopoliticky definovaná, čo ju takisto odlišuje od štátu s jeho politickým systémom ako 

chrbtovou kosťou štátnosti, nedisponuje napríklad mocenskými nástrojmi, charakteristickými pre 

štát. Nemožno stotožňovať verejnosť a štát, ako na to vyššie upozornil aj J. Habermas: verejnosť je 

svojim spôsobom „strážnym psom“ štátu, aj keď sa táto funkcia častejšie pripisuje aktérom z 

prostredia občianskej spoločnosti, nezávislým médiám a pod. Ako si ukážeme ďalej, aktéri z 

prostredia občianskej spoločnosti sú však často nositeľmi zreteľne skupinových záujmov a 

skupinový záujem ešte nemusí byť záujmom verejným, čo môže selektívne vplývať na profil, v 

akom aktéri z tohto prostredia plnia svoju úlohu „strážneho psa“ voči štátu. Na druhej strane, podľa 

webu Aliancie Fairplay je „watchdog“ akýkoľvek typ verejnej kontroly a strážnymi psami sú všetci, 

ktorí sa rozhodnú monitorovať, či kontrolovať niektorú oblasť verejného alebo privátneho života, 

ktorá môže byť predmetom občianskeho záujmu. Ak aj pominieme rozdiel medzi občianskym a 

verejným záujmom, môžeme konštatovať, že túto funkciu plnia skutočne nielen formalizované či 

neformalizované subjekty občianskej spoločnosti, nezávislé médiá a pod., ale prinajmenšom 

potenciálne celá verejnosť ako sumatívna kolektivita, širšia ako sú hranice občianskej spoločnosti. 

 Verejnosť nie je štát a nie je ani spoločnosť, a to ani vtedy keď stotožníme identitu 

spoločnosti s identitou „totálnehoˮ štátu (Schmitt 2007, s. 23 - 24). 

9. Verejnosť nie je ani spoločnosť ani občianska spoločnosť. Spoločnosť je skupinovo 

štrukturovaná. Je to akási ekonomicky organizovaná gigantická nad-rodina (Arendtová 2007), 

                                                 
111  „Politický nepriateľ je proste niekto iný, je to cudzinec, a k jeho podstate stačí povedať, že je v zvlášť 

intenzívnom zmysle existenciálne niekym iným a cudzím, takže v extrémnom prípade sú s ním možné konflikty, ktoré 

nemôžu byť rozhodnuté ani nejakým vopred prijatým súborom všeobecných noriem, ani výrokom nejakého 

„nezúčastnenéhoˮ a teda „nestrannéhoˮ tretieho... Extrémny prípad konfliktu môžu rozhodnúť len sami zúčastnení 

medzi sebou, predovšetkým môže každý z nich len sám rozhodnúť o tom, či inakosť cudzinca znamená v konkrétne 

existujúcom konflikte negáciu vlastného spôsobu existencie, a či sa preto proti nej vystupuje alebo bojuje, aby bol 

zachovaný bytostne vlastný spôsob životaˮ (Schmitt 2007, s. 27). 
112  V tejto súvislosti F. Ochrana upozorňuje na vzťah nadindividuálnych záujmov a teórie spoločenskej zmluvy: 

„Ak použijeme rousseauovskú interpretáciu spoločenskej zmluvy, potom jednotlivé indivíduá sa touto zmluvou 

nezbavujú svojich práv, ale podriaďujú sa zákonom, ktorý si sami dali. Tento zákon teda vyjadruje »všeobecnú vôľu« 

(volonté générale), teda všeobecný ... záujem a nie rozpornú »vôľu všetkých« (volonté de tous). Podľa mňa je to práve 

teória prirodzeného práva v jej novovekej racionalistickej interpretácii, ktorá umožňuje uspokojivo riešiť problém 

vzťahu individuálneho a nadindividuálneho ... záujmu“ (Ochrana 1999, s. 73). 
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„súbor osôb, žijúcich v skupinách, ktoré sú vzájomne prepojenéˮ (Petrusek 1996b, s. 1194). 

Spoločnosť je založená najmä na neosobných vzťahoch, ktorých subjektami sú tiež sociálne 

skupiny (Sopóci - Búzik 2006, s. 97). Spoločnosť sa teda skladá predovšetkým zo skupín - zatiaľ čo 

verejnosť sa skladá z jednotlivcov.  Ani súhrn všetkých skupín, agregátov, davov atď. nevyčerpáva 

potenciál individuálnych možností sociability jednotlivca. Jednotlivec vstupuje do spoločnosti 

napríklad prostredníctvom svojej rodiny či iných organizovaných skupín so špecifickými 

(nadindividuálnymi) záujmami, ako člen rôznych skupín, zatiaľ čo do verejnosti vstupuje priamo a 

individuálne (Arendtová 2007, s. 47 - 48). Preto ani verejný záujem nie je presné považovať za 

záujem spoločnosti, dokonca preto ním nie je ani „všeobecný záujem spoločnostiˮ (Goulli 1999, s. 

9). 

 Verejnosť nie je totožná s občianskou spoločnosťou, je však „koreňovou zložkou toho, čo 

považujeme za občiansku spoločnosťˮ (Stena 2013, s. 15). Základom občianskej spoločnosti sú 

rôzne občianske kolektivity, v ktorých sa dobrovoľne združujú jednotlivci na základe príbuznosti 

svojich individuálnych záujmov, vytvárajúc takto štruktúry, spojené spoločnými záujmami, v 

ktorých sa neuplatňuje žiadna moc (Habermas 2000, s. 152): napríklad na základe svojej národnej 

identity, politickej identity, sociálnej identity a pod. (Kováčová s. 186). Anglický výkladový slovník 

ju takisto definuje ako „súhrn mimovládnych organizácií a inštitúcií, ktoré vyjadrujú záujmy a vôľu 

občanovˮ113. Patria sem - podľa Habermasovej taxatívnej enumerácie cirkvi, kultúrne spolky, 

akadémie, nezávislé médiá, športové spolky, debatné kluby, občianske fóra atď. (Habermas 2000, s. 

46). A. Giddens a P. W. Sutton (2013, s. 988) sem zaraďujú  rodiny, vzdelávacie inštitúcie, 

najrôznejšie spolky, profesijné komory atď.  

 Ale tak ako sa sociabilita človeka nevyčerpáva jeho aktívnou účasťou na činnosti 

politického systému štátu, nevyčerpáva sa ani jeho účasťou na živote občianskej spoločnosti, ba ani 

v rámci dôležitých štruktúr rodinných, susedských, komunitných, náboženských atď., spútaných 

pravidlami a predpismi (Kant 1993). 

 Ekonomická legislatíva podobne osobitne vyčleňuje okruh známych, prepojených osôb či 

vopred dohodnutých investorov (zákon č. 203/2011 Z. z.) alebo ako tzv. kvalifikovaných 

investorov, čiže osoby, ktoré sa investičnej činnosti venujú profesionálne (zákon č. 566/2001 Z. z.). 

V jazyku práva vystupuje ako tzv. dotknutá verejnosť, ktorá má na veci priamy záujem a ktorú 

zákon konkretizuje ako občianske združenia, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, pričom 

zákon odlišuje postavenie občianskej iniciatívy (zákon č. 24/2006 Z. z.).  Ku charakteristikám 

občianskej spoločnosti patrí, že ju tvoria predovšetkým organizované spoločenstvá, zatiaľ čo 

charakteristikou verejnosti je spontánnosť jej vzniku a fungovania (Arendtová 1996. s, 551). 

 Verejnosť (či súbor verejností) je potenciálne širšia ako občianska spoločnosť (najmä ak túto 

chápeme ako množinu občianskych združení), prevyšuje konkrétne spoločenstvá ľudí (Kiekegaard 

podľa Šajda 2015) a nemožno ju s ňou stotožňovať, ako sa s tým v literatúre niekedy stretávame 

(Kráľová 2009a, s. 26). Dokonca aj Habermasova „občianska verejnosť“ (societas civilis) je širšia 

ako občianska spoločnosť (res  publica), ako na to autor zreteľne upozorňoval a ako sme už uviedli 

s patričným odkazom vyššie. 

 Verejnosť je staršia ako občianska spoločnosť. Občianska spoločnosť ako priestor 

dobrovoľného združovania občanov, vznikla až s občanom, čiže s modernou spoločnosťou, právne s 

napoleonským Code Civil, zatiaľ čo verejnosť bola fenoménom, existujúcim nielen v starom 

Grécku (démos) a Ríme (populus), ale dokonca ako rôzne rodové a kmeňové zhromaždenia už od 

počiatku ľudských dejín. Verejnosť v rôznych podobách patrí k najstarším ľudským kolektivitám, 

ale nezanikla ani vznikom moderného štátu ani vznikom modernej občianskej spoločnosti, hoci 

vznikom štátu a občianskej spoločnosti sa zmenila jej pozícia, kontext v ktorom pôsobí. 

 To, že verejnosť nie je totožná s občianskou spoločnosťou, neznamená, že medzi nimi 

neexistuje súvislosť a  ostrá hranica medzi nimi mizne (Arendtová 1994). Zjednodušene povedané, 

elementy občianskej spoločnosti - občianske združenia, svojpomocné skupiny, záujmové skupiny a 

pod. - sú niekedy v priamom vzťahu k verejnostiam, vlastným verejným fóram, ktoré ich obklopujú 

                                                 
113   Dictionary.com. Civil society. http://www.dictionary.com/browse/civil-society 
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alebo aj dopĺňajú (Frazerová 2007). „Inštitucionalizované združenia občanov alebo sociálne hnutia 

predstavujú len iné štádiá sociálnej integrácie, do ktorých verejnosť môže postupne mutovaťˮ 

(Stena 2020, s. 175). 

10. Verejnosť nemá primárne kvantitatívnu charakteristiku. Ani jedno z vyššie uvedených 

kritérií nie je založené na normatívnom kvantitatívnom parametri. Verejnosť nie je definovaná 

svojou veľkosťou a už vôbec nie svojou absolútnou veľkosťou, početnosťou. Pri verejnosti sa 

niekedy uvádza, že je „početnáˮ, ide v nej o „veľký počet iných ľudíˮ (Tarde 2001, s, 9), veľký 

počet ľudí konštituuje verejnosť aj podľa Deweyho (2001, s, 84). Jaspers kladie dokonca do 

protikladu „vôľu a vlastnosti väčšinyˮ ako vlastnosť ľudskej masy (2008, s. 51) ale s verejnosťou 

spája vedomé bytie empirickej individuality (Dasein), vymaňujúcej sa spod vplyvu masy (tamtiež, 

s. 129). Najčastejšie sa s pokusmi o priame kvantitatívne vymedzovanie verejnosti stretávame v 

legislatívnych textoch, najmä v ekonomickej legislatíve: od „niekoľko desiatok či stoviek osôbˮ 

(Pavlasová 2005) až po „veľký počet akcionárovˮ (§ 30 ods. 1 písm. c) zák. 566/2001 Z. z. o 

cenných papieroch). V úpravách petičného práva je to napokon celkom bežné: 1000 resp. 10000 

osôb (§ 5d zák. 85/1990 Zb. o petičnom práve), 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov 

samosprávy obce (§ 163 zák. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva) resp. 30 % 

ak petícia smeruje k odvolaniu starostu obce (§ 13a ods. 3, písm. a) zák. 369/1990 Zb o obecnom 

zriadení), 100 000 občanov (§ 133 ods. 1 zák. 350/1996 Z. z. rokovacieho poriadku NR SR) a pod. 

Slabinou týchto pokusov o stanovenie kvantitatívnej hranice je, že je možné (a praxou opakovane 

potvrdené), že je možné toto kvórum splniť a zároveň dosiahnuť rovnaké kvórum aj petíciou s 

opačným znením. Druhou a závažnejšou slabinou je, že toto kvórum môže byť naplnené aj 

nadindividuálnym záujmom dostatočného počtu osôb, ktoré sú spojené skupinovým a nie verejným 

záujmom (povestné kapry, hlasujúce proti vypusteniu vlastného rybníka). V tejto súvislosti si treba 

uvedomiť, na čo upozorňoval už Kierkegaard, že totiž verejnosť „veľkosťou prevyšuje konkrétne 

spoločenstvá ľudíˮ  (Šajda 2015, s. 729), čiže je kvantitatívne relatívne väčšia ako skupina, 

vytvorená jednotlivcami, spojenými nadindividuálnymi záujmami. 

 A napokon: verejnosť je tým aktérom resp. presnejšie: verejnosti sú tými aktérmi, ktorí 

aprobujú, potvrdzujú a legitimizujú verejné záujmy. Verejnosť je kolektivita, ktorej sa 

„nepriamo a vážne“ určitý záujem dotýka a preto ho aprobuje. Tento záujem sa jej netýka ani v 

dôsledku zhody s ich nadindividuálnymi záujmami (rovnakými, spoločnými či inými skupinovými), 

ale ani s ich individuálnymi záujmami (osobnými, súkromnými či ináč individuálnymi). To je práve 

ten mechanizmus, keď sa jednotlivec verejne angažuje ako jednotlivec, podporujúci určitý záujem, 

ktorý sa ho osobne, súkromne a pod. netýka - a pokiaľ je masa týchto „podporujúcich“ jednotlivcov, 

ktorých sa daný záujem nepriamo no vážne dotýka do tej miery, že sa ho rozhodnú aktívne 

podporiť, dostatočne veľká (napríklad v porovnaní s početnosťou nositeľov tohto záujmu, 

spojených s ním svojimi individuálnymi alebo nadindividuálnami záujmami), potom vytvoria 

dostatočne veľkú verejnosť, ktorá môže tento záujem aprobovať ako záujem verejný.  

 Občianska spoločnosť vďaka svojej previazanosti s verejnosťou plní odlišnú funkciu: 

subjekty občianskej spoločnosti legitimizujú nadindividuálne (skupinové) záujmy, bez ktorých by 

nebolo možné legitimizovať širšími verejnosťami tvorenými síce vážne, ale nepriamo...114  Dokonca 

                                                 
114 Považujem za veľkú a nenáhodnú profesionalitu otcov myšlienky, pomenovať práve s využitím tohoto pojmu 

Verejnosť proti násiliu. Tých cca 400 osôb (a na počte tu naozaj nezáleží), ktorí sa zišli večer 18. novembra 1989 v 

Umeleckej besede v Bratislave a potom do značnej miery aj tie desaťtisíce, ktoré sa stretávali v nasledujúcich dňoch a 

týždňoch na námestiach Bratislavy a ďalších miest, tam boli ako slobodní jednotlivci. Áno, bola to verejnosť, alebo ak 

chcete fórum slobodných občanov ako by to pomenovali antickí autori, alebo ako to pomenovali v Prahe. Stáli vedľa 

seba, často neznámi, nespojení žiadnymi pravidlami ani profesijnými, vzdelanostnými či príbuzenskými putami a 

väzbami, každý sám za seba - a predsa spolu. Nie manipulovaný dav, nie anonymná masa, ale verejnosť, spojená 

myšlienkou, záujmom, ktorý bol verejným záujmom par excellence. Komunikovali spolu. slovami, gestami, pohľadmi, 

výkrikmi, pískaním, štrnganím. Nezvolení, nedelegovaní, nepoverení, ale predsa legitímni a legitimizujúci. 

Legitimizujúci najväčšiu zmenu v našej spoločnosti v druhej polovici 20. storočia. 

 Je zaujímavá paralela tejto udalosti s udalosťami priebehu Francúzskej revolúcie dňa 20. 6. 1789. Ako je 

všeobecne známe, po 175 rokoch sa 5. 5. 1789 opäť zišli francúzske stavy, pričom tretí stav (ktorého 600 zástupcov 

malo len jeden hlas, hoci zastupovali 25 miliónov obyvateľov, zatiaľ čo prvý stav - cirkev a druhý stav - šľachta, mali 
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- ako konštatuje M. Petrusek - ešte aj protestné hnutia, ako základná forma kolektívneho chovania a 

ako jedna z najmasovejších foriem občianskej spoločnosti, musia získavať svoju legitimitu v „širšej 

verejnostiˮ (Petrusek 1996c, s. 406). „Sociálne hnutia a organizované zložky občianskej spoločnosti 

sa potom samé uchádzajú o podporu verejnostiˮ (Stena 2020, s. 175). 

 Okolo každého nadindividuálneho záujmu, s ktorým jednotlivé subjekty občianskej 

spoločnosti alebo ich koalície a pod. vstupujú do verejného priestoru, sa potenciálne vytvára jej 

vlastná verejnosť, pozostávajúca zo slobodných jednotlivcov, ktorých sa tento záujem netýka 

priamo a osobne, ale o to viac nepriamo a vážne natoľko, že svoju podporu tomuto záujmu 

artikulujú, manifestujú a agregujú, čím vytvárajú základný predpoklad pre legitimizáciu týchto 

nadindividuálnych záujmov ako záujmov verejných. V literatúre sú niekedy zmieňované ako tzv. 

mini-publics, mini-verejnosti (Dryzek 2000, s. 115–139). 

 Verejnosť má zrejme ešte jednu vlastnosť, ktorá sa v literatúre označuje ako múdrosť 

verejnosti. Venoval sa jej v rovnomennej monografii115 James Surowiecki (2005), ktorý uvádza, 

že múdrosťou verejnosti nie je to, že verejnosť vám vždy dá správnu odpoveď, ale že v priemere 

bude neustále prichádzať s lepšou odpoveďou, ako by vám mohol poskytnúť každý jednotlivec 

(Surowiecki 2005, s. 236)116. 

 Čo však znamená a čo zahŕňa táto legitimizácia, ktorá plní na rozhraní nadindividuálneho a 

verejného záujmu podobnú úlohu ako plní kolektivizácia na rozhraní záujmov individuálnych a 

nadindividuálnych? 

 

3.3 PARLAMENT AKO VEREJNOSŤ 
 

 Moderný štát ako systém spoločenskej regulácie od počiatku hľadal odpoveď na otázku ako 

byť čo najlegitímnejším reprezentantom verejnosti - a túto odpoveď našiel v podobe zastupiteľskej 

demokracie a v mechanizme všeobecných, priamych, rovných a tajných volieb, ktorých výsledkom 

je (v tomto prípade na celoštátnej úrovni, ale obdobne to platí aj na nižších a vyšších úrovniach) 

zvolený zastupiteľský zbor. Tento zastupiteľský zbor je určitým reprezentantom verejnosti, 

                                                                                                                                                                  
po 300 zástupcoch ale tiež po jednom hlase, hoci reprezentovali len desaťtisíc resp. 400 tis. príslušníkov daného stavu) 

inicioval zmenu tohto systému, čo Ľudovít XVI. odmietol akceptovať. A keďže sa vzbúrený tretí stav (reprezentujúci 97 

% francúzskeho obyvateľstva) nedostal do Versailles, obsadil 20. júna jej Loptovňu, vyhlásili sa za Národné 

zhromaždenie, kde každý z prítomných sám za seba vlastným podpisom potvrdil prísahu, že sa budú stretávať, kým 

nebude prijatá nová ústava (Tackett  2015, s. 36 - 69). 
 Medzi týmito dvoma udalosťami ležia dve storočia a tisíce kilometrov, ale podobnosť Umelky a Loptovne, ale 

najmä zloženia VEREJNOSTI, ktorá sa v nich prezentovala, je zrejmá: tak ako každý z reprezentantov tretieho stavu v 

Loptovni sa napokon musel sám za seba rozhodnúť vo verejnom záujme, súc ohrozený nepriamo ale vážne, tak ako 

tvorcovia Verejnosti proti násiliu v Umelke. Až neskôr sa začali štrukturovať na jakobínov, feuillantov, girondistov, 

cordeliérov atď. tak ako sa až neskôr z VPN a vo VPN začalo rodiť KDH, HZDS atď. - spolu s politickými stranami 

začali vznikať aj subjekty, tvoriace občiansku spoločnosť. Ale verejnosť tým nezanikla, len prechodne ustúpila do 

pozadia (Habermas 2000, s. 318), aby sa znovu vrátila do ulíc bez toho aby bola štruktúrovaná do spolkov, združení a 

pod., ale ako autentická verejnosť, tvorená zodpovednými jednotlivcami. 

 Za vystúpenie verejnosti zloženej dokonca z účastníkov vzájomne bojujúcich strán (porovnaj C. Schmitta a Ch. 

Mouffeovú)  možno považovať  aj tzv, vianočné prímerie od 24. decembra 1914 na cca 50 km dlhom úseku západneho 

frontu okolo mesta Ypres v prvej svetovej vojne, keď vojaci oboch strán (Briti a Nemci) sa individuálne, spontánne a 

dobrovoľne zriekli vzájomného násilia, spoločne slávili sviatky, dokonca si dávali darčeky a hrali futbalový zápas 

(Panchartek 2011). 

 Historici a sociológovia by určite vedeli zoznam takýchto dokonca historicky významných vystúpení 

verejnosti doplniť o ďalšie prípady. 
115  Korektne treba uviesť, že doslovný preklad názvu Surowieckeho bestselleru je Múdrosť davu, pojem „crowdˮ 

síce explicitne nedefinuje, používa ho však v súlade s našim prístupom k pojmu verejnosť. 
116  Surowiecki začína svoju publikáciu príkladom z roku 1906, keď na trhu s dobytkom v meste Plymouth v 

Spojených štátoch bolo oslovených 800 náhodných osôb, ktorí mali odhadnúť čistú hmotnosť mäsa, získaného po 

porážke určitého konkrétneho kusa dobytka. Anglický štatistik Francis Galton, ktorý spracoval lístočky, na ktoré písali 

jednotlivci svoje odhady, zistil, že priemerná hodnota všetkých odhadov sa líšila len cca o jedno percento od skutočnej 

hmotnosti (ktorá bola 1198 libier) (Surowiecki 2005, s. xiii). Aj keď tento príklad by sme mohli spájať skôr s 

prieskumom verejnej mienky alebo so štatistickou teóriou pravdepodobnosti, vyššie uvedený citát presnejšie vyjadruje 

ideu Surowieckeho publikácie. 
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samozrejme, že len pri splnení určitých podmienok, predovšetkým svojej vlastnej legality a 

legitimity, pochádzajúcej z legality a legitimity volieb, ktorými je kreovaný.   
 Pri vzniku parlamentu teda stojí verejnosť, ale parlament nemožno bez výhrad stotožňovať s 

verejnosťou - je len jej (ako si ukážeme ďalej) - limitovaným reprezentantom. 
 Ak by mali platiť obidva vyššie uvedené predpoklady, ku ktorým sme dospeli v 

predchádzajúcom texte, a síce, že 1) verejný záujem je v zákone obsiahnutý účel a že 2) verejný 

záujem je legitimizovaný verejnosťou, potom musí byť splnený aj tretí predpoklad, že totiž 

zákonodarný zbor určitou formou reprezentuje verejnosť. 
 Táto forma reprezentácie musí znamenať predovšetkým to, že zákonodarný zbor bude 

reprezentantom legálnym a legitímnym.  
 Legalita ako synonymum právneho princípu zákonnosti (Machajová a kol. 2007, s. 190) 

znamená uplatňovanie zákonnosti už v procese tvorby práva (Hendrych a kol. 2001, s. 297, Gerloch 

2009, s. 195), čo okrem iného znamená, že právne predpisy môžu vydávať len orgány, ktoré sú k 

tomu splnomocnené zákonom (Bílek - Zoubek 2002). Legalita zároveň podľa právnej teórie 

zabezpečuje aj legitimitu zákonodarnej (a celkove štátnej) moci predovšetkým tým, že transport 

moci od zdroja moci k reprezentantom moci sa musí uskutočniť na základe podmienok a postupu 

stanoveného ústavou a zákonmi (Ottová 2006, s. 114; Prusák 1999, s. 69). 
 Prvou podmienkou legality parlamentu sa pritom opiera o jeho zakotvenie v ústave: 

formálne je legálna existencia zákonodarného zboru možná spravidla na základe zakotvenia jeho 

existencie v základnom zákone, v ústave117. Základom moci zákonodarnej je pritom moc 

ústavodarná, pretože je nadradená nad ostatnými ako priamy prejav vôle suveréna (Orosz - Svák - 

Balog 2017, s. 17, podč. SK). Ústava dokumentuje určitý stupeň zhody ľudu reprezentovaného 

parlamentom (Vincenová 2013, s. 17), čím sa dosahuje aj jeho legitimita. 
 Ústavy sú však často prijímané v samotnom zákonodarnom zbore, čo navodzuje možnú 

domnienku o autopoietickom charaktere jeho  legitimity (Luhmann 2006), preto existencia iných, 

reprezentatívnejších orgánov, schvaľujúcich ústavy, nie je žiadnou výnimkou - či už ide o osobitné, 

mohutnejšie a reprezentatívnejšie kreované ústavodarné zhromaždenia - konštituanty118, alebo o 

potvrdenie ústavy referendom119, resp. druhým hlasovaním v novozvolenom parlamente, teda akoby 

zdvojeným parlamentom120 (Orosz - Svák - Balog 2011, s. 111 - 113, Konečný 2016)121. Spoločným 

menovateľom všetkých týchto riešení je snaha oprieť vôľu kreovania ústavy (ako základu pre vznik 

legitímneho zákonodarného zboru) o širší, čo najpriamejší vôľový akt - a v prípade ústavodarného 

referenda o potenciálne maximálne možný - súboru hlasujúcich, ktorých záujmy má prijímaná 

ústava chrániť a na jej základe vytvorený zákonodarný zbor reprezentovať ako verejnosť. Aj keď sa 

konštatuje, že „prejav vyjadrenia suverenity ľudu v čistokrvnej podobe je skôr raritou... ústavodarná 

moc nevykonáva svoju činnosť permanentne, ale len vo výnimočných situáciách, v ktorých sa 

aktivuje suverénˮ (Baraník 2017, s. 37), ľud ako originárny ústavodarca vystupuje priamo napríklad 

v prípade ústavodarného referenda (Domin 2019), ktoré tiež nie je až takou vzácnosťou. A. 

Heywood v tejto súvislosti píše, že „ak je demokracia v klasickom význame priamej a sústavnej 

participácie ľudu považovaná za naprosto neuskutočniteľnú, reprezentácia môže byť cestou, ako sa 

vláde ľudu čo najviac priblížiťˮ (Heywood 2002, s. 243). 
 Ústavodarná moc patrí teda v jazyku ústavného práva originárne ľudu, je priamym prejavom 

                                                 
117  Čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky napríklad hovorí, že „Národná rada Slovenskej republiky je jediným 

ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republikyˮ. Ústava v tomto zmysle pomáha vytvárať legitimitu 

štátu (Heywood 2002, s. 317). 
118  Aktuálne Bulharsko a Ruská federácia, Ústavodarné národné zhromaždenie ČSR v roku 1946 - 1948, 

Taliansko 1947, Francúzsko 1946, Rakúsko 1920, v 20. rokoch tiež v Lotyšsku, konštituanta Nezávislého štátu 

Slovincov, Chorvátov a Srbov v roku 1918 a viacero ďalších starších príkladov. 
119  Taliansko 1947, Francúzsko 1958, Portugalsko 1976, Španielsko 1978, Rumunsko 1991, Poľsko 1997 atď. 
120  Aktuálne Belgicko, Dánsko, Fínsko, Holandsko... 
121  Už v Aténach sa rozlišovalo medzi bežnými zákonmi (phephismata), ktoré bolo možné zmeniť uznesením 

zhromaždenia a „ústavnými“ zákonmi (nomoi), ktoré bolo možné zmeniť len osobitnou procedúrou (Skovajsa 2011, s. 

78). 
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vôle suveréna (Orosz - Svák - Balog 2011, s. 17), preto aj parlament122, existujúci na základe 

ústavy, je len mocou ustanovenou a nie ustanovujúcou (Baraník 2017, s. 38), resp. vystupuje len 

ako delegovaný a nie ako originárny ústavodavca (Orosz - Svák - Balog 2011, s. 14).  

Parlamentarizmus je modernou formou myšlienky reprezentácie (Buraj 2013, s. 659), presnejšie 

zastupiteľskej (reprezentatívnej) demokracie, ktorá prináša síce teoreticky proporcionálnejšie 

„obkreslenie vôle ľuduˮ v procese a výsledku, ale zároveň odcudzenie sa ľudu123 (Berdisová 2017). 

 Ľud je teda - v zmysle teórie suverenity ľudu Marsilia z Padovy či J.-J. Rousseaua -  

originárny ústavodavca (Orosz - Svák - Balog 2011, Malenovský 2013), ale zároveň sa tu 

stretávame so synonymickým používaním pojmu občania (Balog 2012, s. 53, 56, Neumann 2019, s. 

1, 2, 5). Navyše, ako synonymum pojmu ľud sa v tomto kontexte používa aj pojem národ: „V 

niektorých vnútroštátnych právnych dokumentoch sa používa jazykový výraz ľud, v iných národ aj 

v zmysle politického národa, to znamená ľuduˮ (Prusák 2001, s. 67). A hoci sa v právnych 

dokumentoch tohto typu nepoužíva pojem verejnosť, ktorému sa v tejto kapitole venujeme, je na 

tomto mieste potrebné ozrejmiť si vzťah medzi pojmami ľud, prípadne občania, resp. (politický) 

národ - a pojmom verejnosť. 

 Právnická literatúra tejto otázke nevenuje osobitnú pozornosť, aj keď sa konštatuje, že ide o 

„jednotlivcov, tvoriacich ľudˮ, ktorí sú výlučnými nositeľmi suverénnej moci (Birás 2013). 

Zastupiteľská demokracia vychádza z koncepcie, že ľud ako zdroj moci nemôže sám svoju moc 

realizovať vo všetkých otázkach priamo a bezprostredne. Výkon moci deleguje na orgány, ktoré si 

za týmto účelom prostredníctvom volieb vytvára: ľud dáva orgánom mandát k výkonu moci 

(Feciľáková 2012, s. 79). Voľbami sa teda moc transportuje z ľudu na jeho reprezentantov a práve 

týmto transportom sa vykonáva ústavné právo občanov „zúčastňovať sa na správe verejných vecí 

priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov“ podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy SR.  
 Aj politologická literatúra konštatuje, že „formálny nositeľ zvrchovanosti, napr. ľud, už 

nemôže splývať s nositeľom reálnym … záleží predovšetkým na inštitucionálnej forme vyjadrenia 

demokratického princípu (Novák 2011b, s. 566). A G. Sartori ide ešte ďalej, keď píše, že 

„demokracia nemôže byť jednoducho mocou ľudu, pretože moc ľudu je obyčajná skratka, 

zastupujúca úplný výraz »moc ľudí nad ľuďmi«. Moc je vzťah, a ak má niekto moc, znamená to, že 

(určitým spôsobom a do určitej miery) kontroluje niekoho iného“ (Sartori 2001, s. 149).  

 Fakticky teda vidíme, že pojem verejnosť nie je vecne totožný s pojmom ľud, nakoľko ľud 

vo vyššie používanom zmysle tvoria len občania s volebným právom. 

 

 Legalita a legitimita volieb je teda ďalšou podmienkou legality a následne aj legitimity 

parlamentu124.  
 Aj keď z viacerých hľadísk je teda verejnosť vymedzená širšie ako „ľudˮ alebo aj „občaniaˮ, 

reprezentovaní parlamentom, „zvolení poslanci parlamentu, sú potom tými, ktorí jednajú »ako 

ľud«; v okamihu rozhodovania sú oni »ľudom«. Ľud na svojich reprezentantov prenáša fakticky 

časť svojich kompetencií a oni sa potom v takto vymedzenom priestore môžu správať autonómne. 

Súčasne platí, že princíp reprezentácie v sebe zahŕňa i pravidlo, podľa ktorého je autonómia 

správania nevyhnutnou podmienkou výkonu právomocí a je ňou viazaný ako parlament, tak ľudˮ 

                                                 
122  T. Ľalík nazval v jednej diskusii parlament „bájnym ľudomˮ. 
123  Podľa autorky sa tým líši od priamej demokracie, ktorá prináša „teoreticky lepšie obkreslenie vôle ľudu vo 

výsledku, pocit identity s vládouˮ (Berdisová 2017). 
124  Tu by sme sa mohli pristaviť pri otázke rôznej úpravy volebného práva pri rôznych voľbách a všimnúť si 

aspoň rozdiely vo volebnom práve u nás na celoštátnej a na miestnej úrovni: zatiaľ čo aktívne volebné právo v prvom 

prípade (pri voľbách do NR SR) majú u nás všetci občania SR, ktorí v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov, pri voľbách do 

orgánov územnej samosprávy právo voliť má aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci. Rozširovaním aktívneho 

volebného práva (pozri časť 1.4.1) sa však okruh týchto osôb stále viac blíži svojim rozsahom k verejnosti. Vzťah k 

relevantnej verejnosti je teda daný nielen teritoriálne ale aj osobne, znakom štátneho občianstva, resp. volebného práva. 

Plnoletosť ako kritérium spôsobilosti na právne úkony je teda z hľadiska vykonávania volebného práva rozhodujúca. 

Nestačí teda, aby jednotlivec bol spôsobilý len  vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti, chrániť ich, 

meniť a rozhodovať o ich zániku, čo je podmienkou napríklad pri petíciách, ktoré v zásade môžu podporiť aj maloleté 

osoby (Hrubala - Žilinčík 2000, s. 11). 
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(Volner 2009. s. 97), resp. - ako ľud, tak aj parlament. 

 Z analýzy postavenia parlamentu ako reprezentanta verejnosti však vyplýva spätne aj 

potreba určitej korektúry samotnej verejnosti. Aj keď parlament môžeme dávať do vzťahu iba k 

verejnosti na úrovni celého štátu, spätne musíme aj verejnosť ako (originárneho) subjektu, 

legitimizujúceho verejné záujmy na úrovni celého štátu vymedziť aj so so zohľadnením podmienky, 

že túto verejnosť tvoria jednotlivci, ktorí preukazujú identitu s daným územím, resp. s iným 

identifikačným parametrom rozsahu, v ktorom sa má daný verejný záujem rešpektovať. 
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4 LEGITIMIZÁCIA VEREJNÝCH ZÁUJMOV 
  

 Ak sme si v predchádzajúcej kapitole ozrejmili, KTO legitimizuje verejný záujem, je čas si 

dať odpoveď na otázku, AKO sa táto legitimizácia uskutočňuje? Alebo tiež odpoveď na otázky, 

AKO a PREČO ľudia uznávajú, rešpektujú niektoré záujmy ako verejné? Každý záujem, ktorým  sa 

zaoberáme vo verejnej politike, by mal byť záujmom legitímnym – a veľmi často sa v politickej 

rétorike stretávame s tým, že sa najrôznejšie záujmy vydávajú za záujmy legitímne, hoci v 

skutočnosti takými nie sú. 
 Ako kritérium sa často používa kvantita, početnosť jednotlivcov, ktorí sa z nejakým 

záujmom stotožňujú - ale my sme si už v predchádzajúcom texte ukázali, že verejnosti - a teda ani 

ich (verejné) záujmy - nemusia byť vždy a za každých okolností mnohopočetné. Ako si však v tejto 

kapitole ukážeme, existujú rôzne spôsoby, ktorými je možné legitimizovať záujmy 

mnohopočetných kolektivít, predovšetkým záujmy väčšinové - ale záujmy menej početných 

kolektivít, spravidla vystupujúce ako záujmy menšinové, napriek tomu však legitímne a verejné.  
 Čo to však je tá „legitimitaˮ a ako sa prejavuje vo vzťahu k väčšinovým a k menšinovým 

záujmom? 
  

4.1 TRADIČNÉ MONODISCIPLINÁRNE PRÍSTUPY K LEGITIMITE 

 Spoločnou črtou viacerých legitimizačných teórií je ich monodisciplinarita, čiže tieto 

prístupy neprekračujú metodologický rámec jednej vedy. 

 V rôznych vedách sa pojem legitimita používa s rozdielnym významom: v praxi pritom ide v 

práve o legitimitu zákona, v politológii o legitimitu moci atď. Napokon sme si už ukázali, že aj 

pojem záujem, a teda i verejný záujem je v rôznych vedách (v práve, ekonómii, politológii atď.) 

interpretovaný rozdielne. Väčšinou ich však charakterizuje prístup, daný predmetom a 

metodológiou danej vedy a takéto vymedzenia sú často limitované potrebami systému danej vedy.  
 

4.1 1 Legitimita v právnych vedách 
 

 Vednou oblasťou, ktorá si robí najväčší nárok na domovskú príslušnosť pojmu legitimita vo 

svojom predmete, je právo, právne vedy. Je to celkom prirodzené, keď už pôvodný význam tohoto 

slova, ho spája s právom, so zákonmi, veď pôvod tohto slova je zrejme v latinskom legitimus, čo 

znamená zákonný, právny, alebo skôr v latinskom legum timere, čo znamená „báť sa zákonaˮ. Už z 

toho sa dá odvodzovať previazanosť pojmu legitimita s pojmom legalita, s čím sa najviac 

stretávame práve v právnych vedách. 
 Pojem legalita patrí k základným pojmom právnej teórie – princíp legality je synonymom 

právneho princípu zákonnosti (Machajová a kol. 2007, s. 190). Až v ďalších pameňoch nachádzame 

analytickejší pohľad na legalitu, a teda aj na legalitu zákona a zároveň na legalitu tvorcov zákona. 

Eva Ottová vo svojej Teórii práva uvádza, že „v právnom štáte by mala byť legitimita štátnej moci 

zabezpečovaná legalitou. Znamená to, že ... transport moci zo zdroja moci – od občanov 

k reprezentantom moci sa musí uskutočňovať na základe práva, predovšetkým na základe ústavy 

a zákonov“ (Ottová, 2006, s. 114). Jozef Prusák legalitu (štátnej) moci vymedzoval vo dvoch 

významoch. „V užšom význame je legalita moci v tom, že transport moci zo zdroja moci 

k reprezentantom moci, to znamená k jednotlivým štátnym orgánom, ktoré disponujú mocou ako 

právomocou, sa musí uskutočňovať na základe podmienok a postupu ustanoveného ústavou 

a zákonmi vrátane vopred stanovených intervalov transportu moci zo zdroja moci, vzniku a zániku 

právomoci a pod. (...) V širšom význame legalitou moci chápeme požiadavku striktného 

a bezvýnimočného  výkonu moci na základe zákonov a ústavy“ (Prusák 1999, s. 69). V oboch 

uvádzaných publikáciách sa však abstrahuje od skutočnosti, že „zdroj moci“ je entita vnútorne 

diferencovaná  a napríklad aj priestorovo hierarchicky štrukturovaná. Ak má byť rešpektovaná 

skutočnosť, že zdroj moci („ľudˮ) je štrukturovaný, potom by mali byť relevantne štrukturovaní aj 

reprezentanti tejto moci - inak môžeme transport moci od zdroja k reprezentantom a následne do 
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podoby zákonov fungovať len ako mechanizmus reprezentovania tých verejných záujmov, ktoré 

zodpovedajú väčšinovým záujmom zdroja moci ako celku (ľudu, občanov, národa - podľa toho ako 

je zdroj moci v ústave príslušnej krajiny vymedzený) a nie je automaticky uspôsobený na 

presadzovanie záujmov, ktoré nie sú väčšinové.  
 Právna teória nás teda vedie k myšlienke, že zákony (vyjadrujúce verejné zujmy), ak majú 

byť legálne, musia byť prijímané legálne konštituovanými zákonodarnými zbormi. A. Gerloch sa aj 

vo svojej Teórii práva opiera o pojem legitimita už pri vymedzovaní pojmu legalita, keďže súčasný 

právny štát je legitimovaný jednak legalitou, jednak napĺňaním zásady suverenity ľudu 

a koncepciou ľudských práv (Gerloch 2009, s. 194). Aj z tohto vymedzenia vyplýva, že legitimitu 

môžeme považovať aj z hľadiska teórie práva za jeden z dôležitých predpokladov legality: bez 

legitimity nemôžeme hovoriť o legalite právneho štátu. resp. legitimita je predpokladom legality 

právneho štátu. 
 Jozef Prusák vymedzoval legitimitu štátnej moci jednak ako ustanovenie štátnych orgánov, 

pričom ich právomoc sa odvodzuje od občanov ako od zdroja moci uznaného ústavným 

a zákonným postupom (Prusák 1999, s. 68 – 69), jednak ako akceptovanie a rešpektovanie 

usporiadania štátu a štátneho režimu (metód vládnutia) občanmi (tamže, s. 69). Legitimita má teda 

aj svoju občiansku (hodnotovú) stránku. Znamená, že štátnu moc občania akceptujú, že ju uznávajú 

a rešpektujú jej autoritu“ (Ottová 2006, s. 112 – 113). 

 Otázkou je, prečo predovšetkým občania štátnu resp. inú verejnú moc môžu akceptovať, 

uznávať a rešpektovať – odpoveďou je, že preto, lebo koná v súlade s ich záujmami. Priamo na 

otázku, ako občania verejnú (napríklad zákonodarnú) moc legitimizujú však právna teória odpovedá 

len odkazom na legalitu procedúry transportu moci alebo odkazom extra ius. 
 

 Sumarizujúc môžeme konštatovať, že odpoveď právnych vied na legitimizovanie verejných 

záujmov neprekračuje rámec legitimizovania väčšinových záujmov. Vychádza to zo záujmu 

právnych vied o otázku legitimity štátnych, najmä zákonodarných orgánov (a tu je ten moment 

spätosti legitimity a legality v právnych vedách, nakoľko tieto orgány musia vzniknúť lege artis aby 

mohli byť legitímne), čo sa stáva predpokladom nimi vydávaných legitímnych zákonov, 

vyjadrujúcich eo ipso legitímny verejný záujem. Celý tento mechanizmus je však akceptovateľný a 

aj jeho výsledok je vynútiteľný len vďaka uplatneniu väčšinového mechanizmu. V tomto rámci 

konštituovaná moderná právna teória vychádza z pôvodne konceptu spoločenskej zmluvy, z ktorého 

vyplýva aj hobbsovský koncept nedeliteľnosti moci a kelsenovský koncept právneho monizmu 

(Hwang 2014), či už ide o monizmus zákonodarných zborov alebo aj monizmus zákonov. 
 Väčšina právnych legitimizačných teórií vychádza z premisy, že legitímne môže byť len to, 

čo je legálne a maximálne sa zaoberá otázkou tzv. transportu moci od jej originárneho nositeľa k jej 

realizátorovi. Mohli by sme ich označiť ako normatívne teórie legitimity, pretože smerujú k 

normatívnemu (právnemu) stanoveniu znakov, ktoré musí moc (orgán moci) spĺňať z hľadiska 

svojho vzniku (nadobudnutia moci) ako aj z hľadiska ďalšej existencie (spravovania moci). V 

prípade právnych legitimizačných teórii je toto normatívne zakotvenie v existujúcom právnom 

rámci.  
 V súčasnosti už aj právna veda prekonáva koncept nedeliteľnosti moci (Hodás 2016) a stále 

častejšie sa v tomto kontexte spomína nielen multicentrizmus práva (Večera 2005), ale - no to už 

skôr v priestore sociológie a najmä politických vied - redukovanosť vyššie spomínaného chápania 

legitimity a potreba širšieho sociálneho kontextu legitimity predovšetkým v kontexte občianskej 

spoločnosti: objavuje sa tu konštatovanie o význame spoločenských skupín s rozdielnou mierou 

legitimizačnej kompetencie. 
 

4.1. 2 Legitimita v politológii a sociológii 

 

 Aj v politologickej a sociologickej literatúre sa stretávame popri pojme legitimita aj s 

pojmom legalita, veľmi často v párovom prepojení – predsa však v trochu odlišnom postavení ako 

tomu býva v právnických textoch. Pritom sociologická a politologická literatúra akceptujú právny 
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pohľad na legalitu, ale výraznejšie upozorňujú už pri legalite na širšie spoločenské súvislosti 

uplatňovania zákonnosti. V časti našej sociologickej a politologickej literatúry (najmä staršej) sa 

stretávame s vymedzením legitimity, blízkych tomu, ako ich vymedzujú právne vedy, aj keď tomu 

čo tam ,ostáva „extra iusˮ venujú o trochu väčšiu pozornosť. 
 Napríklad sociologický slovník Bohumila Geista sa tak v hesle „Legitimita“ odvoláva na 

klasickú sociologickú teóriu legitimity panstva, ktorú publikoval ešte v roku 1921 Max Weber 

(1997). 
 Aj starší Stručný politologický slovník uvádza, že „legitímnosť je oprávnenosť politického 

systému vystupovať ako politická moc. Legitimita de iure znamená deteminovanosť politického 

systému ústavou a zákonmi. Legitimita de facto je vznik politického systému rešpektovaním ústavy 

a ostatných právnych noriem“ (Tóth et ali 1991, s. 38). Vo väčšine relevantných sociologických a 

politologických textov sa však otázka legitimity rieši podstatne širšie ako je tomu v textoch 

právnických. 

 V politológii - aj vzhľadom k jej orientácii na otázku moci - je legitimita predovšetkým 

otázkou legitimity moci: „Pokiaľ ide o moc, rozhodujúci je rozdiel medzi jej titulárnymi nositeľmi a 

skutočnými vykonávateľmi. Moc znamená koniec koncov exercitium  -  vykonávanie moci. Ako sa 

môže ľud, akokoľvek chápaný a definovaný, stať vykonávateľom moci? (Sartori 1993, s. 31). 
 Vo svetovej politologickej a sociologickej literatúre majú pritom svoje stále miesto aj 

ucelenejšie, systémovejšie teórie legitimity, ktoré pri tom všetkom neprekračujú charakteristiku 

monodisciplinarity. Patrí k nim - spomedzi sociologických teórií legitimity - predovšetkým známa 

Weberova teória a spomedzi politologických zase takisto známa Eastonova teória. Pretože sú 

dostatočne v odbornej verejnosti známe, pokúsime sa ich prezentovať len veľmi stručne a skôr sa 

sústredíme na ich potenciálny presah do teórie verejnej politiky a od legitimity moci do legitimity 

(verejných) záujmov.125 

 

Weberova typológia legitimity 

 

 Popravde by nebolo ani celkom vhodné zaraďovať Weberovu typológiu medzi typológie 

moci, ako sa to bežne robí, pretože Weber rozlišoval moc (Macht) a panstvo, resp. vládnutie, či ešte 

skôr opanovanie, vládnutie (Herrschaft): „Moc reprezentuje každú šancu, presadiť v sociálnych 

vzťahoch vlastnú vôľu aj voči odporu, bez ohľadu na to, na čom je táto šanca založená. Vládnutie 

má znamenať šancu dosiahnuť pre daný príkaz s určitým obsahom poslušnosť  identifikovateľných 

osôb; disciplína má znamenať šancu silou vopred premysleného postoja nájsť voči príkazu rýchlu, 

automatickú a šablónovitú poslušnosť identifikovateľnej množiny ľudíˮ (Weber 1980, s. 27 - 28). 

Weberova typológia sa vzťahuje len k tomuto vládnutiu. 

 Táto legitimita môže byť: 

„1. racionálnej povahy: zakladajúca sa na viere v legalitu právneho poriadku a vo výklad práva 

tými, ktorí sú k tomu výkonu povolaní vládnutím  (legale Herrschaft), - alebo 

2. tradičný charakter: zakladajúca sa na každodennej viere v posvätnosť odjakživa platných tradícií 

a legitimitu tých, ktorí sú autoritou k tomu povolaní (traditionale Herrschaft), - alebo napokon 

3. charizmatický charakter: zakladajúci sa na každodennej oddanosti, posvätnosti, hrdinstvu alebo 

príkladnosti osoby a na poriadku, ktorý odhalila alebo vytvorila (charismatische Herrschaft)ˮ 

(Weber 1980, s. 123). 

 Z hľadiska legitimity záujmov z pohľadu teórie verejnej politiky si u Webera môžeme 

všimnúť rozdiel medzi legitimitou racionálnou a legitimitou tradičnou: záujmy môžu byť 

legitimizované racionálne (legálne) ale aj tradíciou; charizmatická legitimizácia záujmov sa nám 

                                                 
125  Okrem sociologických a politologických monodisciplinárnych koncepcií legitimity mohli by sme sem priradiť 

aj ďalšie, najmä právne koncepcie legitimity, spomedzi ktorých spomeňme aspoň koncepciu Carla Joachima Friedricha, 

ktorý rozlišoval (ešte v medzivojnovom období) legitimizáciu náboženskú, právnu, tradičnú a procedurálnu (Friedrich 

1970, s. 98 - 113). Významnejšia pre nás je možno trochu skromnejšia typológia legitimity Georgesa Burdeaua, ktorý (v 

50. a 60. rokoch) rozlišoval legitimitu ako právoplatnosť formálnu (ktorú možno stotožniť s legitimitou normatívnou) a 

právoplatnosť materiálnu (fakticky s legitimitou spoločenskou) (Burdeau 1950, s. 135). 
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nejaví byť pre teóriu verejnej politiky osobitne inšpiratívna.   

 

 K sociologickému dedičstvu v tejto oblasti môžeme zahrnúť aj dielo (žiaľ už len skôr 

učebnicovo známeho) Gaetana Moscu s jeho analýzou významu vládnucej triedy, na ktorú 

nadviazal svojou typológiou moci v medzivojnovom období taliansky sociologizujúci historik 

Guglielmo Ferrero vo svojom poslednom diele, kde prezentoval, že legitímna je taká vláda, ktorej 

moc občania akceptujú dobrovoľne a slobodne jej odovzdávajú svoju lojalitu; v revolučných 

systémoch sa moc obáva ľudí a ľudia sa obávajú moci (Ferrero 1968). Legitimita moci môže byť 

potom podľa jeho názoru 1) legitimitou výberom, 2) demokratickou legitimitou, 3) legitimita 

dedením, 4) aristokraticko-monarchistická legitimita. Štyri formy legitimity sa však v podstate 

redukujú len na dve, pretože voľby a demokracia na jednej strane, dedičstvo a monarchia a 

aristokracia na druhej strane patria k sebe. 1) a 3) sú „základy“ legitimity, ktoré 2) a 4) legitimujú, 

zatiaľ čo ďalšie dva charakterizujú spôsob výkonu moci a vlády (Niewiadomski 2010, s. 206). 

 Z hľadiska teórie verejnej politiky, resp. z hľadiska možnosti využitia Ferrerovej typológie 

pri posudzovaní legitimity verejných záujmov je možné považovať tretí a štvrtý typ tejto typológie 

za využiteľný len smerom do minulosti, keď by boli aplikovateľné na analýzu politických záujmov, 

ktoré neboli kreované vo verejnom prostredí.  

 Do novšej sociologickej tradície pokusov o typologizáciu legitimity by sme mohli do tohto 

prehľadu zahrnúť napríklad aj pohľad Karla W. Deutscha, ktorý navrhoval vymedzovať legitimitu 

prostredníctvom tradície, reprezentácie, procedúry a účinkov pôsobenia, pričom upozorňoval tiež na 

produkciu a distribúciu symbolov, čo považoval za jednu z funkcií legitimizácie: jednou z techník 

legitimizácie je podľa K. W. Deutscha aj operovanie so symbolmi (Deutsch 1976). 

 

Eastonova teória legitimity 

 

 Teória legitimity Davida Eastona vznikla síce plne v lone politických štúdií, ale prejavili sa 

v nej už (tak ako aj v iných Eastonových prístupoch) silné empirizujúce momenty. Easton rozlišuje 

nasledovné typy legitimizácie: 

1) Ideologická legitimizácia - je založená predovšetkým na akceptovaní hlavných princípov, podľa 

ktorých je moc v politickom systéme organizovaná a distribuovaná. Tomuto typu legitimizácie 

napomáhajú aj také prvky ako: 

a) definovanie cieľov a základných princípov systému, teda určité systémové hodnoty („operatívne 

hodnotyˮ regulujúce správanie systému vo vzťahu k okoliu a spôsob fungovania vnútorných 

mechanizmov); 

b) identifikácia tých ideálov, cieľov a princípov, ktoré pomáhajú pri interpretácii minulosti, 

vytvárajú základ pre hodnotenie súčasnosti a definovať víziu budúcnosti. 

2) Štrukturálna legitimizácia - založená na presvedčení, že politický režim je legitímny, zákonný a 

dodržiava zákony. Rozsah tohto porozumenia zahŕňa aj spoločenskú akceptáciu panujúceho 

právneho poriadku, teda jeho legitimizácia pozície inštitúcií v jeho rámci. Právne normy nemajú 

absolútnu schopnosť legitimizácie inštitúcií, môžu sa meniť a legitimizované môžu byť iné 

inštitucie. 

3) Personálna legitimizácia - základnú úlohu hrá správanie orgánov, spôsob ich politického konania 

ako aj osobnosti. Easton tvrdí, že ak je personálna legitimizácia silná, tak autoriry, využívajúce túto 

„podpornú rezervuˮ môžu dokonca porušovať pravidlá režimu, ako napríklad zaužívaný spôsob 

riešenia úloh v systéme. Na druhej strane personálna legitimizácia pomáha pri stabilizácii zmien, ku 

ktorým dochádza v systéme (Easton 1965, s. 10) 

 Eastonova personálna legitimizácia je širšia ako Weberova charizmazická: „podporná 

rezervaˮ poňatá inštitucionálne, môže pôsobiť manipulatívne na vznik falošných chariziem, ale ináč 

sa z hľadiska využiteľnosti  pre riešenie otázky legitimizácie záujmov je tak Eastonova personálna 

legitimizácia podobne ako Weberova charizmatická legitimizácia len málo inšpiratívna. 

 Trochu inšpiratívnejší je však Eastonov koncept štrukturálnej legitimizácie z hľadiska 

legitimizácie aktérov, kde upozorňuje na to, že právna legitimita a legalita nemusí byť dostačujúca - 
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nedáva však odpoveď na to, ako legitimizovať aktérov bez právnej legitimity. 

 Eastonova typológia je pre riešenie otázky legitimity verejných záujmov veľmi inšpiratívna, 

najmä pokiaľ ide o koncept idelogickej legitimizácie, aj keď je potrebné podrobnejšie preskúmať 

možnosť aplikovateľnosti verejných záujmov do prostredia  „operatívnych hodnôtˮ. 

Povšimnutiahodný je aj vzťah štrukturálnej a ideologickej legitimizácie, ku ktorej sa vrátime v 

závere. 

 K politologickým monodisciplinárnym typológiám legitimity by sme mohli zaradiť  

napríklad aj  pomerne jednoduchú typológiu Gabriela A. Almonda a G. Binghama Powella, 

rozlišujúca normatívnu legitimizáciu (ktorá sa týka nadobudnutia moci a spravovania moci) a 

sociálnu legitimizáciu subjektu moci (ktorá sa týka legitimizácie vládnucej skupiny a spôsobu 

spravovania vlády) (Almond - Powell 1978). 

 

4. 2 INTERDISCIPLINÁRNE PRÍSTUPY K LEGITIMITE 

 

 Odlišnú východiskovú pozíciu nám núkajú niektoré novšie teórie legitimity, charakteristické 

svojou interdisciplinaritou, osobitne z pohraničia politológie a sociológie, čo korešponduje aj s 

vývojovými tendenciami teórie verejnej politiky. 

 

Luhmannov koncept autopoietickej legitimizácie 

 

 Všeobecne princíp autopoiesis, s ktorým sa tu stretávame, znamená, že systémy vznikajú a 

udržujú sa vďaka svojej vlastnej štruktúre, že teda systém reprodukuje prvky, z ktorých pozostáva a 

robí to pomocou prvkov, z ktorých sa skladá, čo nemožno vysvetľovať pomocou vonkajších príčin. 

Niklas Luhmann, nemecký sociológ, ktorý sa venoval komunikačným systémom ako 

autopoietickým spoločenským systémom (Luhmann bol žiakom Talcotta Parsonsa) (Luhmann 

2006), aplikoval túto teóriu aj na oblasť práva. Vychádza z toho, že súdne rozhodnutia sú vždy 

interpretáciou resp. reprodukciou práva a každé súdne rozhodnutie len odkazuje na zákon a na to, 

čo je podľa zákona záväzné a čo nie. Luhmann nazýva tento proces reprodukcie právneho systému 

funkčným uzavretím zákona. Právo takto svoju legitimitu nezískava z vonkajšieho prostredia, ale 

samo zo seba, je teda autopoietickým systémom. 

 Autopoiesis neznamená však izoláciu vo vnútri systému. S touto teóriou sa spája aj pojem 

internalizácie (zvnútornenia), používaný napríklad vo výskume socializácie, „keď interpretácia sa 

realizuje v takom kontexte, že abstraktnejšie znaky sú prostredníctvom všeobecnejších úrovní 

systému a podľa požiadaviek diferenciácie pevne stanovené: to potom vysvetľuje určité rámcové 

podmienky vo vzťahu k personálnym a sociálnym systémom. K tomu pristupujú ďalšie dôsledky. 

Ak hierarchizujete vnútornú diferenciáciu, ktorá sa zakladá na lineárnych a vzťahových štruktúrach, 

dosiahnete vo vnútorných vzťahoch, ktoré z tejto organizácie vyplývajú, diferenciačný efekt: 

hierarchicky nižšie systémy sa môžu správať len buď konformne alebo odlišne, primerane 

hodnotám alebo normám alebo štrukturálnym požiadavkám hierarchicky vyšších systémov. 

Linearita výstavby systému zodpovedá teda dualizácii kontaktov na ďalšej nižšej úrovni. Ako celok 

ide teda o systém so zabudovanou a tým domestikovanou polarizáciouˮ (Luhmann 1977, s. 63 - 64). 

 Tento diferenciačný efekt ako základná dichotómia sa týka aj práva ako autopoietického 

systému a prejavuje sa jednak v kategóriách „právny - protiprávnyˮ (týkajúcich sa selekcie a 

diferenciácie vo vnútri samotného systému) alebo „právny - neprávnyˮ (vzťahujúci sa k popisu 

diferencií medzi systémom a jeho okolím). Dichotómia „právny - protiprávnyˮ určuje spôsoby a 

obsahy právne prípustného a právne neprípustného konania, zatiaľ čo dichotómia „právny - 

neprávnyˮ určuje samotné hranice právnej regulácie (Přibáň 1996, s. 137). 

 Luhman teda upúšťa od materiálnej legitimizácie práva a v súlade s koncepciou autopoiesis 

hovorí o autolegitimizácii práva, resp. o procedurálnej legitimite, ktorej podstata spočíva v 

(administratívnych) postupoch (Legitimität durch Verfahren). Podľa jeho názoru procedúry sú 

mechanizmom, ktorý sprostredkováva zmysel a stabilitu. Procedúry môžu ale aj nemusia mať 

právny základ. Existencia zodpovedajúcich procedúr robí konkrétne politické rozhodnutia 
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nezávislými od každodenného procesu ich zdôvodňovania a konfrontácie s hlbokými vrstvami 

morálky, s hrou síl a záujmov. Procedurálna legitimizácia hovorí, že zákon je právne záväzný, ak 

bol riadne prijatý legitímne zvoleným parlamentom v súlade s procedurálnymi požiadavkami ústavy 

a ďalšej legislatívy, vrátane postupov spracovania a predkladania návrhu zákona, podmienok jeho 

schválenia a nadobudnutia účinnosti atď. Obdobne legitímne je prijímanie noriem napríklad v 

obchodnej spoločnosti, napríklad prijatie jej štatútu, ktorým je možné legitimizovať rozhodnutia jej 

vedenia (Luhmann  1988/1989). 

 Luhmannov koncept môžeme z nášho pohľadu hodnotiť aj ako pokus o nájdenie 

alternatívnej možnosti legitimizácie, ktorá nebude závislá od politického prostredia a tým aj od 

legitimizácie, do ktorej by vstupovalo politické či širšie sociálne prostredie. 

 Luhmanov koncept sa ukazuje byť z hľadiska jeho aplikácie na problematiku verejných 

záujmov najmenej aplikovateľný - verejné záujmy už svojou podstatou nemajú autopoietický 

charakter a systém verejnej politiky svojou otvorenosťou je svojim spôsobom v kontraste s 

funkčným uzavretím zákona, ktorý by mal byť vyjadrením verejného záujmu. Na druhej strane 

Luhmanovské prekonanie materiálnej legitimizacie práva má čo povedať aj riešeniu otázky o 

legitimizácii verejných záujmov prostriedkami práva verzus mimoprávnymi prostriedkami, aj keď 

administratívne postupy ako nástroj legitimizácie tu majú zrejme len limitované uplatnenie. 

 

Rosanvallonov koncept demokratickej legitimizácie 

 

 Koncept demokratickej legitimizácie sa spája s menom Pierre Rosanvallona. Pôvodným 

vzdelaním historik a sociológ, žiak Raymonda Arona, je autorom celého radu publikácií a niekedy 

aj kontroverzných koncepcií. Jednou z nich je aj koncepcia „proti-demokracieˮ (La Contre-

démocratie), ktorou chápe to, čo sa v sociálnych procesoch reálne spúšťa ako opak toho, čo je 

hlásané oficiálne, teda napríklad aj v dôsledku korupčného či nepotického správania. Víťazné 

politické sily často po volebnom víťazstve opúšťajú svoje predvolebné sľuby. Deklarovaná a 

explicitná aktivita predstavujú len malú časť realizovaného politického diskurzu a často slúžia skôr 

na prekrytie iných skutočností, ktoré sa nezverejňujú. Za základ demokracie sa považuje sociálna 

dôvera, ale rovnako je tu prítomná aj nedôvera.  Hlbšie analyzujúc tieto skutočnosti koncipuje 

Rosanvallon rieši otázku úlohy nedôvery v demokraciách a prichádza s pohľadom, podľa ktorého 

voliči sú na opačnom brehu ako občania-strážcovia (peuple-vigilant, Wächter-Volk), občania-

vetujúci (peuple-veto, Veto-Volk) a občania-sudcovia (people-juge, Richter-Volk). Tieto tri skupiny 

reprezentujú mechanizmy nedôvery, ktoré predstavujú „proti-demokraciuˮ, charakteristickú 

používaním kontrolných mechanizmov (strážcovia), formovaním práva na odmietnutie (veto) a 

vytváranie  nezávislých hodnotiacich inštitúcií (sudcovia) (Rosanvallon 2006, s. 16 - 17). 

 Z hľadiska našej témy nás viac zaujal koncept demokratickej legitimizácie, v ktorom P. 

Rosanvallon, aj keď z ľavicových pozícií, predsa len nadväzuje na ešte starší koncept reflexívnej 

demokracie Roberta E. Goodina a možno až na personalistickú demokraciu Jacquesa Maritaina s 

jeho konceptom kolektívnych entít. Nadväzuje ním na svoju vyššie uvedenú prácu práve 

myšlienkou nedôvery k legitimite, založenej na voľbách. „Podľa Rosanvallona je model 

legitimizácie moci, založený na voľbách a dôvere voličov v stranu, ktorá získala následne 

parlamentnú väčšinu, už zastaraným modelom. Vláda väčšiny nie je schopná zabezpečiť dlhodobé 

vykonávanie verejných záujmov spoločnosti. Demokratické mechanizmy sa stali príliš 

komplexnými na to, aby sa vôľa zvolených predstaviteľov spoločnosti mohla v plnej miere 

implementovať. Musia zohľadniť rôzne obmedzenia (inštitucionálne a ústavné), ktoré vznikli v 

dôsledku rastúcej nedôvery voči orgánom. Vzťah medzi občanmi a štátom sa tiež zmenil. Občania 

nesúhlasia s politickými rozhodnutiami, opakovanými každých pár rokov. S pomocou rôznych 

inštitúcií neustále ovplyvňujú moc, vyvíjajú na ňu tlak, vedú ju k zodpovednosti a nesú aj 

spoluzodpovednosť. Žiadajú tiež, aby sa v procese uplatňovania moci uznali ich individuálne 

záujmy. Demokratická legitimita moderného štátu preto závisí viac od existencie a efektívnosti 

kontrolných, dozorných a regulačných inštitúcií, ako aj od kvality kontaktu medzi orgánmi a 

občanmi a v menšej miere od mandátu, ktorý zástupcovia dostávajú každých niekoľko rokovˮ 
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(Bodnar 2011, s. 35). 

 Demokratická legitimita sa pritom zakladá na troch princípoch, ktoré vedú k trom 

špecifickým podobám rosanvallonovskej demokratickej legitimizácie:  

 Princíp nestrannosti (impartialité), odlišnej od bežných politických záujmov, 

nepartikulárnej vo svojich riešeniach, usilujúcej sa maximálne realizovať široké (a dlhodobejšie – 

Potůček 2005) záujmy spoločnosti. Jej prejavom je napríklad existencia rôznych typov dozorných a 

kontrolných inštitúcií a regulačných agentúr, ktoré vytvára zákonodarná ale aj výkonná moc aby 

odvrátila podozrenie zo zaujatosti a posilnila dĺžku časového horizontu, v ktorom sa sleduje 

napĺňanie verejných záujmov. Ich podstata je založená na monitorovaní javov, ktoré presahujú 

bežný politický cyklus, netýkajú sa natoľko bežných rozhodnutí, ale týkajú sa skôr napĺňania 

verejných záujmov v širšom kontexte. Spoločnou črtou regulačných agentúr je práve ich 

previazanosť na napĺňanie verejných záujmov, k čomu má slúžiť aj ich vybavenie zodpovedajúcimi 

právomocami, umožňujúcimi aj razantné zásahy pomocou moderných prostriedkov výkonu moci. 

Predsedovia resp. iní kľúčoví predstavitelia týchto agentúr sú síce spravidla nominovaní politicky, 

ale tým, že agentúry majú vo svojej činnosti na zreteli primárne verejný záujem, ich legitimita sa 

upevňuj tým, že výkon tejto činnosti si vyžaduje vysokú mieru profesionality a kompetentnosti, 

pretože ide často o znalosti, ktoré ovláda len úzky okruh odborníkov. V týchto podmienkach 

prijímanie jednoznačných, nekompromisných a nestranných rozhodnutí a nepodliehanie vplyvu 

záujmových skupín je základom legitimity týchto agentúr, uznávaných verejnosťou. To by ich zase 

malo imunizovať voči politickému vplyvu: politici za týchto podmienok síce majú nástroje na svoj 

zásah (napríklad odvolanie predsedu agentúry), ale predseda môže činnosť agentúry vždy 

obhajovať verejným záujmom, ak sa ním skutočne dôsledne riadi. Odvolanie predsedu agentúry by 

bolo interpretovateľné ako útok na jej nezávislosť, čo nie je v demokratických spoločnostiach 

akceptované. Na druhej strane rozhodnutia regulačných agentúr nie sú vždy uspokojivé pre 

všetkých aktérov spoločenského života - celkove by však mali vytvárať konzistentný rámec, keď 

možno polemizovať s jednotlivými rozhodnutiami, ale rešpektuje sa, že činnosť agentúry vytvára 

pocit istoty presadzovania verejného záujmu, nezávisle od aktuálnych záujmov politických elít. 

Tým sa potvrdzuje ich demokratická legitimita (Rosanvallon 2010, s. 93 - 150, Bodnar 2011, s. 34). 
 V podmienkach Slovenskej republiky by sa tieto charakteristiky a tento typ legitimity, 

založenej na nestrannosti, mali týkať napríklad Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu pre riadenie 

sieťových odvetví a pod. 

 Princíp reflexívnosti (réflexivité) ako schopnosti odrážať v politike potreby špeciálnych a 

menšinových skupín, pohľady expertov a nezávislých think-tankov. Príkladom uplatnenia tohto 

princípu je aj činnosť ústavných súdov, ktoré majú chrániť ústavné hodnoty a princípy, a tak často 

chrániť aj záujmy menšín, ktoré nie sú zastúpené v orgánoch verejnej moci alebo ktorých hlas nie je 

dostatočne akceptovaný. Ústavné súdy nie sú priamo legitimizované občanmi (pokiaľ túto funkciu 

nevykonáva niektorá komora parlamentu alebo iné súčasti moci zákonodarnej), sú však v určitom 

zmysle negatívnym zákonodarcom. Posudzovanie ústavnosti zákonov si vyžaduje vyvažovanie 

rôznych a niekedy aj protichodných hodnôt a nedovoľuje automatický súhlas so záujmom politickej 

väčšiny. Reflexívnosť znamená aj využitie odborných znalostí expertov, mimovládnych organizácií, 

think-tankov v záujme prijatia takého rozhodnutia, ktoré najlepšie vyhovuje verejnému záujmu, 

vyjadrenému v ústave. V činnosti ústavných súdov sa prelína princíp reflexívnosti aj s princípom 

nestrannosti. Ústavní sudcovia sú spravidla volení politikmi, dôležitá je však vysoká miera ich 

odbornosti. Spôsob menovania, spravidla výrazne dlhšie funkčné obdobie atď. - to všetko má slúžiť 

nezávislosti ústavných súdov a umožňovať sudcom byť pri výkone svojich funkcií nestrannými. 

Nestrannosť sa teda dosahuje aj pomocou procedúry (ako to navrhoval aj N. Luhmann): 

demokratická výstavba spoločnosti vytvorila mechanizmy, zabezpečujúce také ústavné hodnoty, 

ako je inštitucionálna nezávislosť a nestrannosť pri rozhodovaní. Nezávislosť na procedurálnej 

úrovni možno zabezpečiť aj tvorbou vhodných právnych predpisov - nie je však daná raz navždy, 

ale upevňuje sa v procese každodenného prijímania rozhodnutí a v procese formovania kultúry 

ústavnosti (Rosanvallon 2010, s. 151 - 208, Bodnar 2011, s. 34, Konečný 2016). 
 Princíp bezprostrednosti (proximité), čiže bezprostrednosti kontaktov a nasmerovania na 
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občana a jeho potreby, vnímanie spoločnosti nie ako homogénnej masy ľudí ale ako spektra rôznych 

záujmov, na ktoré treba reagovať, čo sa uplatňuje napríklad v rámci sociálnych hnutí, miestnej 

samosprávy, mimovládnej a neinštitucionalizovanej účasti, ako aj ďalších prvkov priamej 

demokracie, ktoré sa stávajú alternatívou k tradičnej politike (Rosanvallon 2010, s. 15). Ide o 

princíp, odlišný od princípu reflexívnosti i od princípu nestrannosti. Zatiaľ čo princípy nestrannosti 

a reflexivity sa premietli do rozvoja nových inštitúcií demokratického štátu, princíp legitimizovania 

prostredníctvom blízkosti znamená orientáciu na občana a na jeho potreby či záujmy. Občan v 

modernej demokracii očakáva možnosť priameho kontaktu s orgánmi verejnej moci, porozumenie z 

ich strany pre svoje potreby, pochopenie jeho špecifickej situácie. Spoločnosť nie je všeobecnou 

masou občanov, ale sumou početných individuálnych záujmov, na ktoré musia orgány reagovať. 

Dosahuje sa to inštitucionálne prostredníctvom kreovania funkcií rôznych ombudsmanov, ale aj 

posilňovaním transparentnosti činnosti orgánov, účasťou občanov na rozhodovacom procese, 

uplatňovaním procedurálnej spravodlivosti a pod. (Rosanvallon 2010, s. 209 - 270, Bodnar 2011, s. 

35). 
 

 Prínos konceptu demokratickej legitimizácie sa ukazuje byť významný v kontexte 

prekonania idey nedeliteľnosti práv, pretože tá prestáva v prostredí moderného pluralitného štátu 

platiť – a to nielen v prostredí zloženého štátu, ale aj toho, čo sa už aj v právnickej literatúre 

reflektuje ako multicentrizmus práva (Večeřa 2005, s. 24 – 25). Hierarchické usporiadanie 

politických systémov, kde dochádza k vertikálnej konfrontácii dvoch legitímnych mocí napríklad v 

podobe vzťahu legitimity primárneho politického systému (napríklad na úrovni členského štátu 

Európskej únie) a legitimity sekundárneho politického systému (na úrovni Európskej únie a jej 

orgánov). Riešenia vertikálnych dualít legitimity je podľa nášho názoru možné v rámci nástrojov 

politických systémov. 
 Rosanvallonovmu konceptu demokratickej legitimizácie sme venovali aj rozsahom 

najväčšiu pozornosť, pretože ho považujeme za najinšpiratívnejší minimálne pre riešenie otázky 

legitimizácie verejných záujmov. Na jednej strane síce v tomto koncepte chýba normatívny aspekt, 

ale jej inšpiratívnosť je obsiahnutá práve v rozpracovanosti jej empirického, resp. sociálneho 

aspektu. Poskytuje nám hneď tri kritériá, pomocou ktorých, resp. aj kombináciou ktorých môžeme 

hľadať legitimitu početných záujmov, ktoré nie sú legitimizované normatívne, ale zato (resp. v 

doplnení k ním) môžu umožňovať legitimitu sociálnu, empirickú, resp. ako to nazýva veľmi presne 

Rosanvallon - legitimitu demokratickú, aj keď nevyjadrenú v podobe zákonov a neodvíjajúcu sa 

bezprostredne od mechanizmov parlamentných volieb. 
 Kritérium nestrannosti možno pritom kontextuálne interpretovať aj ako bezprostrednú 

(priamu) nezainteresovanosť, oddelenie vlastných (resp. napr. politických) záujmov od záujmov, 

ktoré majú byť napĺňané ako verejné. Podobne kritérium reflexívnosti sa neuplatňuje len v takom 

prostredí akým je ústavný súd: z hľadiska reflektívnej legitimity verejných záujmov môžeme 

hovoriť o rešpektovaní plurality verejných záujmov a o ich nezávislosti. Najbohatšie uplatnenie v 

priestore legitimity verejných záujmov má prirodzene Rosanvallonov princíp bezprostrednosti, 

ktorý má nielen inštitucionálne uplatnenie. Uplatniť ho možno aj v neinštitucionalizovanomn 

prostredí, kde sa stáva dominantným princípom nenormatívnej legitimizácie verejných záujmov. Je 

svojim spôsobom komplementárny k princípu nestrannosti, ale ten sa týka v Rosanvallonovom 

prístupe práve skôr inštitucionálneho rámca legitimizácie verejných záujmov. 
 Pritom v situácii, keď riešime otázku legitimity početných verejných (napríklad 

menšinových) záujmov, ktoré ani technicky nemôžu byť legitimizované právom (právny systém by 

sa stal tým určite naprosto neprehľadný a prebujnelý), sa v praxi Rosanvallonom navrhované 

kritériá môžu stať veľmi dobrým nástrojom posudzovania legitimity týchto záujmov. 
 

Beethamov koncept typológie legitimity  

 

 Politológ David Beetham prekračujúc hranice svojej pôvodnej vednej príslušnosti rozdeľuje 

legitimitu na  
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1) legitimitu legálnu, ktorá znamená, že moc je legitímna vtedy, keď je nadobudnutá a spravovaná 

v súlade s prijatými pravidlami (pravidlami moci). Môžu to byť nepísané pravidlá, patriace k 

neformálnym zvyklostiam, ale aj pevne sformalizované do podoby právnych kódexov. Tlak na 

formalizáciu vzniká obyčajne z potreby rozhodovania v sporoch, keď sú kvôli aplikácii potrebné 

pravidlá presne zadefinované - ale aj tam, kde je k dispozícii už dobre rozvinutá právna formulácia, 

naďalej hrá rolu aj zvyk či zaužívaná konvencia. I tak však existuje možnosť uplatňovania právnych 

sporov, hoci charakteristickou vlastnosťou všetkých právnych systémov je existencia autority, ktorej 

rozhodnutia sú konečné. 
 Opakom normatívnej legitimity je nelegálnosť moci (illegitimacy). Moc je nelegálna vtedy, 

keď bola nadobudnutá pri zneužití pravidiel (napr. uzurpáciou) alebo je spravovaná v nesúlade s 

nimi. Nelegálne nadobudnutie moci vedie obyčajne k hlbším dôsledkom ako nelegálne spravovanie 

moci, hoci záleží od váhy tohto narušenia, resp. od toho či ide o narušenie jednorazové alebo 

opakované. Tam kde sú pravidlá moci nepretržite narušované, môžeme hovoriť o chronickom 

nedostatku legality (Beetham 1991, s. 64 - 99). 
 P. Frič (2008, s. 226) charakterizuje túto dimenziu ako zavedené pravidlá: konanie nemôže 

byť legitímne bez toho, aby nebolo legitímne a naopak;  
2) legitimitu normatívnu, ktorá upozorňuje na to, že súlad s právom nie je dostatočným základom 

legitimity, lebo samotné pravidlá nadobudnutia a spravovania moci si vyžadujú akceptáciu 

(justification). Tým prechádzame na druhú úroveň legitimizácie: moc je legitimizovaná, ak pravidlá 

moci nachádzajú oporu v názoroch strán, previazaných mocenskými vzťahmi. Aká akceptácia a aké 

názory sú potrebné? 1) Moc musí pochádzať od akceptovanej autority (čo je mimoriadne dôležité v 

prípade politickej moci). 2) Pravidlá musia zabezpečovať zodpovedajúcu kvalifikáciu osôb, 

vykonávajúcich moc. 3) Štruktúra moci musí byť vnímaná ako slúžiaca všetkým verejným 

záujmom, nie len záujmom osôb, spravujúcich moc. Tieto dôvody sú ďalej závislé na presvedčení, 

panujúcom v danej spoločnosti o tom, čo je právoplatným zdrojom autority, aké vlastnosti by mal 

mať vykonávateľ moci a akým spôsobom ich môže nadobúdať, ale aj predstáv o verejných 

záujmoch, vzájomných úžitkoch ako aj spoločenských potrieb, ktoré určitý systém moci uspokojuje. 
 V žiadnej spoločnosti nie sú tieto predstavy jednoliate. Jednou z rozlišovacích charakteristík 

výkonnej moci je nerovnosť pozícií, spoločenských príležitostí a rozdielnosť uznávaných hodnôt, 

existujúca medzi vládnucimi a podriadenými skupinami. Ale bez minima spoločných názorov - tak 

medzi skupinami ako aj v ich vnútri - chýba základ, na ktorom možno vybudovať akceptáciu 

pravidiel moci. Prirodzene, to čo je považované za primeranú alebo dostačujúcu akceptáciu možno 

ľahšie spochybniť ako to, čo je právne záväzné. Pri rozhodovaní o takých otázkach nie je možné 

dovolať sa konečnej autority. Okrem toho, logika a presvedčenie danej spoločnosti vnucujú 

všetkým akceptáciám silné podmienky vierohodnosti. 

 Pravidlá moci nie sú legitimizované takou mierou, akou môžu nájsť akceptovanie v sfére 

panujúcich názorov - z dôvodu nedostatku ich elementárnej zhody (napr. v podmienkach rozdelenej 

spoločnosti), z dôvodu zmeny názorov, ktorá zbavuje existujúce pravidlá nevyhnutnej podpory  

(napr. pravidlá o nadradenosti mužov v situácii keď sa menia názory na lepšie vlastnosti mužov) 

alebo z dôvodu meniacich sa podmienok, ktoré robia fungujúce akceptácie nevierohodnými, hoci 

samotné názory sa nezmenili. 
 Tu P. Frič (2008, s. 226) hovorí, že ospravedlnenie (my používame pojem akceptácia) je 

založené na spoločensky akceptovaných (prijatých) názoroch na oprávnenosť zdroja moci a 

správnosť cieľov, čiže ide o normatívne ospravedlnenie, normatívnu akceptáciu;  
3) legitimitu empirickú: tento tretí rozmer legitimizácie predpokladá aktívny súhlas podriadeného 

na mocenskej závislosti - súhlas vyjadrený v konkrétnych situáciách. Význam majú (napr. 

uzatvorenie zmluvy s nadriadeným, sľub poslušnosti či účasť na voľbách) tým, že sú príspevkom k 

legitimizácii mocenských vzťahov. 1) Toto konanie pôsobí - vo vzťahu k tým, ktorí ho uskutočňujú 

- na vznik subjektívnej identifikácie s usporiadaním mocenskej závislosti, bez ohľadu na osobné 

motívy, ktoré ich k tomu viedli. Pritom konania vyjadrujúce súhlas - dokonca aj keď sú 

uskutočňované iba s osobných dôvodov - vnášajú do vzťahov mocenskej závislosti etický prvok, a 

vytvárajú tiež normatívne záväzky voči osobám, ktorých sa dotýkajú. 2) Konanie, o ktorom 
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hovoríme, má charakter symbolu a verejnej deklarácie. Je vyjadrením a potvrdením pozície 

subjektu, ktorý disponuje mocou; môže byť ním použité voči tretím osobám, nezúčastneným na 

vzťahu podriadenosti (či nevyjadrujúcim súhlas s takýmto vzťahom) ako potvrdenie dispozíciou 

mocenskej legitimity; zaodievajú sa neraz do rôznych foriem rafinovaných ceremoniálov. 
  P. Frič (2008, s. 226) hovorí o súhlase verejnosti s mocenskou pozíciou elít a je uznaním 

ostatnými legitímnymi autoritami, čo spája s pojmom legitimizácia. 

 Beethamova typológia mení dichotomický vzťah normatívneho a empirického (sociálneho) 

prístupu k problému legitimity na kontinuum, ktoré zároveň prehlbuje a rozširuje. Zakladá sa - aj z 

pohľadu na problematiku verejných záujmov, ktorý je v tejto koncepcii nielen z hľadiska našej 

interpretácie, ale implicitne zahrnutý - na možnostiach, že: 
- verejný záujem je zakotvený právne, čo neznamená nevyhnutne, že len vo forme zákonov, ale aj 

inými (vynucovateľnými) formami: konvenciami, zvykmi (legitimita legálna), 
- takto vyjadrený verejný záujem musí byť akceptovaný, musí byť preukázaný a potvrdený jeho 

súlad s presvedčením, panujúcim v danej spoločnosti, pričom ide o pluralitný fenomén (legitimita 

normatívna) a 
- výsledok sa musí premietnuť do identifikácie danej spoločnosti s mocou, ktorá koná v takto 

vyjadrenom verejnom záujme (legalita empirická). 
 Beethamova typológia sa nám z nášho pohľadu javí ako produktívna najmä v náväznosti 

(resp. v kombinácii) s typológiou Rosanvallonovou: tam, kde Rosanvallon končí, tam Beetham 

začína - obe koncepcie sa takto takmer dokonale z hľadiska našej témy dopĺňajú. 
 

Tab. 4 Tri dimenzie legitimity  

Kritériá legitimácie moci Formy nedostatočnej legitimizácie moci (non-legative power) 

A. Súlad s pravidlami Nelegálnosť, porušenie pravidiel (illegitimacy) 

B. Všeobecné akceptovanie 

pravidiel 

Nedostatočné akceptovanie pravidiel (legitimacy deficit) 

(nesúlad medzi pravidlami a všeobecnými názormi, 

nedostatok zhody názorov týkajúcich sa pravidiel spravovania 

moci) 

C. Legitimizácia prostredníctvom 

aktívneho súhlasu (through 

expressed consent) 

delegitimizácia (odmietnutie aktívneho súhlasu) 

Prameň: Beetham 1991, s, 20 

 

 U Beethama podľa nášho názoru v jeho trojstupňovej teórii legitimity ide o to, že to, čo je 

legitímne musí byť v súlade so zavedenými pravidlami, tieto  pravidlá musia byť akceptované z 

hľadiska presvedčenia ľudí a musí existovať dôkaz o súhlase tých, ktorí sa takto legitimizovanej 

autorite podriaďujú. Beetham teda rozlišuje medzi právnou platnosťou (legitimita právnou), 

morálnou oprávnenosťou, (legitimita filozofickou) a vierou v legitimitu (legitimita pre 

sociologickou). 
 

 Sumarizujúc možno konštatovať, že v uvedených typológiách prevažujú tendencie 

klasifikovať legitimizačné teórie do spektra, pohybujúceho sa medzi možnosťami legitimizovať 

verejné záujmy normatívne a legitimizovať ich bližšie neidentifikovaným sociálnym kontextom.  
 Ak by sme sa pokúsili usporiadať toto spektrum, mohli by sme s využitím vyššie 

analyzovaných pramenných typológií moci vytvoriť túto štruktúru možností legitimizácie verejných 

záujmov: 

1) Verejný záujem môže byť legitimizovaný striktne normatívne, t. j. vo forme monistického 

zákona. Uplatňuje sa predovšetkým v takých prípadoch, v ktorých skutočne neexistuje možnosť 

akceptovania alternatívneho riešenia: napr. v oblasti verejných záujmov, týkajúcich sa ľudských 

práv a pod., z tohoto dôvodu zakotvených v najvyšších právnych normách. 
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2) Legitimita verejných záujmov nemusí mať vyjadrenie len v ich premietnutí do zákonov. 

Legitimizácia verejných záujmov zákonom však nie je dostatočná nielen pre šírku ale najmä pre 

početnosť verejných záujmov, ktoré môžu byť pritom aj vzájomne kontradiktórne, čo odporuje 

monistickému charakteru práva, aj keď v súčasnosti stále častejšie hovoríme o prechode od 

hierarchického systému práva k sieťovému systému s rozdielnou rolou a váhou jednotlivých 

nositeľov prameňov práva (Gerloch 2009, s. 13). Legitimita verejných záujmov môže byť teda 

postavená aj na právnych rámcoch, umožňujúcich variantné naplnenie, napríklad v prípade 

petičného práva. V takom prípade nie je odvolanie sa na zákonnú úpravu dostatočným 

legitimizačným rámcom a musí byť doplnený postupmi sociálnej (empirickej) legitimizácie. 
3) Legitimizácia empirická (sociálna) znamená, že legitimita verejných záujmov, osobitne 

menšinových, alebo tiež nadividuálnych (Ochrana 1999), ktoré spravidla nemôžu byť (vzhľadom k 

svojmu charakteru) legitimizované zákonom ale ani iným normatívnym rámcom, môže byť 

dosiahnutá aktívnou verejnou legitimizáciou, teda manifestnou identifikáciou s týmto záujmom pri 

splnení predovšetkým kritéria bezprostrednosti, prípadne v kombinácii s kritériami reflexívnosti a 

nestrannosti. 
 
4. 3 LEGITIMIZUJÚCA VEREJNOSŤ: VÄČŠINOVÉ A MENŠINOVÉ ZÁUJMY 
 

 Ani J. Dewey, ktorý k téme záujmov a najmä rozlišovania záujmov verejných prispel 

zásadným spôsobom, neposkytol žiadnu odpoveď na otázku, „ako sa pasívna množina 

»dotknutých« premení na aktívnu verejnosťˮ (Stena 2020, s. 155). Otázka o procedúrach, ktorými 

sú verejnosťou legitimizované väčšinové a menšinové záujmy aby mohli byť považované za 

verejné, si preto takisto zaslúži pozornosť. 
 Tak ako paralelne vedľa seba existujú rôzne početné verejnosti, tak aj rôzne nadindividuálne 

ale i verejné záujmy majú rôznu veľkosť či rôznu frekvenciu výskytu. Ako sme sa už zmienili 

vyššie, najmä mechanizmus zastupiteľskej demokracie je nastavený tak, aby vyjadroval 

predovšetkým tie verejné záujmy, ktoré majú charakter záujmov väčšiny – aj keď to nemusí byť v 

konečnom dôsledku väčšina v matematickom zmysle slova. Pritom vo verejnej politike nemôže ísť 

len o väčšinové záujmy: ako sa vyjadril G. Sartorim citovaný autor mnohých populárnych 

politických bonmotov lord Acton: „Skutočnú slobodu v krajine možno najčastejšie posúdiť podľa 

rozsahu ochrany, ktorú poskytuje menšinám“ (Sartori 1993, s. 34). „Každý z nás patrí do nejakej 

menšiny. Ak dnes neochránime práva jednej menšiny, môže sa v budúcnosti stať, že nikto neochráni 

práva tej menšiny, do ktorej budeme patriť práve my“ (Štefančík 2010, s. 30). 

 V praxi sa však niekedy frekventovanejšie, resp. väčšinové záujmy takto automaticky 

stotožňujú s verejnými záujmami126 a menej frekventované, resp. menšinové záujmy so 

skupinovými záujmami. Skupinové záujmy sú spravidla menej početné a tak sa považujú za záujmy 

menšinové a verejné záujmy sú spravidla početnejšie, a tak sa považujú za záujmy väčšinové. 

 V skutočnosti však môže byť aj verejný záujem kvantitatívne nie príliš výrazný. Existuje 

celý rad nadindividuálnych (napríklad spoločných profesijných) záujmov, ktoré sú následne 

aprobované dostatočne početnou, aj keď nie výrazne početnou verejnosťou, ktoré môžeme napriek 

malej početnosti kolektivity, ktorá je nositeľom nadindividuálneho záujmu (napr. dispečeri leteckej 

dopravy) i následne aprobujúcej verejnosti, ktorej sa „nepriamo a vážne“ daný záujem (napr. 

bezpečnosť leteckej dopravy) dotýka (hoci nemusí ísť o ľudí, ktorí túto dopravu využívajú), sa 

napriek tomu stávajú verejnými záujmami. Treba teda zdôrazniť, že rozdiel medzi väčšinovými a 

menšinovými záujmami nespočíva v ich veľkosti, ale že väčšinové i menšinové záujmy vytvárajú 

                                                 
126

 „V demokraticky fungujúcich spoločnostiach sa predpokladá, že sa tam, kde zlyháva trh, teda o kolektívnych 

statkoch, rozhoduje verejnou voľbou, teda kolektívnym rozhodovaním. Napokon rozhodnutie je výsledkom prevahy 

väčšiny nad menšinou a je teda podľa postulátov demokratických princípov, kde sa menšina podvoľuje väčšine, 

prejavom kolektívneho (verejného) záujmu.  Ten sa podľa hospodárskej teórie politiky odvodzuje od zhodných 

individuálnych záujmov jednotlivcov, inými slovami povedané: Ak sa nájde toľko jednotlivcov so zhodnými 

individuálnymi záujmami, aby sa mohli presadiť vo voľbách, je ich zhodný individuálny záujem prehlásený za záujem 

kolektívny (verejný)“ (Kozáková 1999, s. 47). 
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horizontálnu štruktúru verejných záujmov a mali by byť aj z hľadiska práva považované za 

rovnocenné (Wieloński 2012, s. 24127). Pomerne významné sú však rozdiely medzi väčšinovými a 

menšinovými záujmami z hľadiska mechanizmov ich legitimizácie ako verejných záujmov.  
 Verejnosť vstupuje do procesu legitimizácie nadindividuálnych záujmov viacerými 

spôsobmi. Najvýznamnejším spôsobom, ktorým verejnosť legitimizuje mechanizmus tvorby 

verejných záujmov, je jej účasť na voľbách, ale svoj význam má aj účasť na plebiscite, referende 

prípadne tzv. ľudovej iniciatíve, podpore petícií, ale aj účasť na verejných zhromaždeniach, 

demonštráciách, štrajkoch a pod. (Andrews 2007, s. 167), teda na rôznych prejavoch verejnej 

mienky128. Ide napospol o mnohorozmerné fenomény, ktorým sa venuje podrobne právna veda, 

politológia, sociológia atď. Na tomto mieste sa im však chceme venovať predovšetkým z hľadiska 

teórie verejnej politiky a len z hľadiska, akú úlohu plnia v procese legitimizácie verejných záujmov. 

 G, Burdeau píše: „Súčasná demokracia je reprezentatívna. Referendum či ľudová iniciatíva 

nedokážu vyvážiť význam volieb ako spôsobu spoznania vôle ľudu. Preto zhromaždenie 

reprezentantov poskytuje atribút moci tej vôli, z ktorej pochádza. Systém otvorenej moci nezhŕňa 

však iba voľby ale aj (každé) slobodné hlasovanie, v procese ktorého všetky názory sú hodnotené 

hlasujúcimi“ (Burdeau 1956, s, 143). 

 Vidíme, že pre vystúpenie legitimizujúcej verejnosti tu poskytujú základný priestor nástroje 

zastupiteľskej ale aj priamej demokracie, ktoré môžu byť viac alebo menej formalizované. 

 

4. 3. 1 Väčšinové verejné záujmy a ich legitimizácia 

 

 Ak vychádzame z toho, že verejný záujem je v zákone obsiahnutý účel a že zákony prijíma 

zákonodarný zbor, potom voľby do tohoto zboru sú vstupom do procesu vyjadrovania týchto 

verejných záujmov. V nich sa záujmy jednotlivcov kolektivizujú do štruktúry programov, ktorými 

sa politické strany snažia získať  podporu a tým aj mandát pre presadzovanie svojich vyšších 

nadinidviduálnych politických záujmov ako záujmov verejných.  

 Voľby sú teda nástrojom osobitného kolektivizovania rozptýlených individuálnych záujmov 

prostredníctvom štruktúr, vytvárajúcich politický systém štátu. Ako sme už skôr citovali, „žiadne 

»voličstvo ako také« neexistuje, existujú len jednotliví voliči, z ktorých každý má svoje čiastkové 

záujmy, sympatie, citové väzby atď.“ (Heywood 2002, s. 257). Práve tým - individuálnosťou svojho 

rozhodovania - vytvárajú voliči „voličskú verejnosťˮ a nie nejaké spriemerované (kierkegardovsky 

„ligelighedˮ) voličstvo. Voľby sú nástrojom, v ktorom verejnosť („jednotliví voličiˮ) legitimizujú 

zvolený zastupiteľský zbor. Nie je to však univerzálna odpoveď, vhodná pre legitimizovanie 

akýchkoľvek verejných záujmov. 
 Verejné záujmy hypoteticky môžu vznikať priamou integráciou individuálnych záujmov - 

aspoň takto sa nám to javí na prvý pohľad, hoci v skutočnosti aj tu prebieha určité prvostupňové 

záujmové kolektivizovanie rôznych štruktúr elektorátu. Aj tu však môžeme rozlíšiť input (volebné 

systémy rôznym spôsobom kolektivizujúce voličskú verejnosť) a output (štrukturácia záujmov 

legitímnych politických elít  v parlamente, čomu sa budeme venovať ďalej), čo možno považovať 

za pokračovanie v monistickej línii legitimity jedného typu verejných záujmov napríklad na úrovni 

štátu. Pri voľbách teda prebieha prvá, input fáza legitimizácie verejných záujmov. Dochádza tu k 

input kolektivizácii parciálnych záujmov okolo programov (symbolov, kandidátov, predvolebných 

hesiel) kandidujúcich politických strán – podobne, ako je to pri vzniku iných nadindividuálnych 

záujmov, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcom texte. Volebný systém vyselektuje (v princípe 

väčšinovo) tie politické strany, ktoré sa dostanú do parlamentu. Spravidla ide o politické strany, 

                                                 
127   Tam pozri tiež relevantnú poľskú judikatúru. 
128  Napokon aj voľby možno považovať za určitý prieskum verejnej mienky sui generis. Pokiaľ nie je účasť na 

voľbách zo zákona povinná (ako je tomu napríklad pri parlamentných voľbách v Belgicku), kde vlastne voličská 

verejnosť je prakticky totožná so základným súborom všetkých občanov, ide o vyjadrenie mienky výberového súboru, 

tvoreného na základe samovýberu, kde však vzhľadom na veľkosť tohto výberového súboru (najmä ak veľkosťou 

prekročí polovicu veľkosti základného súboru) možno považovať systematickú odchýlku za irelevantnú a výsledok 

takéhoto „prieskumuˮ za vysoko reprezentatívny aj vo vzťahu k základnému súboru.  
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ktoré ponúkajú voličom (ako politickej verejnosti) určité variantné hodnotové systémy, resp. aspoň 

volebné heslá, vyjadrujúce volebné preferencie a ciele týchto politických strán. Množiny voličov 

jednotlivých politických strán môžeme považovať za kolektivity, združené okolo nadindividuálnych 

záujmov, ktoré im ponúkli tieto strany. Na základe odovzdaných hlasov vo voľbách sa vytvára 

vstupná (input) množina, spravidla (v závislosti od volebného systému) v princípe odráža väčšinové 

preferencie voličstva. 

 Pritom samotný parlament – ako je to veľmi výrazné najmä tam, kde je tvorený 

mechanizmom väčšinového volebného systému – je tvorený na základe mandátov, podporených 

väčšinou občanov, ktorí sa zúčastnili na voľbách, aj keď teda nemusí ísť o väčšinu všetkých 

občanov, oprávnených zúčastniť sa na voľbách (a to ani v krajinách s povinnou volebnou účasťou), 

a už vôbec nie všetkých občanov daného štátneho útvaru. Charakter takto dosiahnutej väčšinovej 

reprezentácie záujmov všetkého občianstva či obyvateľstva daného štátu vyvoláva celý rad otázok, 

týkajúcich sa problému tzv. legitimity, alebo aj tzv. transportu moci v ponímaní právnych vied, ale 

aj z hľadiska teórie verejnej politiky i právnych vied, ako sme sa toho dotkli už v predchádzajúcom 

texte. 
 Táto väčšina v princípe vytvára (pri rôznych modeloch parlamentarizmu) zákonodarný zbor 

štátu, v ktorom následne už output väčšina (v rôznych modifikáciách podľa pravidiel fungovania 

parlamentu legálnych v danom štáte) prijíma zákony. V parlamente takto dochádza k output 

kolektivizácii vyšších nadindividuálnych (politických) záujmov, ktorých nositeľmi sú úspešné 

politické strany, osobitne tie, ktoré (väčšinovo) zostavujú vládnu koalíciu, ale v každom prípade 

(väčšinovo) presadzujú prijímané zákony. 
 Podmienkou toho, aby sa parlament viac približoval svojim charakterom k verejnosti, je aj 

slobodné vykonávanie mandátu tak, ako sa správalo francúzske Národné zhromaždenie 20. júna 

1789. Súvisí to pochopiteľne aj s volebnými systémami, ktorými sa v našej práci nezaoberáme, 

nakoľko ide o čisto politologickú tému129, ale z nášho hľadiska v kombinácii s jednomandátovými 

volebnými obvodmi, resp. s väčšinovým volebným systémom, sa stáva aj transfer moci od voličov, 

štrukturovaných v rámci volebných obvodov do konkretizovanej parciálnej verejnosti, 

transparentnejším a adresnejším, ako je tomu pri veľkých a viacmandátových volebných obvodoch 

a pri pomernom volebnom systéme. 

 Napriek všetkým týmto obmedzeniam však možno považovať voľby, ktoré spĺňajú všetky 

znaky legitimity (t. j. že sú priame, tajné, slobodné....) za politický nástroj akceptovateľný pre 

sformovanie parlamentu ako priestoru pre input legitimizáciu určitých verejných záujmov ich 

transformáciu do podoby zákonov. 
 Otázkou však je - ak teda priznávame verejnosti právo legititmizovať akýkoľvek verejný 

záujem - ako má byť vymedzený rozsah legitimizačnej pôsobnosti parlamentu. Z vyššie uvedeného 

totiž vyplýva, že parlament ako orgán, prostredníctvom zákonov legitimizujúci verejné záujmy, by 

(prinajmenšom potenciálne) mal mať len užšiu legitimizačnú pôsobnosť. Toto „zúženieˮ by 

vyplývalo jednak z toho, že parlament má celoštátnu pôsobnosť a teda aj legitimizuje len záujmy 

„celoštátneˮ, jednak z vyššie uvedeného redukovaného vzťahu medzi ním a verejnosťou. Verejnosť 

má relatívne najbližšie k chápaniu ľudu ako originárneho ústavodarcu a ani ľud v tomto chápaní 

neprenáša na ústavu a následne na parlament celú svoju suverenitu (Volner 2009, s, 97). Preto 

nemožno ani očakávať či predpokladať, že parlament môže zákonmi legitimizovať všetky verejné 

záujmy.   
 Preto sa niekedy vyžaduje, aby zákony, prijaté parlamentom, boli ešte následne 

legitimizované širšie, napríklad referendom130. 

                                                 
129  Prijatie väčšinového alebo pomerného volebného systému a v rámci druhého systému rôzne varianty 

určovania rozdelenia kresiel môže modifikovať rolu voličov. Prijatie napríklad pomerného volebného systému s troj- 

alebo päťpercentnou blokujúcou klauzulou a následne d'Hondtovej, Sainte-Laquëovej alebo Hagenbach-Bischoffovej 

metódy určitým spôsobom znižuje šance menej populárnych volebných subjektov (Sokół 2015, s. 240, Dančišin 2013). 
130  Takáto je pomerne rozšírená prax vo Švajčiarsku, týkajúca sa niektorých zásadných otázok (kompetencie 

konfederácie, rozpočty, sociálne poistenie a pod.), v niektorých členských štátoch EÚ v prípadoch keby mala byť 

domáca legislatíva prelomená legislatívou EÚ (napr. Írsko) atď. U nás sa takáto požiadavka objavila tiež v súvislosti so 
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 Známa maxima hovorí, že parlament môže všetko (údajne len s výnimkou premeny muža na 

ženu a naopak), ale v skutočnosti parlament neprijíma zákony, ktoré sa priečia napríklad listine 

základných práv a slobôd. Symetricky k tomuto negatívnemu vymedzeniu by možno bolo vhodné 

vymedziť pozitívne vecný rozsah zákonov prijímaných parlamentom. Aleš Gerloch v hesle 

„Legalita“ uvádza, že právom majú byť regulované len základné spoločenské vzťahy (Hendrych et 

ali 2001, s. 297). Takéto vymedzenie však chýba, aj keď sa uvádza, že zákony regulujú také otázky, 

ako sú napríklad práva a povinnosti občanov, štruktúru orgánov štátu, dane a iné verejné platby, 

verejné rozpočty, systém trestov, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, princípy fungovania voľného 

trhu a pod. Všeobecný charakter zákonov hovorí, že sú zavádzané za účelom normatívneho 

vymedzenia určitých podmienok, ktoré sa však netýkajú jednotlivca, ale nejakej skupiny (daňových 

poplatníkov, rodín, nezamestnaných, štátnych zamestnancov a pod.). Niektoré záležitosti môžu byť 

pritom upravené iba zákonom (rozsah výlučných práv vyplývajúcich zo zákona). Ide o určovanie 

právneho postavenia občana, najmä pokiaľ ide o jeho povinnosti, vytváranie a určovanie zloženia, 

pôsobnosti a spôsobu pôsobenia štátnych orgánov, vybavených právomocami a pod. 
 Väčšinové postupy parlamentnej demokracie je možné využiť najmä na identifikáciu (a 

legitimizáciu) záujmu, na ktorom sa zhodne väčšina alebo aspoň významná časť spoločnosti. 

Najčastejšie sa tak deje tam, kde sa východiskové nadinidividuálne záujmy týkajú najzákladnejších 

ľudských prípadne občianskych práv, nachádzajúcich oporu v osobných či súkromných záujmoch 

jednotlivcov. Veľmi prirodzený je väčšinový záujem tam, kde sa opiera o záujmy osobné131, takže 

naše rovnaké záujmy by sa pri dobre fungujúcom a nezlyhávajúcom parlamentnom systéme mali 

bez problémov stávať verejnými záujmami, vyjadrenými v zákonoch. O niečo zložitejšie je to už pri 

kolektivizovaní súkromných (napríklad majetkových, vlastníckych a pod.) záujmov132. A už keď sa 

stretnú záujmy osobné a súkromné, ťažko sa vytvára jednoduchý väčšinový záujem133. Mechanizmy 

zastupiteľskej demokracie sú  však nastavené práve tak, aby umožňovali ako verejné prezentovať 

práve tie záujmy, ktoré majú charakter väčšinových záujmov. 

 Zo samotného monistického charakteru legitimity zákona (zákon nepripúšťa pluralitu riešení 

– porovnaj Konečný 2018a) vyplýva, že verejný záujem môže byť vyjadrený prostredníctvom 

zákona len vtedy, keď ide o nealternatívny verejný záujem, s čím sa spravidla stretávame pri 

verejných záujmoch, týkajúcich sa základných ľudských práv a pod134.  Najzákladnejšie ľudské 

práva (napr. právo na život), ktoré majú charakter osobných záujmov každého jednotlivca a tvoria 

základ rovnakých nadindividuálnych záujmov, s akými sa stretávame, sa teda týkajú absolútnej 

väčšiny jednotlivcov i kolektivít rôzneho stupňa. Podobne sa to týka občianskych práv, ktoré 

„súvisia s individuálnou slobodou – ochranou osobnosti, slobodou prejavu, myslenia a vyznania, 

právom vlastniť majetok a uzatvárať zmluvy a zabezpečením rovnosti pred zákonom, teda právom 

na spravodlivý proces“ (Potůček 2016, s. 19) – väčšinu z nich si uplatňujú všetci ľudia. Pri týchto 

ľudských a občianskych právach jednoznačne dominuje ich nealternatívny základ: nemožno mať 

väčšie či menšie právo na život ale ani na rovnosť pred zákonom. 

 Naproti tomu už napríklad hospodárske práva (napr. právo vlastniť majetok) už neuplatňujú 

všetci jednotlivci rovnako a je prítomné skôr v obsahu súkromných záujmov na úrovni 

individuálnej a v spoločných záujmoch na úrovni nadindividuálnej. Kultúrne práva, ktoré sa takisto 

ako predchádzajúce zaraďujú medzi základné práva (napríklad právo na slobodu umeleckej tvorby) 

sú už z hľadiska individuálnych záujmov výraznejšie selektívne a na nadindividuálnej úrovni sa už 

výraznejšie prejavujú v štruktúrach záujmov kultúrnych či iných záujmových (napr. umeleckých) 

kolektivít, ktoré spravidla nereprezentujú v širšom kontexte väčšinové, ale len menšinová, no 

                                                                                                                                                                  
vstupom Slovenska do EÚ (porovnaj Uznesenie Ústavného súdu č. II. ÚS 31/97), podobne bol riešený vo Veľkej 

Británii potvrdený tzv. Brexit. 
131  Všetci chceme byť zdraví a preto chceme mať funkčný zdravotný systém a pod.  
132  Všetci chceme byť materiálne zabezpečení, ale pri odpovedi na otázku o ceste k tomuto zabezpečeniu sa 

delíme prinajmenšom na dva veľké tábory: na tých, čo očakávajú, že nás zabezpečí štát, a na tých, ktorí sa o svoje 

zabezpečenie chcú postarať vlastnou iniciatívou.  
133  Má byť funkčné zdravotníctvo výsledkom činnosti štátu alebo výsledkom súkromnej iniciatívy? 
134  Striktná zákonná úprava práva na ochranu života vylučuje prijatie eutanázie. 



99 

 

spoločensky významné záujmy, ktoré oprávnene môžu nadobúdať charakter záujmov verejných: 

tieto však môžu už mať charakter verejných záujmov alternatívnych.  
 Rozdiel medzi základnými ľudskými právami, chrániacimi osobnú integritu a základné 

osobné záujmy indivídua a hospodárskymi právami, chrániacimi napríklad jeho majetok a 

kultúrnymi právami, chrániacimi často jeho iné záujmy, vidieť aj v tom, že ľudské práva sú 

najťažšie a najkomplikovanejšie obmedziteľné – proti tomu hospodárske práva sú limitované oveľa 

bežnejšie (majetková daň ako obmedzenie vlastníckeho práva) a ďalšie práva majú dokonca len 

fakultatívny charakter135. 
 Uviedli sme už opakovane, že v zákone vyjadrený účel by mal vyjadrovať verejný záujem. 

Ako sme práve uviedli, takýto zákon je v parlamente prijímaný spravidla väčšinou hlasov poslancov 

(aj keď už tu vidíme, že v rôznych parlamentoch môže ísť o väčšinu všetkých poslancov alebo len o 

väčšinu prítomných poslancov – a tu navyše abstrahujeme od problému stanovenia iných, vyšších 

kvór napríklad pri ústavných zákonoch, čo nemožno interpretovať mechanicky, že ide o 

„nadväčšinový“ záujem). 
 V praxi pritom do tohto procesu vstupuje ešte jeden faktor, ktorý sa týka práva zákonodarnej 

iniciatívy. Samotná limitovaná reprezentatívnosť parlamentu vo vzťahu k verejnosti je pritom len 

jednou stránkou procesu. Transfer moci od jej zdroja k jej vykonávateľom má aj druhú stránku v 

procese transferu záujmov od nositeľov nadindividuálnych záujmov. Ak má parlament 

transformovať tieto záujmy do podoby zákonov, vyjadrujúcich verejné záujmy, je na mieste otázka, 

ako sa do parlamentu návrhy týchto zákonov dostávajú. Zákonodarnou iniciatívou v moderných 

ústavách spravidla vždy disponujú kvalifikovaná skupina poslancov ústavodarného orgánu a vláda, 

vo viacerých štátoch aj hlava štátu a druhé komory parlamentov, výnimočne aj kvalifikovaná 

skupina občanov prostredníctvom tzv. ľudovej iniciatívy (napr. v Slovinsku, v Rumunsku) a v 

zložených štátoch nie zriedka aj subjekty federácie. (Orosz - Svák - Balog 2011, s. 108). 

 Za priamy transfer záujmov od ich zdroja do parlamentu môžeme považovať len posledný 

uvedený spôsob, ostatné majú z tohto hľadiska už tiež len limitovanú reprezentatívnosť. 
 

 Špecifika verejných záujmov, legitimizovaných verejnosťou vystupujúcou ako voličská 

verejnosť splnomocňujúca parlament, spočíva vo viacerých znakoch: 

 Prvým je sprostredkovanosť. Verejnosť tu priamo nelegitimizuje verejný záujem, len 

prostredníctvom volieb dáva mandát svojim zvoleným zástupcom, aby rozhodli, čo bude ako zákon 

vyjadrovať verejný záujem. Verejnosť tu vystupuje ako voličská verejnosť, ktorú síce je možné 

analyzovať z hľadiska jej stability či volatility vo vzťahu ku kandidujúcim politickým stranám, 

jednako však ostáva faktom, že volebné právo je vykonávané osobným hlasovaním, čím je naplnená 

jedna zo základných charakteristík kreovania verejnosti. 

 Druhým znakom je reprezentatívnosť, ktorá je z hľadiska transferu moci kľúčová: ak moc 

má zodpovedať proporčne rozloženiu záujmov (ašpirujúcich na postavenie verejných záujmov) v 

spoločnosti, potom aj verejnosť má byť vo výslednom výstupe svojho hlasovania reprezentovaná 

úmerne štruktúre svojich záujmov. Ako sme už skonštatovali v časti 1.4.1, v dôsledku rozvoja 

parlamentarizmu sú všetky skupiny a záujmy schopné sa zorganizovať, politicky artikulovať a 

získať prístup k vláde a ich politický vplyv približne zodpovedá ako ich veľkosti tak aj intenzite 

podpory, ktorej sa tešia. Dochádza k tomu, že žiadna skupina alebo žiadny záujem nikdy nemôže 

dosiahnuť dominantné postavenie, čoho dôsledkom je aj opakovaná a rozsiahla stranícka 

fragmentarizácia. V záujme zachovania funkčnosti volených orgánov je potom riešením stropovanie 

kvóra, čo je zase na úkor reprezentatívnosti. 

 Tretím znakom je väčšinovosť. Hoci podmienka účasti väčšiny oprávnených voličov na 

volebnom akte nie je bežnou podmienkou platnosti (a tým aj legitimity) volieb, nielen pri 

väčšinovom volebnom systéme, ale i pri pomernom či pri rôznych kombinovaných, ide hľadanie 

                                                 
135  Carl Schmitt dokonca rozlišoval, v prospech akej kolektivity je hypoteticky možné rozhodovať o fyzickom 

živote jednotlivca a dospel k záveru, že v záujme hodnotovo najvyšších (napr. náboženských) kolektivít to možné je, ale 

v záujme ekonomických to vylučoval (Schmitt 2007, s. 49 - 51, 70), čím naznačil určitú hodnotovú hierarchiu záujmov, 

integrujúcich tieto kolektivity.  
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takého zloženia zastupiteľského zboru, ktoré vyjadruje tzv. volebnú spravodlivosť. Pritom však 

„výber uskutočnený hlasovaním (voľbou) nevyhnutne vytvára väčšinu, ako aj menšinu. 

Prostredníctvom (volieb) hlasovania tak dochádza nielen k výberu (zvoleniu) navrhnutého 

kandidáta, ale aj k zisteniu a sformovaniu väčšiny a menšiny, teda v politologicko-právnej 

terminológii k sformovaniu vládnej väčšiny a opozičnej menšiny. Princíp vlády väčšiny a väčšinové 

rozhodovanie o zásadných verejno-politických otázkach súvisí s objektívnou nemožnosťou 

dosiahnuť  pri rozhodovaní určitých otázok jednomyseľný konsenzus všetkých členov politického 

spoločenstva, resp. jeho volených zástupcov. Za týchto okolností sa najprijateľnejšou alternatívou 

javí uplatnenie väčšinového princípu pri rozhodovaní, založeného na všeobecne akceptovanej 

zásade, že legitímne je také rozhodnutie, za ktoré sa vyslovila väčšina, pričom menšina je povinná 

sa rozhodnutiu väčšiny podriadiť. Všetky demokratické štáty vychádzajú z akceptácie princípu 

väčšiny pri rozhodovaní, do ktorého sa vo svojej podstate nepriamo premieta výsledok volieb, v 

podobe vo voľbách sformovanej väčšiny. Vo voľbách sformovaná väčšina totiž práve 

prostredníctvom volieb získava na určitý vopred ustanovený čas legitimitu na prijímanie 

väčšinových štátnomocenských rozhodnutíˮ (Orosz 2015, s. 29). 

 Napokon štvrtým znakom volieb ako nástroja legitimizácie v procese tvorby verejného 

záujmu je jeho vysoká formalizovanosť, štandardizovanosť procedúry, ktorá musí byť 

bezpodmienečne dodržaná. 

 Každý z týchto znakov v sebe skrýva popri pozitívach aj riziká deformácií procesu transferu 

moci od jeho zdroja k orgánu, ktorý túto (zákonodarnú) moc vykonáva: od gerymenderingu až po 

volebnú korupciu. Napriek tomu je to však historickou praxou overený spôsob legitimizácie 

verejných záujmov prostredníctvom zastupiteľského zboru, reprezentujúceho verejnosť. 

 Na druhej strane tieto znaky zároveň limitujú legitimitu tohto zboru a zároveň aj legitimitu 

jeho rozhodnutí. Charakteristika väčšinovosti jeho kreovania, posilnená navyše väčšinovosťou jeho 

rozhodovania spôsobuje, že výsledný konsenzus - takto dvojnásobne podmienený väčšinovosťou - 

sa v konečnom dôsledku týka vždy len záujmov, ktoré možno označiť takisto za väčšinové. 
    

 Ako sme však uviedli v prvej kapitole tejto práce, žijeme v časoch, ktoré okrem iného 

charakterizuje aj kríza parlamentarizmu. Celý rad otázok, ktoré viedli k vzniku teórie verejnej 

politiky, má svoje korene aj v zlyhávaní politického systému, vrátane zlyhávania transportu moci od 

„ľudu“ či „občanov“ cez politický systém a parlament až do podoby zákonov. Formulácia, že 

verejný záujem je v zákone vyjadrený účel, nadobúda stále častejšie charakter podmienenej 

formulácie: v zákone vyjadrený účel by mal vyjadrovať verejný záujem. 
 Voľby a na ich základe demokraticky sformované zastupiteľské zbory, môžeme teda z 

hľadiska legitimizácie verejných záujmov charakterizovať nasledovne: 

- z hľadiska procesuálneho ide o vstup kolektivizovaných politických (nadindividuálnych) záujmov 

subjektov (politických strán, resp, v korporativistických parlamentoch aj iných reprezentácií), ktoré 

sú prostredníctvom väčšinového hlasovania legitimizované do výstupu v podobe vynútiteľných 

zákonov, vyjadrujúcich verejný záujem; 

- z hľadiska predmetno-štrukturálneho je v daných pomeroch najľahšie akceptovateľné 

legitimizovanie záujmov, opierajúcich sa vo verejnosti o zreteľne väčšinové záujmy. 

 Kvalita demokracie je výsledkom lepšieho či horšieho uplatňovania legitimizačných 

mechanizmov. „Vo verejnej politike sa stretávame aj s pojmami slabý, zlyhávajúci či rozpadávajúci 

sa štát. Označujú situácie, keď národný štát nie je schopný plniť svoje základné funkcie … Vláda 

stráca svoju legitimitu, spoločnosť sa rozkladá, vnútorné konflikty sa stupňujú“ (Potůček 2016, s. 

58). To nakoniec viedlo aj k vzniku teórie demokratickej legitimity Pierre Rosanvallona, o ktorej 

sme sa už zmienili. Podľa Rosanvallona model legitimity, opierajúci sa o voľby a o dôveru voličov 

v politické strany, ktoré získali parlamentnú väčšinu, je modelom, ktorý už nie je aktuálny. 

Väčšinové vlády nie sú schopné zabezpečiť dlhodobú realizáciu verejných záujmov. Zmenili sa aj 

vzťahy medzi verejnosťou a štátom: verejnosť čoraz častejšie nesúhlasí s modelom, v ktorom sa 

môže vyjadriť k svojim verejným záujmom len raz za niekoľko rokov (Bodnar 2011). Aj keď 

Rosanvallon kritizuje deliberatívnu demokraciu Jürgena Habermasa a považuje ju za nedostatočnú, 
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nakoľko len dopĺňa tradičné teórie demokracie, opierajúce sa o reprezentatívnosť a neberie do 

úvahy novú kvalitu, berúcu do úvahy komplexný charakter súčasnej demokracie, predsa len podľa 

nášho názoru celkom nestratila na význame ani Habermasova téza, že „verejná mienka je jediným 

legitímnym zdrojom zákonov“ (Habermas 2000, s. 121) a že parlament, ktorý je kriticky 

komentovaný verejnou mienkou sa môže stať orgánom verejnej mienky (tamže, s. 131) v tom 

zmysle, v akom ju ako „mienku verejnostiˮ charakterizoval F. Tönnies (1922). 

 Napriek principiálnej akceptovateľnosti fungovania nástrojov zastupiteľskej demokracie aj z 

hľadiska možnosti presadzovania legitímnych verejných záujmov, je potrebné „tam kde to dovoľuje 

zákonˮ (ako to formuluje napríklad v čl. 3 ods. 2 Európska charta miestnej samosprávy) aj 

mechanizmy a nástroje priamej demokracie, prinajmenšom ako súbor inštrumentov, umožňujúcich 

reparovať prípadné zlyhania nástrojov zastupiteľskej demokracie.   

 

4. 3. 2 Menšinové verejné záujmy a ich legitimizácia 

 

 Menšinovým záujmom a osobitne ich legitimizácii je potrebné venovať osobitnú pozornosť 

nielen preto, že ochrana menšín je jednou zo základných povinností každého demokratického 

režimu, ale aj z práve opačného dôvodu, keď menšinový záujem môže viesť aj k potláčaniu práv 

väčšiny. Upozornil na to napríklad Peter Drucker, upozorňujúc. že v parlamentných demokraciách 

„tradičný stranícky prístup dáva veľmi malým skupinám možnosť zvrátiť hlasovanieˮ (Drucker 

1994, s. 199)136. Je preto otázne, či niektoré menšinové záujmy je vhodné vôbec legitimizovať 

parlamentnou cestou, aj keby to technicky bolo možné. 

 Verejný záujem vzniká vo verejnosti – prostredníctvom aktivity jej jednotlivých členov, 

jednotlivcov. Verejnosti sú pritom tvorené – ako sme už uviedli - nekolektivizovanými, čiže 

individuálnymi jednotlivcami, ktorí však nevystupujú izolovane, ale prejavujú sa v špecifických 

formách: jednou z nich sú aj voľby a kreovanie zákonodarných zborov, ktorým sme sa zaoberali 

vyššie. Najčastejšou takouto formou prejavu záujmu verejnosti o rôzne (verejné) záujmy je verejná 

mienka, ako výsledok spravidla neinštitucionalizovanej komunikácie v rámci určitej verejnosti, 

ktorú názorovo (v názore na daný záujem), príp. hodnotovo spája. J. Stena však upozorňuje na 

riziko, že „verejná mienka už nie je chápaná ako sociálny proces odohrávajúci sa v podobe 

skupinových interakcií, ale ako prieskumami merateľná kvalitaˮ (Stena 2013, s. 10). 

 Ako však upozorňuje Allport (1937, s. 8) nemožno hovoriť o jednej verejnej mienke, a ani o 

jednej verejnosti, „pretože zahŕňa zosúladenie názorov, z ktorých však mnohé môžu byť irelevantné 

alebo dokonca protichodné“137.  

 Podmienkou aby sa verejná mienka mohla považovať za vyjadrenie verejného záujmu by 

však mala byť jej manifestácia, vonkajšie zviditeľnenie. Môže mať podobu osobnú (zhromaždenie, 

pochod, manifestácia, štrajk a pod.), písomnú (petícia, referendum, hromadná pripomienka k návrhu 

zákona a pod.), ale napríklad aj finančnú (zbierka na podporu a pod.) atď. Prejavuje sa aj 

prostredníctvom rôznych foriem participácie verejnosti na presadzovaní nadindividuálnych 

záujmov, medzi ktorými Clinton J. Andrews (2007, s. 167) uvádza rôzne formy spätnej väzby od 

verejnosti (prieskumy verejnej mienky, výskum cieľových skupín, ankety), konzultácie s 

verejnosťou (vypočutia, workshopy, panelové diskusie, simulácie), rozširovanie účasti (poradné 

                                                 
136  Ako príklad uvádza P. Drucker situáciu, keď „nepatrná menšina obyvateľstva Spojených štátov - rátajúca nie 

viac ako 5 percent všetkých voličov - vnútila drvivej väčšine prohibíciu vďaka tomu, že bola naprosto jednostranne 

zameraná a že sa nestarala vôbec o nič iného ako o túto jedinú otázku. Stúpenci prohibície v roku 1920 veľmi dobre 

vedeli, že veľkú väčšinu obyvateľov tento problém v lepšom prípade nezaujíma a že väčšinou sú dokonca proti 

prohibíciiˮ (Drucker 2004, s. 199). Mlčiaca väčšina sa tak stala obeťou zradikalizovanej menšiny. Ešte brutálnejšie 

príklady by sme mohli nájsť v dejinách, keď sfanatizovaná menšina dokázala aj v demokraticky zvolených 

parlamentoch presadiť a tým legitimizovať napríklad rasové zákony a pod. 
137  Jürgen Habermas, ktorý venuje verejnej mienke špeciálne celú siedmu kapitolu svojej habilitačnej práce 

(Habermas 2000, s. 351 - 370), si v tejto kapitole, ale aj na viacerých iných miestach, pomáha aj pojmami ako je 

neverejná mienka, skupinová verejná mienka, kváziverejná mienka, medzinárodná verejná mienka, hovorí tiež o 

súperení rôznych verejných mienok, čo nastoľuje otázku, či by nebolo potrebné hovoriť skôr o viacerých verejných 

mienkach, vznikajúcich v rôznych podsúboroch verejnosti.  
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výbory, dobrovoľnícke aktivity, pracovné skupiny), spoločné plánovanie (dohodovacie a 

zmierovacie konanie, pracovné stretnutia, mediácia, partnerstvo), delegovanie (občianska kontrola, 

samospráva) a pod. 
 

 Po tom, čo sme venovali pozornosť spôsobu akým sa verejnosť prejavuje v kreovaní 

orgánov zastupiteľskej demokracie, venujme teraz pozornosť najprv tým nástrojom, v ktorých síce 

verejnosť vystupuje ako legitimizačný subjekt, ale ktorých uplatnenie je podmienené aktivitou 

iných subjektov, ktoré samé sú produktom zastupiteľskej demokracie. Ide predovšetkým o plebiscit 

a referendum, ktoré môžu byť vypísané na základe rozhodnutia orgánov štátnej moci a ktoré takisto 

reprezentujú vysoko formalizované nástroje, aj keď typovo spadajúce už medzi nástroje priamej 

demokracie. 

 Týka sa to predovšetkým plebiscitu, ktorý je v praxi vyhlasovaný v rôznych krajinách na 

základe kompetencií parlamentu, vlády či prezidenta a skôr výnimočne na základe občianskej 

iniciatívy, čo je vyjadrením kolektivizovaného nadindividuálneho záujmu, ktorý má byť plebiscitom 

teritoriálne relevantnou verejnosťou legitimizovaný ako verejný záujem138. Môže byť pritom 

konzultatívny (napr. plebiscit v Hornom Sliezsku 1921) alebo konštitutívny - v prvom prípade sa 

legitimizácia verejného záujmu vracia do orgánu zastupiteľskej demokracie. Vzhľadom k jeho 

historicky sformovanej orientácii, zameranej na otázky teritoriálnej identity, sa tiež opiera o 

manifestovanie záujmu väčšinovej verejnosti daného teritória: preto aj tu ide o priestor pre 

legitimizáciu väčšinového záujmu ako záujmu verejného. Aj keď jednotlivci vstupujú do hlasovania 

pri plebiscite z makropohľadu rozdelení spravidla do dvoch táborov („zaˮ a „protiˮ začleneniu 

daného teritória do toho či onoho vyššieho celku), každý z nich svoje rozhodovanie rieši 

individuálne na základe mnohých individuálne posudzovaných kritérií. Vstupom je teda spravidla 

štátnou mocou formalizovaný politický (nadindividuálny) záujem a výstupom ako verejný záujem 

plebiscitnou verejnosťou váčšinovo legitimizované rozhodnutie vo veci.   

 Pokiaľ ide o referendum, tu už sa jednak stretávame častejšie s jeho iniciovaním zo strany 

občianskych iniciatív, ale aj s celým radom odlišností, závisiacich od toho, či ide z hľadiska právnej 

záväznosti referenda o referendum záväzné (konštitutívne) alebo nezáväzné (konzultatívne), z 

hľadiska povinnosti jeho vyhlásenia za obligatórne alebo fakultatívne, z hľadiska formulácie otázky 

potvrdzujúce (afirmatívne) alebo zrušujúce (derogatívne - tzv. ľudové veto) atď. Právna (spravidla 

ústavná) úprava referenda pritom obvykle upravuje okruh otázok, ktorých sa nesmie referendum 

týkať. Pri referende vystupuje ako jeho iniciátor nositeľ vstupného nadindividualizovaného záujmu, 

reprezentovaný buď petíciou alebo orgánom s postavením nositeľa kolektivizovaného záujmu (napr. 

zastupiteľský zbor) - nemôže ním byť nositeľ individuálneho záujmu. Zároveň od územnej 

pôsobnosti tohto iniciátora (resp. od teritória, na ktorom bola organizovaná petícia) by sa malo 

odvodzovať aj vymedzenie verejnosti, relevantnej pre legitimizáciu tohto nadindividuálneho 

záujmu ako záujmu verejného. 

 

 Najčastejšie využívaným nástrojom priamej demokracie ale zároveň z nášho pohľadu 

najproblematickejším nástrojom sú petície, ako nástroj, fungujúci aj bez podmienky 

predchádzajúcej iniciatívy zo strany orgánov zastupiteľskej demokracie. V našom právnom systéme 

sa rozlišujú petície, ktoré majú priame právne účinky (petície za vyhlásenie referenda, petície 

potrebné pre kandidatúru nezávislých kandidátov v komunálnych či prezidentských voľbách, pre 

vznik politickej strany, pre registráciu cirkvi a náboženskej spoločnosti) a tzv. bežné petície, pri 

ktorých počet podpisov nemá právne účinky. Počet podpisov (resp. iné kvantitatívne stanovené 

kvórum) je však veľmi sporným a často len ťažko objektívne odôvodniteľným (v konečnom 

dôsledku vlastne voluntaristickým) kritériom. Oveľa lepším kritériom by bolo kritérium štruktúry 

                                                 
138  Otázkou je, či je legitimizácia verejnosťou, definovanou v hraniciach dotknutého územia, dostatočnou. V 

konečnom dôsledku je to aj otázka celistvosti štátu a preto je možné otvoriť otázku potreby legitimizácie verejnosťou na 

celom území štátu (už vo forme referenda) - tu však by malo byť prirodzene inak stanovené kvórum: nie ako 

nadpolovičný súhlas, ale skôr ako súhlas verejnosti mimo plebiscitného teritória, ktorá by mala kvantitatívne byť väčšia 

(+1 hlas) ako verejnosť z plebiscitného územia, hlasujúca „zaˮ.  
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týchto podpisov. 

 Problémom je však už charakter vstupného záujmu: keďže petičné právo má každý občan a 

podmienka existencie petičného výboru (pokiaľ v danej krajine vôbec taká podmienka je obsiahnutá 

v tamojšej legislatíve) nie je zárukou existencie nadindividuálneho záujmu, ktorý má byť 

predmetom petície. Vstupným záujmom v konečnom dôsledku môže byť aj záujem individuálny a v 

tomto zmysle ani vstupne nelegitimizovaný a nekolektivizovaný na nadindividuálnej, nie to ešte 

širšej rovine139.  

 V tejto situácii môže byť - najmä ak ide o tzv. bežné petície, ktoré tvoria takmer úplnú 

väčšinu súčasnej petičnej diarrhey - výsledok petície, pod ktorú sa podpísalo niekoľko desiatok, 

prípadne stoviek, ale pokojne aj tisícov ba desaťtisícov jednotlivcov, len neidentifikovateľným 

zhlukom záujmov individuálnych a v lepšom prípade nadinidividuálnym záujmom osôb, spojených 

svojimi osobnými alebo súkromnými či inými individuálnymi záujmami, ktoré sa ich týkajú priamo 

a bezprostredne, ináč povedané, sú na výsledku takejto „petícieˮ osobne alebo súkromne 

zainteresovaní. Základná črta verejného záujmu, t.j. podpory petitentmi, reprezentujúcimi 

legitimizujúcu verejnosť, čiže priamo a bezprostredne nezainteresovanými, tu úplne absentuje, 

alebo reprezentuje len neidentifikovateľný zlomok petitientov. Samotný počet podpisov pod takouto 

petíciou, aj keď napríklad dosahuje (ak ide o petíciu s priamymi právnymi účinkami) v príslušnom 

právnom predpise zakotvenú početnosť alebo dosiahnuté kvórum, nedáva jej váhu, legitimizujúcu v 

nej obsiahnutý záujem ako verejný. 

 Vydávať výsledok takejto petície za vyjadrenie verejného záujmu je tak viac ako sporné, 

nakoľko podpora zo strany nepriamo a vážne dotknutej verejnosti je veľmi často nepreukázateľná. 

 To sa týka z rovnakých dôvodov aj elektronickej petície, tzv. ľudovej iniciatívy140, ale aj 

hromadnej pripomienky141 a pod., ktoré tiež môžeme považovať za formalizované nástroje priamej 

demokracie, vystupujúce v procese legitimizácie nadindividuálmych záujmov ako záujmov 

verejných. 

 Minimálnu mieru formalizácie a aj ohraničenú mieru relevancie pre legitimizovanie 

nadindividuálnych záujmov verejnosťou reprezentujú prieskumy verejnej mienky, prípadne rôzne 

ankety. Využívanie prieskumov verejnej mienky142 v kontexte verejnej politiky naráža na 

metodologický problém, ako stanoviť vstupný nadindividuálny záujem ako opodstatnený  pre 

verifikovanie jeho legitimity ako verejného záujmu prostredníctvom prieskumu verejnej mienky. 

Vhodným zdrojom pre korektnú identifikáciu takéhoto nadinidividuálneho záujmu môžu byť 

napríklad práve vyššie spomínané bežné petície. Pokiaľ takáto petícia je sporná z hľadiska toho či 

reprezentuje len nadindividuálny záujem, je možné prostredníctvom prieskumu verejnej mienky 

práve overiť legitimitu tohto záujmu verejnosťou. Samozrejme, predpokladom je, že prieskum 

verejnej mienky bude uskutočnený exaktne, metodologicky presne, na reprezentatívnom súbore 

respondentov, ako vzorke verejnosti, dotknutej nepriamo a vážne143. 

                                                 
139  Dokonca aj kontroverzná stránka www.peticie.com zverejňuje len petície, ktoré majú aspoň päť podpisov, čo 

vnucuje otázku, aký nadindividuálny záujem reprezentujú petície, ktoré neprekonajú ani túto hranicu, no pritom spĺňajú 

podmienky petičného zákona? Podobné pravidlo má aj medzinárodná stránka www.thepetitionsite.com. 
140  Ľudová iniciatíva je niekedy považovaná len za širší pojem, pod ktorý možno subsumovať  petície, sťažnosti, 

podnety, dotazy a pod. (Krunková 2015, s. 88). 
141  Hromadná pripomienka je pripomienka verejnosti, s ktorou sa stotožnilo 300 a viac fyzických, alebo 

právnických osôb (v prípade legislatívnych materiálov 500 a viac fyzických osôb a právnických osôb), vznesená v 

pripomienkovom konaní k návrhu materiálu, predkladaného na rokovanie vlády SR. V dikcii § 10 ods. 4 zákona č. 

400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov „rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa môže uskutočniť, ak 

predkladateľ nevyhovel pripomienke, ktorú uplatnil väčší počet osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou 

pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie (ďalej len „hromadná pripomienka“). 

Rozporové konanie so zástupcom verejnosti sa uskutoční vždy, ak predkladateľ nevyhovel hromadnej pripomienke, s 

ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôbˮ. 
142  V prieskumoch verejnej mienky respondent vysloví (predpokladane pravdivo) svoj názor, ktorý sa štatisticky 

kolektivizuje (agreguje), ale respondent ostáva v anonymite (Winkler 1999). 
143  V oficiálnom stanovisku Sociologického ústavu SAV sa však uvádza, že „na Slovensku nie je dostatočná 

politická vôľa urobiť z výskumov verejnej mienky službu občanom podporovanú verejnými zdrojmi. Štátny Ústav pre 

výskum verejnej mienky, ktorý bol zaradený pod Štatistickým úradom, bol v roku 2009 zrušený s odôvodnením, že 
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 To isté platí pri lokálnych alebo rozsahom menších nadindividuálnych záujmoch, 

opierajúcich sa o bežnú petíciu, ktoré by mohli byť legitimizované vo vzťahu k verejnosti 

prostredníctvom zodpovedne a profesionálne pripravenej a vyhodnotenej ankety. Dôraz na 

zodpovedne a profesionálne pripravenej a vyhodnotenej ankety je o to dôležitejší, že pri  

nerešpektovaní týchto kritérií hrozí riziko manipulácie a dezinterpretácie výsledkov takýchto ankiet, 

a tým aj deformácie poznania skutočnosti o reálnych lokálnych verejných záujmov. 

 Dôležitou je tu otázka reprezentatívnosti súborov týchto mini-verejností (mini-publics), 

ktoré nemusia pritom byť kvantitatívne malé, len sú niekedy tematicky úzko vymedzené. John S. 

Dryzek sem zaraďuje aj občianske poroty a pod. (Dryzek 2000, s. 115 – 139), rovnako by sme 

mohli za takýto nástroj považovať aj participatívne rozpočtovanie atď. 

 

 Špecifickou otázkou je, či je možné legitimizovať verejný záujem spoločenským 

konsenzom, ktorý má charakter určitej zmluvy. V praxi sa ukazuje, že nielen teória spoločenskej 

zmluvy, ale aj celý rad iných zmluvných dokumentov sa svojim charakterom blíži k určitému 

legitimizačnému štandardu najmä vtedy, keď takáto zmluva vyjadruje konsenzus  vyšších 

nadindividuálnych záujmov predovšetkým takých, ktoré sú voči sebe protikladné. Chantall 

Moufeová to charakterizuje ako situáciu, keď sa oponenti nepovažujú za konkurentov a „hoci 

ostávajú v konflikte, vnímajú navzájom svoju príslušnosť k rovnakému politickému spoločenstvu, 

zdieľajúc spoločný symbolický priestor, v ktorom sa ich konflikt odohrávaˮ (Mouffe 2005). 

 Tu má svoje miesto aj uplatnenie rozhodovacej právomocí súdov s využitím testu 

proporcionality a najmä subtestu primeranosti, ako sme sa o tom zmienili v časti 2.1.3.  

 

 Za neformalizované nástroje tohto účelu môžeme považovať verejné zhromaždenia, 

demonštrácie, štrajky a pod.  

 Verejné zhromaždenia (ktoré v zmysle našej legislatívy zahŕňajú aj pouličné sprievody a 

manifestácie) môžu zvolávať aj jednotlivci. Podobne ako v prípade petícií tu vyvstáva ako prvá 

otázka o charaktere záujmu, ktorý je predmetom legitimizácie takto zhromaždenou verejnosťou, 

nakoľko ním môže byť aj celkom jednoducho záujem individuálny. Keďže obec má možnosť 

zakázať zhromaždenie len zo zákonom určených dôvodov, nevstupuje do kolektivizovania tohto 

záujmu ani obec ani jej orgány. Teoreticky lepšia situácia nastáva, ak iniciátorom takéhoto 

zhromaždenia je kolektivita (napríklad občianske združenie, aj neformálne) ako nositeľ 

identifikovateľného nadindividuálneho záujmu. No ale aj samotné zhromaždenie môže 

reprezentovať len takú kolektivitu, ktorá je spojená iba rovnakými alebo spoločnými záujmami, 

takže výsledkom zhromaždenia môže byť len nadindividuálny a nie verejný záujem - a akákoľvek 

početnosť tohto zhromaždenia na tomto fakte nemusí nič meniť. Jednako však nemožno apriori 

rozhodnúť o legitimizačnej kompetencii akéhokoľvek verejného zhromaždenia. 

 Vzhľadom k nedokonalosti právnej úpravy práva na štrajk v Slovenskej republike144 sa pri 

tomto nástroji legitimizácie verejných záujmov pristavíme len vo všeobecnej rovine. Platí, že právo 

na štrajk možno vnímať buď ako individuálne právo každého jednotlivca - a v takom prípade je 

možné toto právo zakotviť vo forme zákona, alebo ide o kolektívne právo, ktoré prislúcha 

kolektivizovaným jednotlivcom - odborom a ktoré je upravované hierarchickou sústavou 

kolektívnych zmlúv. Pre prvú možnosť platí mechanizmus, ktorý sme si popísali vyššie v kontexte 

fungovania nástrojov parlamentnej demokracie: nadindividuálny politický záujem, vnášaný do 

arény legitimizácie parlamentom reprezentovanej verejnosti: keď ide o štrajk vyhlásený v súlade s 

                                                                                                                                                                  
prieskum preferencií „politizuje úrad“. Pre porovnanie v Českej republike je z verejných zdrojov podporované Centrum 

pre výskum verejnej mienky Sociologického ústavu Akadémie vied Českej republiky, ktoré ako službu verejnosti 

pravidelne uverejňuje ... prieskumy verejnej mienky týkajúcich sa aktuálnych politických otázokˮ a odporúča pre 

zverejňovanie výskumov verejnej mienky, aby toto „zverejňovanie by mohlo byť podmienené členstvom výskumnej 

agentúry v renomovanom profesijnom združení (napr. SAVA, ESOMAR) a publikovaním základných metodologických 

parametrov výskumu. Samozrejmosťou by malo byť i zverejnenia zadávateľa výskumuˮ (Stanovisko 2019). 
144  Právny poriadok v SR pozná dva druhy právneho základu práva na štrajk - čl. 37 ods. 4 Ústavy SR a § 16 

Zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktoré nie sú celkom vo vzájomnom súlade (Švec a kol. 2013, s. 18). 
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platnou zákonnou úpravou práva na štrajk, je takýto štrajk vždy legitímny. Pri druhej možnosti 

akoby napokon ani nešlo o verejný záujem, ale len o veľmi agregovaný vyšší nadindividuálny 

záujem, premietnutý do kolektívnej zmluvy najvyššieho stupňa. Ako si ukážeme ďalej, zmluvy sú 

nástrojom z prostredia trhu a kolektívne zmluvy, ktoré zahŕňajú aj otázky práva na štrajk, sú 

výsledkom (neúspešnosti) vyjednávania medzi aktérmi z oboch strán trhu práce (aktéri 

reprezentujúci kolektivizované nadindividuálne záujmy ponúkajúcich prácu čiže odbory verzus 

aktéri reprezentujúci kolektivizované nadindividuálne záujmy najímajúcich prácu čiže 

zamestnávateľské organizácie). Na legitimizáciu ako vyjadrenia verejného záujmu sa treba pozerať 

z hľadiska kolektívnej zmluvy príslušného stupňa: konsenzus, obsiahnutý v tejto zmluve 

považujeme za legitímny, pretože vyjadroval konsenzus dvoch protichodných nadindividuálnych 

záujmov. Ak dôjde k porušeniu tohto konsenzu (a štrajk je len jednou z možných foriem porušenia 

tohto konsenzu) vyhlásením štrajku organizáciou, reprezentujúcou záujmy zamestnancov, potom 

musí byť predovšetkým potvrdená vstupná legitimita nadindividuálneho záujmu145. Pri splnení 

tejto podmienky by o legtimite štrajku mal rozhodovať súd - nie však len z hľadiska jeho legality, 

ale aj z hľadiska vhodnosti, nevyhnutnosti a proporcionality v užšom význame, t. j. podľa všetkých 

kritérií testu proporcionality, podobne ako sa to uplatňuje v praxi ústavného súdu (Krošlák 2016, s. 

286 - 291), ale všeobecne pri posudzovaní oprávneného záujmu. Tento súdom potvrdený záujem má 

potom charakter legálneho i legitímneho oprávneného záujmu ale nie záujmu verejného, nakoľko 

nebol legitimizovaný verejnosťou. 

 Od bežných štrajkov treba odlíšiť generálny štrajk, ktorý je vnímaný ako nástroj riešenia 

politických otázok (a nie ekonomických otázok) - z nášho pohľadu tento nástroj má veľkú vnútornú 

podobnosť s plebiscitom, prípadne referendom, napriek tomu, že sa od týchto nástrojov zásadne líši 

tým, že nemá takú formalizovanú podobu. 

 

 Spoločnými problémami legitimizácie verejných záujmov prostredníctvom nástrojov 

nepriamej demokracie (formalizovaných i neformalizovaných) sú: 

1) odlíšenie nadindidividuálnych záujmov a podpory verejnosti na výstupoch (napr. petičných 

hárkoch) z týchto nástrojov; 

2) určenie rozsahu (napríklad teritoriálneho), relevantného pre vymedzenie verejnosti, príslušnej k 

legitimizácii daného nadiindividuálneho záujmu. 
 

 Opäť terminológiou F. W. Scharpfa povedané, na to, aby  prvostupňovo legitimizované 

nadindividuálne záujmy mohli byť považované za verejné, musí nastať ich legitimizácia 

„vonkajšiaˮ, output legitimizácia verejnosťou, neviazanou (nestrannou) vo vzťahu na daný 

prvostupňovo kolektivizovaný záujem osobne či súkromne. Tu vystupuje do popredia aj nositeľ 

verejných záujmov, ktorým nie je nejaká skupina, ale vždy verejnosť ako entita, nadradená 

akýmkoľvek partikulárnym (v tom aj individuálnym, rovnakým, spoločným či iným skupinovým) 

záujmom. Ide tu vlastne o následný stupeň „sebaprezentácie nejakého súkromného záujmu. Svojmu 

objektu prepožičiava autoritu určitého predmetu verejného záujmu, o ktorom si, aspoň tak by to 

malo vyzerať, publikum rozvažujúcich súkromných osôb slobodne vytvára svoju mienku“ 

(Habermas 2001, s. 293). Tento pohľad sa potvrdzuje s určitými štylistickými odchýlkami aj v 

názoroch iných autorov. Aj v sulade s M. Weberom „občianske presvedčenie a zhoda založená zo 

širšieho sociálneho kontextu sú podmienkou legitimity moci rovnako ako jej legalita“ (Přibáň 1997, 

s. 146), pričom – podľa nášho názoru – práve túto „zhodu založenú zo širšieho sociálneho 

kontextu“ môžeme interpretovať ako verejný záujem. 
 Do tvorby verejného záujmu takto vstupujú aj rôzne nadindividuálne záujmy – rovnaké, 

spoločné, skupinové – tak ako sme si ich definovali vyššie (je ašpiráciou rôznych aktérov – 

                                                 
145  V zmysle nášho zákona o kolektívnom vyjednávaní to znamená, že so štrajkom musí súhlasiť nadpolovičná 

väčšina zamestnancov zamestnávateľa zúčastnených na hlasovaní o štrajku, ktorých sa má táto kolektívna zmluva 

týkať. Na hlasovaní sa však musí zúčastniť aspoň nadpolovičná väčšina zamestnancov počítaná zo všetkých 

zamestnancov. Za vhodnejšie by sme tu - vzhľadom na charakter záujmov, o ktoré tu ide, považovali skôr uplatnenie 

Paretovho optima ako väčšinového kritéria.  
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Adamcová 2009), často sa viažuce na rôzne kultúrne ale i sociálne a hospodárske práva ako sa 

premietajú v štruktúrach týchto záujmov. Komunikujúc so širšou verejnosťou sa v tom priestore 

uchádzajú o podporu ďalších jednotlivcov, „nepriamo a vážne dotknutých“ (Dewey 2001, s. 74) 

týmto záujmom (je aj záležitosťou jednotlivcov – Adamcová 2009), aj keď s ním nespojených 

priamo cez svoje osobné a súkromné záujmy, „nesebecky“ (Rousseau), „nezaujato“ (Lippmann 

1955, s. 42). Verejný záujem je  nimi individuálne uznaný ako verejne prospešný: „jednotlivé 

indivíduá participujú na danej činnosti práve preto, že zdieľajú spoločné integrujúce hodnoty“ 

(Ochrana 1999, s. 74). Hodnoty, ale nie záujmy. Verejná mienka, podporujúca takýto 

nadindividuálny záujem ho legitimizuje na záujem verejný. Verejná mienka teda nie je verejným 

záujmom, ale verejná mienka ho potvrdzuje ako verejný. Vlastný zmysel funkcie občianskej 

verejnosti spočíva aj podľa J. Habermasa vo verejnej mienke, prejavenej v niektorej z jej 

manifestných foriem. Tu si pomáha odkazom na E. Burkeho, podľa ktorého žiadna časť legislatívy 

nemôže byť uplatňovaná bez ohľadu na mienku tých, ktorí budú ovládaní a „vykonávanie politickej 

moci si vyžaduje permanentnú kontrolu zo strany verejnej mienky“ (Habermas 2000, s. 179). 
 Dôležité  pritom je, aby verejnosť, ktorá podporuje takýto nadindividuálny záujem, bola 

dostatočne legitimizujúca, čiže aby nebola príliš úzka či ohraničená: za základný parameter možno 

považovať napríklad jej kvantitu, teda mala by reprezentovať väčší počet osôb ako je ten, ktorý je 

identifikovaný v rámci napr. záujmu skupinového. 
 

Mechanizmy ochrany menšinových záujmov z hľadiska verejnej politiky 
 

 Trochu vybočujúc z hlavnej línie výkladovej logiky tejto práce zaraďujeme na toto miesto 

krátku poznámku o možnostiach ochrany menšinových záujmov v demokratickej spoločnosti.  

 V zásade môže táto ochrana fungovať v rámci každej z troch zložiek verejnej moci v rámci 

štátneho systému spoločenskej regulácie ale aj mimo neho.  

 

 Za najzákladnejšiu pritom považujeme ochranu prostriedkami moci zákonodarnej, ktorá 

je zároveň najčastejšou formou ochrany. Ide tu predovšetkým o prijímanie špeciálnych zákonov, 

ktorých účelom je ochrana najrôznejších menšín146. Aj keď ide o veľmi častý mechanizmus, ktorý 

je niekedy považovaný dokonca za ideálny, v skutočnosti je prijímanie takýchto zákonov 

výsledkom väčšinovej parlamentnej demokracie a vlastne ochrana menšín je niekedy len výsledkom 

určitej ochoty, ak nie dokonca blahovôle väčšiny147. Každá zmena štruktúry väčšiny alebo posun v 

jej názoroch môže znamenať stratu takejto ochrany, takže ochrana menšinových záujmov tým, že 

prijmeme zákon na ochranu danej menšiny, je - žiaľ - veľmi vratká. 

 Oveľa stabilnejší mechanizmus reprezentujú rôzne podoby volebných zákonov, 

umožňujúcich dosiahnutie priameho zastúpenia rôznych menšín (najčastejšie národných, 

národnostných a etnických) v zákonodarných zboroch, kde existuje celý rad technických možností 

zvýhodnenia vstupu predstaviteľov menšín do radov zákonodarcov. G. Sartori k tomu napríklad 

píše: „S otázkou, kto bude zvolený (individuálna reprezentácia) súvisí starostlivosť o zvýhodnenie 

reprezentácie menšinových strán a menšín (bloková reprezentácia). Teoreticky tomuto účelu 

                                                 
146  V praxi sú takto chránené záujmy menšín jazykových (napr. v Rakúsku, Taliansku), teritoriálnych 

(Španielsko),  národnostných (Maďarsko) a pod. 
147  Niektoré právne systémy umožňujú aj použitie mechanizmu „výnimky zo zákona“. Marek Skovajsa v 

kontexte ochrany menšinových náboženských siekt Amišov a Hutterov v Spojených štátoch píše: „Náboženské 

presvedčenie týmto sektám neumožňuje posielať deti do štátnych škôl, zakazuje využívanie moderných technických 

prostriedkov, akými sú autá alebo mobilné telefóny a vylučuje manželstvá s nečlenmi sekty. Amišský alebo hutterský 

spôsob života je v terminológii politickej filozofie jedným z „chápaní dobrého života“ medzi inými a otázkou je, či mu 

má byť poskytovaná podpora napríklad zavedením výnimiek z všeobecne záväzných amerických zákonov alebo 

dotáciami z federálneho rozpočtu. Je zrejmé, že keby postavenie príslušníkov týchto siekt záviselo na získaní politickej 

podpory, či už voličov alebo poslancov v Kongrese, ich ochrana by bola veľmi nepravdepodobná. Príklad ukazuje, že 

pokiaľ demokratická vláda chce rešpektovať právo všetkých ľudí na voľbu a realizáciu vlastného chápania dobrého 

života, musí brať ohľad aj na záujmy veľmi malých menšín, ktorých obhajoba je podľa väčšinovej logiky už vopred 

stratená“ (Skovajsa 2011, s. 110). 
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najlepšie slúži metóda kumulatívneho a bodového hlasovania vo viacmandátových volebných 

obvodoch. V prípade kumulatívneho hlasovania dostane volič toľko hlasov, koľko kresiel je 

potrebné obsadiť a má možnosť rozložiť ich, ako uzná za vhodné a dokonca ich môže všetky 

odovzdať jednému kandidátovi. Pri bodovom hlasovaní dostáva volič viac hlasov (bodov) ako je 

kresiel, ktoré sa majú obsadiť a potom môže zostaviť poradie kandidátov tak, že tieto body rozdelí 

… V praxi predstavujú dve najčastejšie metódy, ktorých cieľom je zabezpečiť zastúpenie menšinám 

alebo aspoň znížiť »víťazstvo väčšiny« … Ďalšia je metóda obmedzeného hlasu, ktorá sa uplatňuje 

vo viacmandátových volebných obvodoch a spočíva v tom, že sa voličom dá viac ako jeden hlas ale 

menej, než koľko treba obsadiť kresiel... Ďalším spôsobom zvýšenia zastúpenia menšín je tvorba 

volebných obvodov ad hoc, teda zámerné vytyčovanie ich hraníc tak, aby umelo vytvorili víťaznú 

relatívnu väčšinu... Osobne si myslím, že manipulácie s hranicami volebných obvodov, ktoré sa 

umelo vytvárajú pre vopred daných víťazov, nemajú veľmi ďaleko k podvodom“ - píše G. Sartori 

(2001, s. 33 – 35). 

 Určité možnosti tu poskytuje aj väčšinový volebný systém prostredníctvom 

jednomandátových volebných obvodov148. „Väčšinový volebný systém zväzuje senátorov, 

zvolených v jednomandátových obvodoch, železnou logikou, v neposlednom rade totiž legitímnym 

záujmom o znovuzvolenie, s problémami a záujmami miestnej (komunálnej, obecnej) politiky. 

Senát sa tak stáva »najvyšším poschodím obecnej politiky«, zvrchovanou tribúnou priorít tejto 

politiky, teda záujmov obecných a mestských zastupiteľstiev. Miestna politika je zrejme všade na 

svete ťažšie uchopiteľná podľa straníckych hľadísk, často je takto úplne neuchopiteľná. Obhajoba 

záujmov ľudí a inštitúcií, realizujúcich takúto politiku, by mala preto patriť komore, ktorá bola 

zvolená podľa väčšinového systému. Účinná môže byť okrem iného za predpokladu, že nie až celý 

Senát ako je dnes (v ČR – pozn. SK), ale až skupina poslancov bude mať zákonodarnú iniciatívu“ 

(Pitthart 1999, s. 10). Na druhej strane však ani väčšinový volebný systém nie je odolný voči 

manipulácii s hranicami volebných obvodov (gerrymandering). Problémom teda nie je ani tak 

vytvoriť týmto priestor pre prezentáciu menšinových záujmov na pôde parlamentu (vrátane 

napríklad tvorby výborov pre otázky menšín), ako skôr reálna možnosť presadiť silou ich hlasov 

menšinové záujmy. 
 Z tohto hľadiska reprezentuje veľmi významný mechanizmus ochrany menšinových 

záujmov v rámci moci zákonodarnej bikameralizmus. V praxi je známy celý rad parlamentov, 

ktorých druhá komora je komorou regiónov a táto komora potom je garantom ochrany záujmov 

menších regiónov a teda aj teritoriálne menšinových záujmov, čo teda slúži pre stabilnú 

reprezentáciu menšinových záujmov teritoriálnych jednotiek (Sartori 2001, s. 189). Podstata 

zložených štátov spočíva v tom, že „vôľa ľudu na úrovni federácie sa konštituuje dvojakým 

spôsobom: reprezentantmi všetkého ľudu bez ohľadu na vnútornú štruktúru zloženého štátu a 

reprezentantmi jednotlivých štátov či krajín, tvoriacich zložený štát“ (Hendrych – Hoós – Jenei – 

Vass 2005, s. 125). Nie je to pritom jav, ktorý by sa výlučne týkal len federácií, konfederácií, únií 

ako typov zložených štátov, aj keď je to v tomto prípade typické riešenie149. 
 Špecifický je pritom bikameralizmus korporativistický, kde druhá komora nie je zameraná 

na ochranu teritoriálnych menšín (aj keď môže tento prvok obsahovať), ale na ochranu menšín, 

ktoré by sme mohli charakterizovať ako profesijné, stavovské či inak záujmové. Korporativizmus 

(dnes už neokorporativizmus resp. tzv. demokratický korporativizmus) je „koncepčne spojený s 

problematikou sprostredkovania záujmov“  (Uhlerová 2013, s. 40). Korporativistický model 

reprezentácie záujmov má aj svojich teoretikov, medzi ktorými spomeňme aspoň P. C. Schmittera 

a G. Lehmbrucha. Philippe C. Schmitter (rozlišujúc „societálny“ čiže dobrovoľnícky a „štátny“ 

korporativizmus) vymedzuje korporativizmus ako systém reprezentácie záujmov, v ktorom sú 

                                                 
148 „Hlavným faktorom, určujúcim mieru proporcionality či disproporcionality pomerného zastúpenia je veľkosť 

volebného obvodu... čím menší je volebný obvod, tým menšia proporcionalita“ (Sartori 2001, s. 21). 
149  Existujú pritom aj vo federáciách a ich komorách regiónov významné rozdiely, spôsobené celkovým modelom 

federácie v danej krajine: Švajčiarsko si chráni svoje kantóny veľmi silne, Rakúsko svoje spolkové krajiny podstatne 

slabšie – dokonca slabšie, ako si Poľsko chráni v Senáte záujmy svojich vojvodstiev, aj keď je unitárnym štátom 

(Konečný 2016). 



108 

 

základné jednotky organizované vo forme určeného počtu organizácií s povinným členstvom, 

funkčne špecializovaných. Gerhard Lehmbruch vo svojom koncepte „liberálneho korporativizmu“ 

ho chápe ako inštitucionalizovaný systém formovania politiky, pri ktorom záujmové skupiny 

navzájom spolupracujú s verejnými autoritami pri artikulácii záujmov ale aj pri ich realizácii. Tento 

systém umožňuje zlaďovať záujmy vlády, zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých oblastiach 

politiky vrátane napríklad regionálnej (Konečný – Konečný 2009). 

 Aj súčasný neokorporativizmus má svojich kritikov, ktorí mu vyčítajú napríklad to, že 

zvýhodňuje skupiny, ktoré majú privilegovaný prístup k vláde (Heywood 2002, s. 102), čo je možné 

napríklad v „železnom trojuholníku“150, v modeli sietí verejnej politiky, ale čo veľmi úspešne 

prekonávajú oba európske druhé – korporativistické komory parlamentov (v Írsku a Slovinsku) 

svojim transparentným a demokratickým kreovaním. Tu sa vlastne aktualizuje myšlienka, ktorú 

vyslovil 20. 1. 1920 v Národnom zhromaždení Republiky česko-slovenskej pri prerokovávaní a 

schvaľovaní Ústavnej listiny Republiky československej poslanec Adolf Stránský: „Účelom 

dvojkomorového senátu je, aby všetky vrstvy, všetky triedy štátnej spoločnosti našli patričnú váhu 

pri rozhodovaní o zákonoch a pri kontrole vlády“ (Stodůlka 1999, s. 6) – aj keď v realite 1. ČSR sa 

táto myšlienka nenaplnila. 
 Za prvok ochrany záujmov menšín považujeme všade tam, kde to legislatíva umožňuje 

prostredníctvom tvorby zákonov mocou nástrojov priamej demokracie aj referendá a plebiscity. Tu 

si však treba uvedomiť vždy rozdiel medzi input a output legitimitou, ako sme ich vymedzili vyššie: 

Isteže, pre input legitimitu je vždy potrebný identifikovaný záujem danej menšiny – output 

legitimita sa však týka „verejnosti“, ktorá zahŕňa celok, zložený nielen z tejto menšiny ale aj z 

„obklopujúcej“ väčšiny151. 

 Tam, kde legislatíva začleňuje ombudsmana do moci zákonodárnej, má menšinový 

ombudsman spravidla aspoň o čosi väčší vplyv na ochranu záujmov menšín ako je tomu tam, kde je 

len súčasťou moci výkonnej. 

 

 Riešenie ochrany záujmov menšín v prostredí moci výkonnej sa javí ako veľmi dobrý 

spôsob pre plnenie tohto účelu, treba si však uvedomiť, že či už existencia špecializovaného 

ústredného orgánu štátnej správy, alebo rôznych foriem vládnych výborov pre tieto otázky sa jednak 

pohybuje len v rámcoch, ktoré jej poskytuje platná legislatíva (a tá je výsledkom presadenia 

záujmov menšín vo vyššie uvádzanom prostredí moci zákonodarnej), jednak je vždy výsledkom 

určitého hodnotiaceho pohľadu vládnucích politických elít na záujmy jednotlivých menšín. 
 Za vhodnejší model považujeme skôr sociálne partnerstvo, pokiaľ je napríklad ústavne 

zakotvené ako mechanizmus, zaväzujúci vládu dosiahnuť konsenzus s legitímnymi sociálnymi 

partnermi (reprezentujúcimi teritoriálne, profesijné ale aj iné relevantné a aj menšinové záujmy) 

pred predložením vládnych návrhov zákonov, dotýkajúcich sa záujmov týchto menšín do 

parlamentu152.  

                                                 
150  M. Potůček (2016, s. 41) považuje aj tripartitu za prejav korporativizmu. 
151 Toto je známy problém katalánskeho referenda z roku 2017, ktoré znamenalo len input legitimizáciu záujmu 

obyvateľov tohto autonómneho spoločenstva o štátnu zvrchovanosť. Otázkou by bolo nastavenie mechanizmu output 

legitimizácie napríklad celošpanielskym referendom a otázkou kvóra, ktoré by bolo v tomto referende potrebné na 

preukázanie dostatočnej output legitimizácie katalánskej požiadavky. Podobne by bolo možné analyzovať napríklad aj 

plebiscity na československo-poľskom pohraničí v roku 1920. 
152  Napríklad „v rakúskom systéme verejnej správy zohrávajú osobitnú úlohu komory s povinným členstvom, 

v ktorých musí byť zaradený každý rakúsky štátny príslušník podľa svojho profesionálneho statusu. Sú zo zákona 

nositeľmi reprezentácie profesijných záujmov a môžu voči svojim členom uplatňovať disciplinárne právo. Takýmito 

komorami sú napríklad Komora robotníkov a zamestnancov (Kammer für Arbeiter und Angestellte), Hospodárska 

komora (Wirtschaftskammer), Poľnohospodárska komora (Landwirtschaftskammer), Lekárska komora (Ärztekammer), 

Advokátska komora (Rechtsanwaltskammer), Lekárnická komora (Apothekerkammer) atď. V rámci politického 

korporativizmu a tzv. sociálneho partnerstva je vláda povinná dosiahnuť konsenzus s príslušnými komorami pri 

návrhoch zákonov, týkajúcich sa záujmov, ktoré tieto komory reprezentujú. Podobné postavenie majú aj verejnoprávni 

nositelia sociálneho poistenia – zdravotné poisťovne (Krankenkassen), penzijné poisťovne (Pensionversicherungen) 

a všeobecný úrazový ústav (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt), ale z ústavy majú obdobné postavenie aj Rakúsky 

zväz miest a Rakúsky zväz obcí pri presadzovaní záujmov miestnej samosprávy a pod. (Konečný 2016, s. 32). 
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 Napokon prichádza do úvahy tiež aj presadzovanie menšinových záujmov cez prostredie 

občianskej spoločnosti. Tu už záleží na sile prejavov input legitimity nositeľov menšinových 

záujmov a od sily output legitimity, ktorú dokážu vyvolať vo verejnosti. 
 

4.4 RESUMÉ: MECHANIZMUS LEGITIMIZOVANIA VEREJNÝCH ZÁUJMOV 

 

1. Základom verejných záujmov ako kľúčového pojmu teórie verejnej politiky sú individuálne 

záujmy, ktoré môžu mať charakter záujmov osobných (trvalých, vrodených, existenčných), 

súkromných (stálych, nadobudnutých, životných), ale aj ďalších individuálnych záujmov 

(prechodných, pripísaných). Legitimita individuálnych záujmov je daná identitou ich 

individuálneho nositeľa. 
 Tieto individuálne záujmy jednotlivcov sa spájajú, kolektivizujú s individuálnymi záujmami 

iných jednotlivcov do podoby nadinidividuálnych záujmov. 
2.  Kolektivizovaním osobných individuálnych záujmov vznikajú nadindividuálne záujmy rovnaké, 

kolektivizovaním súkromných individuálnych záujmov vznikajú nadinindividuálne záujmy 

spoločné, kolektivizovaním ďalších indviduálnych záujmov vznikajú rôzne ďalšie nadindividuálne 

skupinové záujmy. 

 Niekedy sa tieto nadindividuálne záujmy ďalej kolektivizujú do vyšších nadindividuálnych, 

napríklad politických záujmov. 
3. Kolektivizovanie individuálnych záujmov do záujmov nadindividuálnych znamená zároveň ich 

vstupnú legitimizáciu, čiže tieto nadinidivduálne záujmy vystupujú ako legitímne ak sú dodržané 

určité pravidlá. Rovnaké nadindividuálne záujmy sú legitímne, ak pokrývajú v základných 

charakteristikách všetky v nich kolektivizované osobné individuálne záujmy. Spoločné 

nadinidividuálne záujmy sú legitímne, ak pre všetky v nich kolektivizované individuálne súkromné 

záujmy platí Paretovo optimum. Ostatné nadindividuálne skupinové záujmy sú legitímne, ak 

existuje aspoň minimálny styčný bod medzi ostatnými (nie osobnými a nie súkromnými) záujmami, 

ktorých kolektivizovaním vznikli. 
 Táto vstupná legitimizácia prebieha na úrovni (vnútro)skupinovej ale aj na úrovni 

medziskupinovej s vyústením do vyšších nadindividuálnych záujmo. 
4. Nadindividuálne záujmy sa stávajú verejnými záujmami ich výstupnou legitimizáciou 

verejnosťou. Verejnosť môže v procesoch tejto legitimizácie vystupovať dvojako. Môže vystupovať 

prostredníctvom svojej legálne a legitímne zvolenej parlamentnej reprezentácie, prijímajúcej 

zákony, ktorých obsahom je vyjadrený spravidla väčšinový verejný záujem, alebo priamo ako 

sumatívna (nehierarchizovaná) komunikujúca kolektivita, tvorená individuálnymi členmi, 

spojenými putom verejného záujmu, ktorým môže byť takto legitimizovaný aj menšinový verejný 

záujem. 
 

Obr. 1 Základná schéma transformácie záujmov a procesu ich legitimizácie 

 

                        vstupná legitimizácia (kolektivizácia)                    výstupná legitimizácia 

                                ┌─────────────┐ 

INDIVIDUÁLNY > NADINDIVIDUÁLNY > (VYŠŠÍ NADINDIVIDUÁLNY) > VEREJNÝ 

                          skupinová              medziskupinová                               verejnosť 

                                                                                                               (parlament) 

                                                                                                              

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

5. Nie všetky individuálne záujmy pritom prechádzajú kolektivizovaním. Veľká časť  

individuálnych záujmov ostáva latentných dovtedy, kým jednotlivec nie je v interakcii s inými 

jednotlivcami konfrontovaný s potrebou „uvedomenia siˮ určitého svojho záujmu.  
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6. Len kolektivizované nadindividuálne záujmy sa pritom stávajú iniciátorom ich legitimizácie 

verejnosťou do podoby verejných záujmov. 
7. Každý inidividuálny záujem sa môže (alebo aj nemusí) za určitých podmienok kolektivizovať do 

nadindividuálnych záujmov, k čomu je dôležité, aby prešiel niekoľkými fázami (tzv. 

intermediálneho) procesu kolektivizovania.  
8. Každý individuálny záujem by mal byť predovšetkým artikulovaný, „uvedomenýˮ, pričom 

osobné, súkromné a aj niektoré ďalšie individuálne záujmy sú uvedomované samozrejme, 

prirodzene, implicitne. Ale práve časť tých ďalších, „záujmovýchˮ individuálnych záujmov takto 

uvedomovaná nie je a k ich uvedomeniu dochádza niekedy až na základe vonkajšieho (situačného) 

podnetu, čiže explicitne. 
9. Artikulované verejné záujmy musia byť v ďalšej fáze manifestované, verejne prejavené, aby sa 

stali zrejmými aj pre okolie. V niektorých prípadoch je tento vonkajší prejav zrejmý, explicitný, ako 

napríklad v prípade osobných záujmov alebo niektorých verejne (činnostne) manifestovaných 

ostatných záujmov - v iných záujmov je potrebné pre ďalšie kolektivizovanie tento individuálny 

záujem vôľovo (činnostne) prejaviť. 
10. Až explicitne či implicitne manifestované individuálne záujmy môžu byť agregované do podoby 

nadindividuálnych záujmov. Aj táto agregácia môže byť - podobne ako predchádzajúca 

manifestácia - implicitná alebo explicitná. 

11. Výsledkom týchto krokov sa potom stávajú legitímne nadindividuálne záujmy, ktoré vstupujú 

do priestoru verejnosti, kde sa uchádzajú o svoju legitimizáciu - aby mohli byť považované za 

verejné záujmy. K tomu, aby sa tak stalo sa však musia tieto kolektivizované nadindividuálne 

záujmy získať podporu, súhlas verejnosti, tvorenej jednotlivcami, samostatne mysliacimi nositeľmi 

individuálnych ale nadindividuálne nekolektivizovaných záujmov.  
12. Verejnosť – resp. presnejšie verejnosti – však primárne nie sú tvorcami verejných záujmov, ale s 

formuláciou nejakého nadindividuálneho záujmu sa buď stotožňujú alebo nie (prípadne nezaujímajú 

k nemu žiadny postoj). Pokiaľ ho akceptuje, uznáva ho ako verejný záujem – verejný záujem musí 

byť verejne uznaný (Adamcová 2009), resp. minimálne verejne manifestovaný (Habermas 2001, s. 

365). 
 

Tab. 5 Transformácia záujmov na záujmy verejné  
záujmy individuálne artikulácia manifestácia agregácia záujmy nadindividuálne            

 

osobné 
 
implicitné 

 
implicitné 

 
implicitné 

rovnaké                      >     

 

 
záujmy 
verejné 

> 

 

súkromné 
 
implicitné 

 
explicitné 

 
explicitné 

spoločné                     > 

> 

 

ostatné 
explicitné explicitné explicitné skupinové                   > 

implicitné implicitné implicitné > 

Zdroj: vlastné spracovanie 
  

 Čím je teda verejný záujem na pozadí doterajšieho textu tejto kapitoly? Jeho pracovná 

definícia môže znieť aj takto: 
 

Verejný záujem je teda z hľadiska verejnej politiky 

 väčšinový, individuálne manifestovaný a následne legálne – najčastejšie v štruktúrach 

politického systému – kolektivizovaný input záujem, alebo 

 akýkoľvek (aj menšinový) skupinový záujem, (input) legitimizovaný v skupine na báze 

manifestovania a kolektivizovania stálych osobných, trvalých súkromných alebo aj iných 

prechodných individuálnych záujmov do podoby nadindividuálnych (rovnakých, spoločných 

či iných skupinových) input záujmov, 
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 ktorý je následne (output) legitimizovaný: 

 parlamentom (podobne ako väčšinové záujmy) alebo 

 verejnosťou, ako sumatívnou kolektivitou aktívnych jednotlivcov, presahujúcich 

kolektivizačnú úroveň politických strán či jednotlivých záujmových skupín ako nositeľov 

input záujmov. 

 

4.5 HIERARCHIA VEREJNÝCH ZÁUJMOV 

 

 Iný pohľad na rôzne verejné záujmy predstavuje ich hierarchické, vertikálne usporiadanie.  
 Častou otázkou, s ktorou sa stretávame v súvislosti s vymedzením verejného záujmu, je 

otázka o tom, či je verejným záujmom len záujem, ktorý je definovaný na jednej (najčastejšej 

štátnej) rovine a ostatné záujmy (regionálne, miestne) nie sú sensu stricto záujmami verejnými, ale 

len akýmisi „skupinovými“, podradenými, odvodenými a pod. Ak však prijmeme východisko, že 

predmetom záujmu verejnej politiky sú verejné záujmy a zároveň ak prijmeme tézu, že „analýza a 

tvorba verejnej politiky prebieha nielen na centrálnej (vládnej, ministerskej a parlamentnej) úrovni, 

ale aj na úrovni krajov a obcí a stále viac aj na úrovni nadnárodnej“ (Veselý – Nekola 2007, s. 7), 

potom je zrejmé, že aj na všetkých týchto úrovniach existujú špecifické a autonómne legitímne 

verejné záujmy (Rektořík 1999. s. 33 – 34, tiež Skřídlovská 1999, s. 111, Kovář 1999, Pešta 1999).   
 Vymedzenie hierarchickej pozície verejného záujmu súvisí s tým, ako široko vymedzíme 

verejnosť: verejný záujem v rámci celého ľudstva153 nemusí byť totožný so záujmami verejnosti 

určitého národa154, verejný záujem obyvateľov určitého štátu nemusí byť totožný so záujmom 

obyvateľov určitého regiónu či mesta155, verejný záujem obyvateľov určitého mesta nemusí byť 

totožný so záujmom obyvateľov niektorých jeho častí156 a pod. Všeobecne pritom platí, že čím je 

štát z hľadiska štruktúry záujmov na svojom území homogénnejší politicky, ekonomicky, sociálne, 

kultúrne atď., tým významnejšiu rolu zohráva politika štátu – a čím sú (alebo boli – napr. v čase 

formovania sa daného štátu) väčšie teritoriálne charakterizovateľné rozdiely v týchto a ďalších 

parametroch, tým väčší význam zohráva v danom štáte regionálna, ale aj komunálna politika, 

vyjadrujúca iné ako celoštátne záujmy, pričom však medzi týmito záujmami rôznych hierarchických 

úrovní je potrebné udržiavať súlad, nakoľko „niet celku, ktorý by nebol časťou  iného celku 

vyššieho, a niet časti, ktorá by nebola vyššou vzhľadom k častiam nižšieho charakteru“ (Krulík 

2011, s. 210)157. Uvedené platí teda nielen od úrovne štátu „nadol“ - k regiónom a pod., ale aj 

„nahor“ - nadštátnym až celosvetových štruktúram verejných záujmov. Verejné záujmy „stále viac 

tiež presahujú hranice jednotlivých štátov“ (Potůček 2016, s. 6). J. Habermas tiež upozorňoval, že 

na úrovni štátnej a zväzovej máme dočinenia s rozdielnymi prejavmi verejného záujmu (Habermas 

2001, s. 299). 

                                                 
153  Upozorňujeme na pochybnosti, ktoré v súvislosti s kategóriou „ľudstvoˮ vyslovil Carl Schmitt: „Politická 

jednota nemôže byť svojou povahou univerzálna v zmysle jednoty zahŕňajúcej celé ľudstvo a celú zem...  Ľudstvo nie je 

politický pojem, nezodpovedá mu žiadna politická jednota alebo spoločenstvoˮ (Schmitt 2007, s. 54 - 55). 
154  Napríklad zákaz lovu určitého druhu veľrýb, ktorému hrozí vyhynutie, môže byť deklarovaný ako záujem 

celosvetový, takže daný druh je zapísaný do červenej knihy ohrozených druhov, ale tradičné rybárstvo určitej krajiny 

môže byť odkázané práve na lov tohto druhu, bez ktorého nevie zabezpečiť obživu prinajmenšom časti svojho 

obyvateľstva. 
155  Napríklad výstavba priehrady je v záujme zabezpečenia dostatku elektrickej energie všetkému obyvateľstvu 

štátu, ale záujem obyvateľov obcí, ktoré majú byť zatopené, je iný. 
156  Keď ide napríklad o budovanie diaľničného obchvatu, ktorý predpokladá zásah do majetku niektorých 

občanov. 
157  V tejto súvislosti a na tomto mieste hádam treba upozorniť na rozdiel medzi pojmami „štátny záujem“ a 

„celoštátny záujem“. Veľmi výstižne na túto problematiku poukazujú Beblaví, keď píšu, že „koncept »štát« … má svoj 

význam iba vtedy, ak ho analyzujeme v porovnaní s jeho antonymom. t. j. neštátnymi subjektmi. Dichotómia štát – 

neštátne subjekty (spoločnosť a jedinec) automaticky nastoľuje otázku o vzťahu medzi silnými záujmami neštátnych 

subjektov a aparátom štátu“ (Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009, s. 22). Znamená to, že štátny záujem môžeme 

považovať za užší pojem, vyjadrujúci (aj pri zohľadnení všetkých kolektivizačných procesov, prebiehajúcich v sústave 

orgánov štátu) záujem štátnej správy a pod. 
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 Aj verejné záujmy majú teda svoju hierarchiu, ktorú by sme mohli identifikovať vecne, 

legislatívne, zákonodarne a výkonne na úrovni verejných záujmov globálnych (napr. eliminácia 

ozónovej diery – bývalý Kjótsky, dnes Parížsky protokol – OSN – Bezpečnostná rada OSN), 

kontinentálnych (napr. konkurencieschopnosť európskeho spoločenstva – nariadenia EK – 

Európsky parlament – Európska komisia), celoštátnych (napr. stavebný poriadok – zákon – Národná 

rada SR – stavebný úrad), regionálnych (napr. sieť stredných škôl v kraji – všeobecne záväzné 

nariadenie VÚC – zastupiteľstvo VÚC – školský úrad VÚC), miestnych (napr. pravidlá likvidácie 

komunálneho odpadu v obci – všeobecne záväzné nariadenie obce – obecné zastupiteľstvo – obecný 

úrad)158.  
 Pre úplnosť treba dodať, že verejný záujem nemusí mať vždy podobu záujmu priestorovo 

integrovaného, identifikovateľného v zreteľne ohraničenom priestore, ale môže mať aj charakter 

záujmu priestorovo disperzného, spájajúceho svojich nositeľov bez ich priestorovej blízkosti alebo 

aj priestorovo integrovaného, ale v iných hraniciach (v odlišnom teritóriu) ako je teritórium bežne 

využívané v územnosprávnom členení. Možno takto rozlišovať záujmy, ktoré môžu mať charakter 

nadindividuálnych verejných záujmov náboženských, národnostných, kultúrnych, vzdelávacích 

a pod. Pre posúdenie toho, či ide o záujmy verejné alebo skupinové, sú rozhodujúce kritériá, 

podobné tým, ktoré sme uviedli vyššie159. Obdobný charakter správy svojich vecí verejných môžu 

mať aj minority, žijúce v diaspore, ale takéto modely sú možné aj všade tam, kde sa verejný záujem 

nekryje s existujúcimi teritoriálnymi jednotkami160. Verejný záujem nemusí byť vždy len záujmom 

teritoriálne definovaným, ako o tom svedčí aj existencia záujmovej samosprávy. 
 Ale aj teritoriálne definovanie verejného záujmu je veľmi náročné161. Mohli by sme si 

pomôcť ako je teritoriálne zverená vecná príslušnosť za danú oblasť správy vecí verejných, pokiaľ 

by táto príslušnosť nebola v mnohých zákonoch zverená do pôsobnosti orgánov, korešpondujúcich s 

verejnosťou, záujmovo naprosto neadekvátnou162. To len poukazuje na to, ako hazardovanie s 

„verejným záujmomˮ v spojení s neodbornosťou a voluntarizmom pri rozhodovaní o pôsobnosti 

rôznych orgánov verejnej moci môže mať fatálne dôsledky. Nemožno sa teda spoliehať na 

                                                 
158  Veľmi dôležité pritom je, aby každý z týchto hierarchicky zoradených zákonodarných zborov mal pôsobnosť 

rozhodovať o veciach, zodpovedajúcich podľa možnosti týkajúcich sa príslušne teritoriálne identických záujmov (aby 

regionálny orgán nerozhodoval o veci, ktorá je síce na jeho teritóriu, ale je predmetom záujmu celoštátneho alebo 

naopak). Vertikálne zosúladenie verejných záujmov je základom distribúcie právomocí medzi rôzne stupne verejnej 

správy a nemôže byť náhodné. Rovnako je však nevyhnutné horizontálne zosúlaďovanie záujmov v rámci rovnakej 

hierarchickej úrovne (nadnárodné dopravné systémy, územnoplánovacie dokumentácie susediacich obcí aspoň v takom 

rozsahu ako v stavebnom konaní musí stavebník rešpektovať oprávnené záujmy svojho suseda a pod.). 
159  Členovia určitého náboženského spoločenstva (najčastejšie v protestantských cirkvách) môžu mať a často aj 

majú mechanizmy formovania svojich samosprávnych  záujmov, vytvárajú si svoje „zastupiteľské orgány“ (synody, 

konventy), kde prijímajú svoje vlastné cirkevné zákony až po vlastné cirkevné ústavy, majú výkonné orgány 

(presbyterstvá) pre správu svojich cirkevných „vecí verejných“ na úrovni cirkví, regiónov (dištriktov, seniorátov) 

i cirkevných obcí (zborov), majú niekedy i vlastný  daňový systém a pod. 
160  Uveďme príklad zo súčasnej praxe v niektorých kantónoch Švajčiarska, kde je známy mechanizmus 

fungovania školskej samosprávy, keď orgány tejto samosprávy vznikajú v hraniciach školských obvodov, ktoré môžu 

prekračovať hranice obce, ktorá je sídlom školy, alebo – naopak – rozčleňovať územie obce, v ktorej je niekoľko škôl: 

každá škola má v hraniciach svojho vlastného obvodu sformované orgány, ktoré školu usmerňujú svojimi záväznými 

rozhodnutiami, spravujú finančné zdroje, ktoré slúžia škole a pod. – a pritom nie sú identické s orgánmi obce, v ktorej 

škola stojí. 
161  Má legitimizovať výstavbu zjazdovej dráhy v Tatranskej Lomnici len verejnosť, tvorená obyvateľmi tejto 

mestskej časti mesta Vysoké Tatry? Alebo všetko obyvateľstvo tohto mesta? Alebo všetci obyvatelia Prešovského kraja, 

na území ktorého sa Vysoké Tatry nachádzajú? Alebo verejnosť celého Slovenska, lebo Tatry patria nám všetkým? 

Alebo dokonca širšie medzinárodné spoločenstvo, lebo predsa do Tatier chodia aj početní návštevníci z Čiech, Poľska, 

Maďarska atď.? 
162  Pozri zverenie zriaďovateľskej pôsobnosti ku všetkým stredným školám (aj takým, ktoré sú na Slovensku 

jedinečné, unikátne) do pôsobnosti samosprávy VÚC. Takáto regionálna samospráva pritom posudzuje napríklad 

rozhodnutie o zrušení strednej školy z hľadiska záujmov príslušného regiónu a nemá dôvod rešpektovať širšie záujmy, 

ako sa to stalo napríklad  v roku 2007 zrušením Združenej strednej školy sklárskej v Poltári rozhodnutím zastupiteľstva 

Banskobystrického samosprávneho kraja: bola to jediná škola na Slovensku, ktorá pripravovala absolventov napríklad v 

odbore výtvarné spracovanie skla so zameraním na brúsenie, maľbu a leptanie skla. Odvtedy na Slovensku niet nových 

brusičov skla... 
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legislatívny rámec územnosprávneho členenia štátu. 

 Pomôcť nám môže teritoriálny (resp. iný) parameter nadinidividuálneho záujmu, ktorý sa o 

legitimizáciu verejnosťou uchádza, pričom legitimizačná verejnosť by nemala mať perimeter menší, 

ale prinajhoršom rovnaký ako je perimeter daného nadindividuálneho záujmu a vhodné by bolo, 

keby legitimizujúca verejnosť mala vyššiu (napríklad priestorovo, územne širšiu) hierarchickú 

úroveň.  

 

4.5.1 Konflikt v hierarchii verejných záujmov 
 

 Osobitným problémom je určenie vzťahov nadradenosti a podriadenosti medzi záujmami, 

legitímne verejnými na hierarchicky rozdielnych stupňoch verejnej správy.163 V literatúre stále 

prevažuje pohľad, že „charakteristika pojmu verejný záujem by mala vyjadrovať spoločný záujem 

predpokladanej činnosti verejnej moci nadraditeľný nad akýkoľvek iný čiastkový cieľ, ktorý by sám 

osebe mohol byť tiež spoločný“ (Klíma 2003, s. 123), ale už Platón v II. knihe svoje Politiky 

upozorňoval na nebezpečenstvo snáh o prílišnú vnútornú jednotu štátu (Novák 2011b, s. 55). Ale 

dokonca ani v hierarchicky jednoznačne definovanom systéme štátnej správy sa nemusí vždy 

dosahovať súlad medzi jej jednotlivými stupňami. „Faktorom, ktoý môže ovplyvniť úspešnosť 

implementácie, môžu byť centrálno-lokálne vzťahy, ako aj úroveň kooperácie medzi rôznymi 

úrovňami administratívnej štruktúry vlády. Pretože táto kooperácia nefunguje absolútne (nie je 

matematicky vyčísliteľná na 100 percent) vzniká implementačný alebo kumulatívny deficit (Hood). 

Jednou z príčin kumulatívneho deficitu je fakt, že centrálna vláda, ktorá je dominantným aktérom 

politiky, nemôže zabezpečiť úplnú kontrolu nad hierarchicky usporiadaným administratívnym 

systémom“ (Malíková 2003, s. 58). „Subsidiarita vyžaduje od vyššieho spoločenstva náhradný 

spôsob konania vtedy, keď tým môže pomôcť nižšiemu spoločenstvu alebo jednotlivcovi k 

prekonaniu ťažkostí“ (Hendrych – Hoós – Jenei – Vass 2005, s. 125).  

 V literatúre sa venuje tejto otázke pozornosť najčastejšie v súvislosti s implementáciou 

verejnej politiky, v ktorej skutočne v tradíciách politologických prístupov ešte v 70. rokoch 

prevažoval prístup „zhora nadol“ (top-down), ktorého nedostatkom je práve to, že ciele politiky sú 

stanovované bez konzultácie s nižšími úrovniami implementácie a následne chýba konsenzus pre 

dosiahnutie tohto cieľa. „Tlak individuálnych a skupinových záujmov často limituje predpokladanú 

racionalitu v správaní aktérov“ (Malíková 2003. s. 55). Od polovice 70. rokov a to aj v súvislosti s 

rozvojom empirických výskumov, smerujúcich vývoj do priestoru verejnej politiky sa začal 

postupne presadzovať súbežne prístup „zdola nahor“ (bottom-up), pri ktorom lokálni aktéri často 

potláčajú centrálne plánované ciele a presadzujú svoje vlastné záujmy. Od konca 80. rokov sa 

navrhuje snaha o kombinovanie oboch prístupov, pri ktorom implementácia zahŕňa tak cieľový stav 

ako aj proces jeho dosahovania (Paterová – Veselý – Kalous – Nekola 2007, s. 316 - 317).  
 Pokračujúca diskusia na túto tému a stále narastajúci počet prípadov z praxe, kde dochádza 

ku sporom medzi záujmami, legitímne definovanými ako verejné na miestnej a na centrálnej alebo 

na úrovni celoštátnej a európskej a pod. poukazuje na potrebu iného prístupu k riešeniu takýchto 

sporov: ich riešenie vo fáze implementácie je už riešením oneskoreným – a prístupy zdola nahor 

alebo kombinované je potrebné jednoznačne aplikovať vo fáze formulácie verejnej politiky, čo 

zároveň ukazuje na význam kolektivizovania záujmov čo najväčšieho počtu relevantných aktérov 

rôznych hierarchických rovín. „Moderný spôsob tvorby politiky je založený na kolektivizovanom 

rozhodovaní, ktorého účastníci sú zároveň strážcami a garantmi politiky“ (Malíková 2003, s. 13). 
 V konečnom dôsledku však o riešení konfliktov medzi verejnými záujmami, ktoré sú voči 

sebe alokované na rôznych hierarchických úrovniach, je možný až po analýze ich legitimity.  

                                                 
163  Známy je príklad poľskej kandidatúry na organizovanie zimnej olympiády v roku 2022, ktorá mala celoštátnu 

podporu zo strany vlády i celoštátnych športových organizácií, ale ktorá bola napokon stiahnutá pre zamietavé 

referendum obyvateľov mesta Krakov ako navrhovaného olympijského mesta. Sú známe príklady, keď zámery 

európskej energetickej a environmentálnej politiky, premietnuté aj do koncepčných i legislatívnych nástrojov 

Slovenskej republiky, týkajúcich sa napríklad rozvíjania alternatívnych zdrojov energií (malých vodných elektrární, 

veterných elektrární, bioplynu a pod.) sú blokované miestnymi referendami, petíciami občianskych združení a pod. 
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 Zároveň treba poznamenať, že konflikty môžu vznikať nielen vo vertikále záujmov, ale aj 

medzi záujmami na tej istej rovine ako konflikty horizontálne, ktoré však môžu byť relatívne ľahšie 

riešiteľné mierou ich legitimity, potvrdenej širšou verejnosťou, pretože táto zároveň „ochraňuje 

tieto vôle jednu pred druhouˮ (O´Toole 2003, s. 114). Naproti tomu sú nesmierne zložité situácie, 

keď dochádza ku konfliktu medzi záujmami, legitimizovanými podľa rôznych kritérií - hodnotovo 

vymedzené konflikty záujmov164. 

 

4.4.2 Fenomén NIMBY165 a riešenie konfliktov v hierarchii legitímnych záujmov 
 

 Veľmi časté a pritom často aj veľmi zložité sú konflikty, kde na jednej strane vystupuje 

legitímny verejný záujem a na druhej strane takisto legitímny nadindividuálny záujem.  
 Často sa tento typ konfliktov medzi legitímnymi verejnými záujmami rôznych stupňov spája 

so skratkou NIMBY (Not In My BackYard) – čo sa zvykne prekladať ako „(len) nie na mojom 

dvorčekuˮ – sa stretávame v poslednom desaťročí stále častejšie aj u nás. A hoci stále nevieme či 

ide o „fenoménˮ, „aktivituˮ (Bútora et al. 2011), „syndrómˮ (Oriniaková – Teuschelová 2003, Bajer 

2009, Kaňuk – Hofierka – Rosič 2009, Cangár 2015), „problémˮ (Verhulst – Nijeboer 2015), 

existuje aj celý rad akademických definícií tohto javu, napríklad „teoretická akceptácia princípu, no 

nie na mieste diania“ (Allievi, 2012, s. 384) a definície sa dnes dajú nájsť vo všetkých 

významnejších svetových encyklopédiách, náučných a odborných slovníkoch z oblasti ekológie, 

územného rozvoja ale stále častejšie aj z iných oblastí. Používa ho vo svojich oficiálnych 

dokumentoch aj Európska komisia, ktorá ju identifikuje ako reakciu, „keď nedôjde k podpore 

európskych záujmov na miestnej úrovniˮ (Komisia 2008, s. 6). 
 Viac-menej sa však už aj u nás zhodujeme na názore, že jej obsah vyjadruje určitú 

ambivalentnú tendenciu, keď napríklad „ľudia deklarujú podporu využívania obnoviteľných 

zdrojov energie, avšak bránia sa reálnym inštaláciámˮ (Kaňuk – Hofierka – Rosič 2009, s. 150). 

„Väčšina ľudí  súhlasí s potrebou letísk, spaľovní odpadov, ubytovaním pre azylantov či skladiskom 

rádioaktívneho odpadu. Nechcú však mať takýto typ zariadenia v blízkosti svojho bydliska. 

Zariadenie, ktoré každý v podstate chce, ale ktoré nikto nebude tolerovať v blízkostiˮ (Verhulst – 

Nijeboer 2015, s. 63). 

 Vo svetovej odbornej literatúre sa tento pojem objavuje už od 80. rokov, ale podľa 

niektorých autorov, jeho pôvod siaha do mierových a ekologických hnutí rokov sedemdesiatych, 

odkiaľ si doniesol aj svoj najstarší konotát a prvé NIMBY-odmietnutia sa spájali naozaj najčastejšie 

s otázkami životného prostredia. Postupne sa však vo svete a v posledných dvoch desaťročiach už aj 

u nás stretávame s  horizontálnym rozširovaním tematiky NIMBY: pôvodná oblasť výskytu tohoto 

fenoménu, spájaná s ekologickými otázkami (osobitne skládky odpadu, výstavba spaľovní a teplární 

a pod.), najmä z hľadiska ich priestorovej lokalizácie, sa neskôr rozšírila aj do oblasti ďalších 

výrobno-technologických infraštruktúr (výstavba diaľníc, letísk a pod.) a stále viac sa šíri do 

sociálnej oblasti (minority – Klimovský 2008, bezdomovci – Tordová 2011, nemocní na HIV - 

Takahashi 1997, väznice, migranti atď.) a pod. Existuje aj celý rad ďalších charakteristík, 

diferencujúcich výskyt tohto fenoménu: „V mestách ide hlavne o témy ochrany a udržania verejnej 

zelene, zahusťovania výstavby, problematiku dopravy, či výstavby nových skládok komunálneho 

odpadu, spaľovní odpadu a elektrární. V obciach ide hlavne o otázky dopravy, odpadov, výstavby 

energetických a priemyselných areálov (výrazný občiansky odpor smeruje proti chemickej výrobe a 

nebezpečným odpadom), ako aj geologického prieskumu a banskej činnostiˮ (Bútora et al. 2011, s. 

2). 
 Zároveň sa však tento fenomén rozširuje aj v iných dimenziách – z dimenzie priestorovej 

(nie v našom priestore) sa posúva výskyt tohto fenoménu do dimenzie časovej (nie v našom čase) a 

                                                 
164  Za takýto konflikt možno napríklad považovať spor medzi Španielskom a Katalánskom, kde Katalánsko 

legitimizuje svoje záujmy právom národa na sebaurčenie a Španielsko zase legitímnou ústavou, ktorá nepozná 

katalánsky národ (Taracha - Fuente de Pablo 2019). 
165  Táto časť textu je upravenou verziou štúdie „Fenomén NIMBY a riešenie problémov v hierarchii legitímnych 

verejných záujmov“ (Konečný 2018). 
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rozširuje sa do štruktúr profesijných (nie v našej „branžiˮ) atď. 

 Okrem NIMBY sa stretávame aj so skratkou YIMBY166 (Yes In My BackYard)167, ktorá je 

opozitom pôvodnej a vyjadruje práve opačný postoj, pozývajúci k aktivite „na mojom dvorčekuˮ, 

ale aj s ďalšími druhovo blízkymi skratkami ako napr: 

 NUMBY (Not Under My Backyard) – nie pod mojim dvorčekom, 

 NIMN (Not In My Neigborhood) – nie v mojom susedstve, 

 NIABY (Not In Anyone´s BackYard) – na ničom dvorčeku, 

 NIMFOS (Not In My Field of Sight) – nie v mojom zornom poli, 

 NOTE (Not Over There Either) – ani tam nie, 

 NOPE (Not On Planet Earth) – nie na tejto zemeguli, 

 BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything) – nestavajte vôbec nič 

blízko čohokoľvek, 

 NIMEY (Not In My Election Year) – nie v roku mojich volieb, 

 NIMTOO (Not In My Term Of  Office) – nie počas môjho úradovania, 

 NITL (Not In This Lifetime) – nie počas nášho života a ďalšie168. 
     Zaujímavý je aj hodnotiaci postoj k aktivitám, skrývajúcim sa za týmto skratkami. 

Všeobecne sú aktivity typu YIMBY hodnotené ako pozitívne, ale aktivity typu NIMBY sú 

hodnotené rôzne: 

 pozitívne, najčastejšie ako prejav aktivizujúcej sa občianskej spoločnosti, ako „cena za objavené 

právo nesúhlasiť so všetkým, čo sa deje v našom okolíˮ (Štasselová 2017), ako „reakcia na necitlivé 

a autokratické rozhodnutia verejnej správy, ktoré sú neraz motivované korporátnymi záujmami 

(napríklad niektorých developerov), hoci argumentujú „verejným záujmom“ˮ (Bútora et al., 2011, s. 

2), „hlavný motív občianskej participácieˮ, aj keď „motivácia k participácii je spravidla negatívneho 

rázuˮ (Müller – Fleissner – Kný 2015, s. 130); 

 neutrálne: „tento jav nie je vyvolaný manipuláciou s občanmi, ale ich nedôverouˮ (Bajer 2009, s, 

28); 

 záporne, nakoľko ide o postoje, ktoré „vznikajú na základe nízkej miery informácií, predsudkov, 

mýtov a skúsenostíˮ (Cangár 2015, s, 17), o „odmietnutie zámeru bez ohľadu na jeho súlad s 

platnými predpismi a normamiˮ, čo môže viesť až ku „skupinovej hystériiˮ (Oriniaková – 

Teuschelová 2003, s. 8), alebo k „delegitimácii verejnej správyˮ, pretože „rozhodovanie úradníkov a 

politikov, pôsobiacich v územnej verejnej správe, sú považované za netrasparentnéˮ (Úřad vlády 

ČR 2016). 

 V závislosti od toho sa objavujú aj rôzne pohľady na to, ako sa má k týmto aktivitám, najmä 

aktivitám typu NIMBY, pristupovať, pričom sa navrhuje, že tieto aktivity sa majú 

 podporovať, nakoľko ide o zvyšovanie angažovanosti občanov (Bútora et. al. 2011), 

 akceptovať ako pokusy o participáciu obyvateľov v procese plánovania (Klápšťová – Klápště 

2010), 

 kompenzovať výhrady, na ktorých sa zakladá reakcia NIMBY inými výhodami, napríklad 

finančnými (čo sa nejaví ako úspešné) (Verhulst – Nijeboer 2015, s. 63), 

 potláčať, dokonca cielene potláčať (MPSV ČR 2014, s. 143) či odstrániť (napr. prostredníctvom 

komunitného plánovania – Bajer 2009, s. 28), dokonca aj s použitím mocenských nástrojov (Úřad 

vlády ČR 2016). 
 S tým súvisí aj ďalšia charakteristika – a síce forma, v ktorej sa tento fenomén prejavuje, a 

ktorá využíva početné inštitúty a nástroje demokratickej spoločnosti, ktorými sa legitimizujú bežne 

menšinové verejné záujmy, ako napr. 

 voľby, v ktorých existuje dnes už známy typ „protestných stránˮ, veľmi často sa 

                                                 
166  Niekedy sa stretávame aj s podobou IMBY (In My BackYard) (Bútora et al. 2011). 
167  Tiež WIMBY (Welcome To My BackYard) alebo PEDIMBY (PlEase Develop In My BackYard). 
168  LULU (Locally Unacceptable Land Use), NAMBI (Not Against My Bussines or Industry), NIMD (Not In My 

District), NIMFYE (Not In My Front Yard Either), GOOMBY (Get Out Of My BackYard), GUMBY (Gaze Upon My 

BackYard), PIITBY (Put It In Their BackYard), QUIMBY (Quit Urbanizing In My BackYard) atď. 
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vymedzujúcich voči estabilishmentu najmä na princípe NIMBY, 

 referendá, ktoré majú v niektorých krajinách s tradíciou tejto formy (ako napr. Švajčiarsko) 

veľmi často protestný charakter, vrátane mechanizmu NIMBY, 

 petície, 

 demonštrácie, zhromaždenia, pochody, blokovania ciest a pod. 
 

  Kľúčovou otázkou však nie je klasifikácia podôb fenoménu NIMBY, ale spôsob  

praktického riešenia konfliktov v hierarchii verejných záujmov. V praxi sa podsúva ako 

„prirodzený“ spôsob riešenia usporiadanie verejných záujmov podľa ich miesta v hierarchii 

záujmov, ako sme sa jej dotkli na začiatku tejto podkapitoly, čiže akési „automatické“ 

podriaďovanie hierarchicky nižších záujmov záujmom hierarchicky vyšším. Je to pochopiteľný 

prístup, pretože hierarchicky vyššie záujmy sú obsahovo širšie, univerzálnejšie – na druhej strane 

však treba brať do úvahy, že aj verejné záujmy nižších hierarchických úrovní sú legitímne a 

vyjadrujú často relevantné kolektivizované základné životné a existenčné záujmy významných (aj 

keď možno nie početných) kolektivít. 
  Konflikty medzi rôznymi záujmami znamenajú teda konfrontáciu dvoch dimenzií: dimenzie 

hierarchie a dimenzie typov záujmov, ako sme ich charakterizovali v podkapitole 1.2. Budeme si 

teda všímať:  
● horizontálnu169 rovinu typov záujmov, ktorú v rovine individuálnych záujmov reprezentujú 

záujmy osobné – súkromné – ostatné individuálne (a v rovine nadindividuálnych záujmov záujmy 

rovnaké – spoločné – ostatné skupinové), pričom explicitne (aj keď trochu zjednodušujúco) si 

budeme všímať rovinu individuálnych záujmov ale s plným vedomím toho, že v praxi záujmových 

konfliktov ako relevantné môžu vystupovať iba kolektivizované nadindividuálne záujmy; 
● vertikálnu rovinu hierarchie záujmov, ktorú kvôli zjednodušeniu budeme charakterizovať len v 

dvoch polohách: ako záujmy hierarchicky vyššie a záujmy hierarchicky nižšie. 

  V matrici, kombinujúcej tieto dve dimenzie, môžeme teda rozlíšiť niekoľko typov 

konfliktov, rozdielnych z hľadiska ich riešenia: 
● konflikt v horizontálnej rovine typov záujmov (ak ide súčasne o konflikt v tej istej hierarchickej 

rovine záujmov), teda medzi záujmami osobnými, súkromnými a ostatnými individuálnymi by mal 

byť riešiteľný kriteriálne v tomto poradí (teda záujmy osobné majú prednosť pred záujmami 

súkromnými a tie pred ostatnými záujmami); 

● konflikt vo vertikálnej rovine hierarchie záujmov (ak ide súčasne o konflikt v rámci toho istého 

typu záujmov), teda medzi záujmami hierarchicky vyššími a hierarchicky nižšími by rovnako mal 

byť riešiteľný v tomto poradí (teda záujmy hierarchicky vyššie majú prednosť pred záujmami 

hierarchicky nižšími); 
● konflikty, kde dochádza ku kombinácii oboch rovín sú najčastejšie a najzložitejšie. Zastávame 

názor, že prednosť by mala dostať horizontálna rovina typov záujmov. 

  Naša argumentácia sa opiera o skutočnosť, že typy záujmov požívajú väčšiu mieru ochrany, 

nakoľko sú často premietnuté do základných ľudských a občianskych práv, zatiaľčo hierarchické 

stupne záujmov (kopírujúce najmä priestorovú rozšírenosť a univerzálnosť rôznych záujmov) 

takúto mieru ochrany nepožívajú. Znamená to v praxi, že kolektivizované osobné záujmy nižšej 

hierarchickej úrovne by mali mať prednosť pred kolektivizovanými súkromnými záujmami vyššej 

hierarchickej úrovne a pod. 
  Pri tomto rozhodovaní je však vždy dôležité, aby bola dodržaná celá procedúra, 

predovšetkým dôsledne dodržané kritériá input legitimity kolektivizovania individuálnych záujmov 

do záujmov nadindividuálnych ako aj kritériá ich output legitimizácie relevantnou verejnosťou 

zloženou z jednotlivcov, nepriamo a vážne na danom záujme zainteresovaných. 

                                                 
169  Uvedomujeme si terminologickú nedokonalosť tohto označenia, nakoľko vyjadrené typy záujmov majú svoju 

ontogenetickú i fylogenetickú hierarchiu. 
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5  SYSTÉMY SPOLOČENSKEJ REGULÁCIE A ICH AKTÉRI 
 

 Po tom, čo sme si ozrejmili problematiku záujmov v rovine záujmov individuálnych, 

nadindividuálnych (vrátane vyšších nadindividuálnych, politických) a verejných, je potrebné si 

všimnúť podrobnejšie otázku nositeľov záujmov, čiže aktérov verejnej politiky. 
 Podobne, ako v prípade záujmov, je aj tu potrebné pristupovať k otázke najprv analyticky a 

určitým spôsobom si tie široké a početné rady aktérov, určitým spôsobom systémovo roztriediť. 

Panuje zhoda, že je užitočné rôznych aktérov nejakým spôsobom klasifikovať (Veselý 2007b, s. 

228). Východiskovým rámcom pre túto štrukturálnu analýzu je koncept systémov spoločenskej 

regulácie, ktorý má interdisciplinárny charakter, nakoľko v sebe spája kritériá sociologické, 

ekonomické, právne a ďalšie. Spoločenskou reguláciou rozumieme vytváranie materiálnych, 

právnych a ďalších životných podmienok ľudí tak, aby sa ich činnosť orientovala na vytvárania 

sociálneho súladu a vyhýbala sa spoločenským konfliktom. Bez nejakého mechanizmu 

autoritatívnej alokácie hodnôt by sa spoločnosť jednoducho rozpadla a výsledkom by bola vojna 

všetkých proti všetkým (Heywood 2002, s. 25). 
Všetky existujúce systémy spoločenskej regulácie generujú do priestoru verejnej politiky 

špecifických aktérov, disponujúcich špecifickými záujmami, príčinou čoho sú špecifické procesy 

kolektivizovania záujmov, charakteristické pre každý z týchto systémov spoločenskej regulácie. 

„Dimenzia »záujmu« (interest) znamená mieru, do akej sa navrhovaná politika či program daného 

aktéra dotkne“ (Veselý 2007b, s. 229), čo presne zodpovedá deweyovskému rozlišovaciemu kritériu 

záujmov, ako sme sa mu venovali v druhej kapitole. V rôznych systémoch spoločenskej regulácie 

dochádza k špecifickým formám kolektivizovania záujmov a tým aj k formovaniu aktérov, 

vyznačujúcich sa určitými špecifickými znakmi a najmä – čo je takisto veľmi dôležité – k 

formovaniu špecifických nástrojov vyjadrujúcich rôzne typy záujmov. „Vývoj ľudstva postupne 

preukázal, že záujmy a predstavy nie sú v zásade realizovateľné bez uplatnenia autority alebo v 

systéme, ktorý iná autorita umožní alebo povolí“ (Klíma 2003, s. 19).  

 

5.1 AKTÉRI 
 

 Doposiaľ nie je v literatúre z oblasti verejnej politiky pojem aktér dostatočne jednoznačne 

vymedzený, a to napriek tomu, že patrí medzi najpoužívanejšie. 

 V staršej obsiahlej monografii o verejnej politike pod redakciou M. Potůčka, patrí síce 

pojem aktér k najfrekventovanejším, ale jeho vymedzenie (aj to len značne všeobecné) nachádzame 

až v kapitole o zdravotnej politike, kde sa píše, že „v procesoch formulácie a realizácie zdravotnej 

politiky (a nevedno, prečo nie aj v procesoch jej evaluácie – pozn. SK) sa stretávame s početným 

zastúpením aktérov. Aktérmi môžu byť jednotlivci, skupiny alebo rôzne organizácie, teda fyzické a 

právnické osoby. Aktéri, zahrnutí v určitej politike, môžu byť spoločne označení ako »politický 

subsystém«, čo však je skôr určitý definičný relikt politológie... Na druhej strane sa však na tomto 

mieste uvádza, že „jednotliví aktéri, ktorí sa zúčastňujú politického procesu sledujú svoje vlastné 

záujmy ...“ (Potůček 2005, s. 332). Toto prepojenie kategórií aktér a záujem považujeme za 

kľúčové: aktéri premietajú svoje záujmy do svojich aktivít. 
 Podobne Ľ. Malíková až v kapitole o aktéroch tvorby verejnej politiky v jej monografii 

uvádza, že „k tvorcom verejnej politiky (policy makers) patria predovšetkým politici a štátni 

zamestnanci parlamentu a vlády, ktorí nesú priamu zodpovednosť za vládne rozhodnutia, ale môžu 

to byť aj skupiny a jednotlivci z politických strán, zo záujmových skupín, z mimovládnych 

organizácií, ktorí predkladajú vlastné riešenia verejných problémov“ (Malíková 2003, s. 32). Na 

druhej strane vo svojej novšej publikácii autorka píše, že základným prvkom verejnej politiky je 

organizovaná komunita, ktorú spája kolektívne úsilie o konsenzus (Malíková – Daško 2018, s. 7), 

čím vlastne akcentuje kolektivizovaný charakter aktérov. Podobne v novšej publikácii M. Potůček 

uvádza, že „aktéri sú jednotlivci alebo kolektívne subjekty, ktorí (ktoré) sú zapojené do 

verejnopolitického procesu, môžu ho iniciovať, ovplyvniť jeho priebeh a výsledok“ (Potůček 2016, 

s. 56). M. Adamcová a M. Klus považujú pojem aktéra za kľúčový pojem verejnej politiky, ktorý je 



118 

 

obsiahnutý v každej zo skúmaných častí verejnej politiky, čím sa oproti vyššie uvedeným autorom 

dostáva tomuto pojmu plnšieho akceptovania vo všetkých fázach cyklu verejnej politiky, „ktorých 

úlohou je spolupodieľať sa na formulácii, implementácii a evaluácii verejnej politiky, pričom tento 

proces sa označuje  aj ako intelektuálno-sociálny proces získavania zručností a schopností (skills) 

plánovať, presadzovať programy a vyjednávať s ďalšími zúčastnenými aktérmi v tomto procese“ 

(Adamcová – Klus 2006, s. 39).  

Za aktérov (alebo – ako sa niekedy v anglicky písanej literatúre uvádza – stakeholderov) 

považujeme teda akýchkoľvek jednotlivcov, skupiny či organizácie, ktoré predovšetkým môžu 

ovplyvňovať pripravované verejnopolitické projekty alebo ich realizáciu (Veselý 2007b, s. 225). 

Naproti tomu Ľ. Malíková, ktorá v tejto súvislosti použila pojem tvorcovia verejnej politiky (policy 

makers), uvádza, že medzi nich patria „predovšetkým politici a štátni zamestnanci parlamentu a 

vlády, ktorí nesú priamu zodpovednosť za vládne rozhodnutia, ale môžu to byť aj skupiny a 

jednotlivci z politických strán, zo záujmových skupín, z mimovládnych organizácií, ktorí 

predkladajú vlastné riešenia verejných problémov“ (Malková 2003, s. 32). Za aktérov teda môžeme 

považovať legitímnych nositeľov predovšetkým nadindividuálnych záujmov, usilujúcich sa o ich 

legitimizáciu verejnosťou170.   
V literatúre z oblasti verejnej politiky sa najčastejšie stretávame s okruhom aktérov, 

spadajúcich do systému štátu ako spoločenského regulátora. Silná previazanosť teórie verejnej 

politiky s politológiou (najmä tam, kde je chápaná vo svojom tradičnom profile) dokonca vedie k 

tomu, že za aktérov verejnej politiky sú považované najmä politické strany, prípadne parlamenty 

ako arény politických strán a pod. Pomerne frekventované je aj akceptovanie občianskej spoločnosti 

ako generátora takých aktérov verejnej politiky, akými sú napríklad občianske združenia, čo už 

vyvoláva otáznik vo vetách tradičných politológov. Ak sa občianske združenie ujme politickej 

agendy, stáva sa údajne politickou stranou (Brokl 2011, s. 522).  Situácia sa však komplikuje ešte 

viac, keď sa hľadá v tejto oblasti miesto pre cirkvi a náboženské spoločnosti. Ponechajme na spory 

politológom, či ich zaradia medzi elity, súperiace o moc (islam?), ale z hľadiska verejnej politiky tu 

miesto majú – alebo si už nepamätáme diskusiu o postavení nekatolíckych cirkví vo vzdelávacej 

politike u nás po prijatí tzv. Vatikánskej zmluvy? Ale kam s cirkvami? Sú súčasťou spoločenskej 

regulácie, ktorú rámcuje štát? To  neplatilo ani v rannom romanovskom Rusku s jeho konceptom 

cézaropapizmu... (Skovajsa 2011, s. 84).  
Iný problém predstavujú odbory: možno ich považovať len za akési špecifické spolky? 

„Svojim pôsobením v súkromných podnikoch presahujú na jednej strane z verejnej sféry do sféry 

privátnej, na druhej strane pôsobia aj v štátnych podnikoch. Ich organizačná výstavba je tak 

teritoriálna, ako aj odborová a prestupuje aj rôznymi inštitúciami a organizáciami. Preväzuje 

teritóriá a jednotlivé oblasti (odbory), súkromné a verejné inštitucionalizované činnosti v 

spoločnosti, kde nepôsobia politické strany“ (Brokl 2011, s. 529), pričom najmä posledná veta je 

podľa nášho názoru len symptómom úpornej snahy niektorých politológov urobiť z politiky 

výlučnú sféru politických strán. Ak by bola pravda, že „odbory agregujú špecifické záujmy, ktoré sa 

líšia od záujmov, ktoré agregujú politické strany“ (tamže), komu by bolo možné pripísať agregáciu 

záujmov o určenie minimálnej mzdy? 
A čo tak združenie producentov mlieka? Politickým aktérom nie je, reprezentuje 

kolektivizovaný skupinový záujem s celospoločenským dopadom... a takéto združenia sú partnermi 

v orgánoch Európskej únie, nemožno ich prítomnosť teda ignorovať. Ale kam s nimi? Tiež do 

občianskej spoločnosti? Niečo ako špecifickú obdobu spolku filatelistov? B. Říchová (2002) 

napokon zahŕňa odbory, cirkve a ekologické hnutia do všeobjímajúcej kategórie záujmových 

skupín. 

                                                 
170  Stretávame sa však aj s rozlišovaním individuálnych a komplexných (kolektívnych) aktérov, pričom za 

individuálnych aktérov sú považovaní tí, ktorí sa podieľajú na formulovaní a presadzovaní politických programov 

(politici, reprezentanti zväzov či podnikateľskej sféry, vedci, žurnalisti a iné vplyvné osoby), ktorí môžu byť aj 

„latentnými aktérmiˮ, ktorých sa síce daný politický problém týka, ale ešte nemajú dostatok informácií, aby sa do jeho 

riešenia zapojili (Schubert - Bandelow 2014, s. 291). Podľa nášho názoru títo jednotlivci zohrávajú svoju rolu pri 

iniciovaní kolektivizačných procesov z individuálnych na nadinidividuálne. 
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 Aj z uvedených vymedzení je teda zrejmé, že aktérom verejnej politiky môže byť 

predovšetkým aktér kolektivizovaný, teda aktér, ktorý svoje záujmy integruje na základe aktívne 

deklarovaných jednotlivcov či skupín, spravidla prekračujúc hranice svojich záujmov osobných či 

súkromných. Môže to byť teda aj jednotlivec, ale jednotlivec, aktívne vstupujúci do procesov 

kolektivizovania svojich individuálnych záujmov. 
 

Jednotlivec a rodina 
 

Najprirodzenejším aktérom, uvádzaným vo všetkých relevantných publikáciách o verejnej 

politike je však potenciálne už každý jednotlivec. „Verejné záujmy nie sú len záležitosťou 

verejných inštitúcií, ale aj jednotlivcovˮ (Adamcová 2016, s. 30). Treba si však uvedomiť, že ide o 

jednotlivca nie ako o biologickú či psychologickú či inú podobnú jednotku: človek sa ako aktér 

verejnej politiky nerodí, ale stáva sa ním vtedy, keď je vo verejnej politike aktívny, keď – ako 

uvádzame vyššie – ovplyvňuje verejnopolitické procesy, keď sa k nim vyjadruje, keď takto koná, 

predovšetkým keď kolektivizuje svoje individuálne (osobné, súkromné či iné individuálne) záujmy, 

keď hlasuje, podpisuje petíciu, vyjednáva o kolektívnej zmluve, obhajuje spolu s ďalšími svoje 

majetkové práva, kupuje, vzdeláva sa a pod., teda keď je občanom, vlastníkom, zamestnancom, 

sporiteľom, spotrebiteľom atď., je aj aktérom. Aj v literatúre sa stretávame so zdôraznením, že ide o 

aktívnych jednotlivcov, „z ktorých niektorí jednajú individuálne, iní prostredníctvom skupín, 

rôznym stupňom inštitucionalizovaných a organizovaných“ (Potůček – Vass – Kotlas 2003, s. 55). 

„Na tvorbe verejnej politiky sa môže teoreticky zúčastniť každý občan,, avšak jeho reálna účasť je 

mnohostranne podmienená vzťahom k problémom, ktoré sú predmetom riešenia“ (Malíková – 

Daško 2018, s. 55)171. 
Identifikačným znakom aktéra je jeho aktivita, smerujúca ku kolektivizovaniu jeho 

individuálneho (individuálne deklarovaného) záujmu s individuálnymi (individuálne 

deklarovanými) záujmami iných jednotlivcov – a cum granum salis to platí aj pre vzťahy 

nadindividuálnych aktérov. Jednotlivec, ktorý sa nijako neaktivizuje, teda nemôže byť sensu stricto 

považovaný za aktéra verejnej politiky, resp – ako píše Pavol Frič (2010, s. 20) – môže byť 

považovaný za „čierneho pasažiera“ demokracie. 
Ďalšou otázkou je, akým aktérom je rodina, ktorú už Hegel spolu so štátom a občianskou 

spoločnosťou zaradil medzi tri základné momenty sociálnej existencie. Bežne fungujúca rodina je 

prirodzeným prostredím, v ktorom dochádza ku kolektivizovaniu záujmov jej členov v procesoch 

prirodzenej svojpomoci, elementárnej solidarity. Výsledkom sú spravidla rozhodujúce rovnaké 

záujmy, ale rodina takto rovnako často vystupuje aj keď ide o záujmy verejné, keď sa členovia 

rodiny vzájomne podporia aj v takých záujmoch, ktoré sa netýkajú všetkých jej členov. Práve v 

dôsledku pevnejších sietí najmä záujmov rovnakých je vstup rodiny do záujmov verejných (ktorými 

sa často rodina kolektívne integruje do štruktúr aktérov vyššieho rádu) často rovnako spontánny: 

rodina má prinajmenšom tendenciu podporovať kolektivizovane svojich členov pri podpore 

verejných záujmov v širších spoločenských štruktúrach, ktoré pôvodne podporoval a kolektivizoval 

len jeden z jej členov172. „Inštitúcie štátu, občianskej spoločnosti a rodiny a ich vzťahy predstavujú 

primárne spoločenské spojivo, ktoré je predpokladom slobody jednotlivca a zmluvných transakcií 

medzi jednotlivými osobami“ (Gulyás 2005, s. 78). Napokon už Durkheim (1958) považoval rodinu 

spolu s občianskou sférou, ekonomikou a politickou komunitou za jednu zo štyroch základných sfér 

spoločenského života. 

                                                 
171  Osobitným prípadom je, keď jednotlivec rozhoduje „vo verejnom záujme“ ako je tomu napríklad pri 

monokratickom výkone verejnej funkcie napr. v prípade verejnej voľby (minister, primátor, starosta a pod.) (Ochrana 

2010c, s. 21). Formálne ide o rozhodovanie jednotlivca, ale jeho mandát je výsledkom kolektivizovaného rozhodnutia 

(voľby, menovania na základe výsledkov volieb), ktoré by mal tento jednotlivec rešpektovať. To platí aj pre iných 

tvorcov verejnej politiky (policy-makers) a  najmä o rozhodovateľoch (decision-makers), ako o nich píše Ľ. Malíková 

(Malíková – Daško 2018, s. 55). 
172  Pekné príklady takéhoto fungovania rodín predstavovali napríklad rodiny signatárov Charty 77 a iných 

disidentov. 
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Podobne ako pri jednotlivcovi, ani rodina sa svojim (biologickým) vznikom nestáva 

automaticky aktérom verejnej politiky, ale až keď svojimi činnostnými prejavmi do nej vstupuje, 

keď svoje rodinné záujmy konfrontuje s okolitým sociálnym prostredím a keď sa snaží ich v tejto 

konfrontácii uplatniť. 
 

5. 2 SYSTÉMY SPOLOČENSKEJ REGULÁCIE 
 

Už pojem „spoločenská regulácia“ resp. „regulácia v spoločnosti“ je interpretovaný veľmi 

rôznorodo. Za predmet sociológie sa niekedy považuje práve spoločenská regulácia myslenia a 

konania ľudských jedincov a skupín, v psychológii a pedagogike sa spája so socializáciou, v 

ekonomických vedách sa ňou označujú zásahy štátu do chodu trhu, v práve sa využívanie práva 

považuje za uplatnenie spoločenskej regulácie atď. „Regulátory formujú spoločenské podmienky 

života jednotlivcov a organizácií takým spôsobom, aby obracali ich činnosť predpokladaným 

smerom“ (Potůček 2016, s. 35). Všeobecne sa za systém spoločenskej regulácie považuje práve 

právo – ale v skutočnosti je právo len systémom nástrojov spoločenskej regulácie a samotným 

systémom spoločenskej regulácie je štát. Teória verejnej politiky si ho na základe svojej 

politologickej prehistórie všíma najviac, ba dokonca niekedy až tak, ako keby bol jediným 

systémom svojho druhu. Nie je však tomu tak a napokon moderný štát, ako sme si uviedli vyššie, je 

len systémom, ktorého história sa ráta len na stáročia.  

H. L. Wilensky a L. Turner (1987) „na pozadí porovnania ôsmich krajín empiricky testovali 

hypotézu, či korporatívna demokracia – t. j. spoločnosti, kde klasické mechanizmy reprezentatívnej 

demokracie, schopné reflektovať skôr „plošne“ vyjadrené verejné záujmy, dopĺňajú ďalšie 

medzičlánky sprostredkujúce vyjednávania medzi politickými partnermi (tripartita, profesionálne a 

hospodárske komory, občianske združenia a pod.) - sú schopné lepšie smerovať cez artikulované 

skupinové záujmy k uspokojeniu verejných záujmov“ (Potůček - LeLoup 2005, s. 13). Systémy 

spoločenskej regulácie z pohľadu teórie verejnej politiky vytvárajú podmienky, aby sa ich aktéri 

mohli efektívne presadzovať pri ďalšom kolektivizovaní svojich záujmov. 

M. Potůček na základe analýzy pohľadov viacerých autorov dospieva k názoru, s ktorým sa 

stotožňujeme a z ktorého budeme vychádzať aj v ďalšom texte tejto kapitoly: „V zornom uhle 

verejnej politiky sa nachádzajú tri zo zmienených elementárnych politicko-ekonomických 

mechanizmov, regulujúcich činnosti jednotlivcov a organizácií v demokratických spoločnostiach s 

trhovou ekonomikou: trh, správa a občiansky sektor“ (Potůček 2005, s. 86 – 87, porovnaj tiež 

Benáček – Frič – Potůček 2008). Aj P. Gümplová, analyzujúc dielo H. Arendtovej a J. Habermasa, 

tiež hovorí o „štrukturálnej diferenciácii modernej spoločnosti do vzájomne prepojených, ale 

odlišných sfér činnosti, vzťahov a logiky konania - sféry politickej moci (štát, parlament, politické 

strany), ekonomiky a sféry sociálnej autonómie (dnes nazývanej občianska spoločnosť)ˮ 

(Gümplová 2007. s. 285).  

M. Potůček vo svojej novšej práci zároveň prináša svoj pohľad na základné charakteristiky štátu, 

trhu a občianskeho sektoru: 

 

Tab. 6 Základné charakteristiky štátu, trhu a občianskeho sektora  

 

Charakteristiky 

Regulátory 

Štát Trh Občiansky sektor 

Základné mechanizmy 

fungovania 

Verejná správa 

 

Trhová výmena Dobrovoľné združovanie 

Rozhodovatelia Politici, úradníci, 

občania 

Vlastníci výrobných 

prostriedkov, 

finančné inštitúcie, 

výrobcovia a 

spotrebitelia 

Vodcovia a členovia 

organizácie 
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Pravidlá správania Právo, nariadenia Ponuka a dopyt dohody 

Kritériá rozhodovania Ciele politík a 

spôsoby ich 

realizácie 

Maximalizácia zisku Záujmy členov/verejné 

záujmy 

Sankcie Autorita štátu s 

hrozbou prinútenia 

Finančná strata Sociálny nátlak 

Prevažujúci smer 

operácií 

Zhora nadol Horizontálny 

kontrakt 

Zdola nahor 

Zdroj: Potůček 2016, s. 40 
 

V súčasnosti hovoríme teda o troch základných systémoch spoločenskej regulácie, ktoré sa 

okrem iného líšia aj charakteristikami záujmov (v klasifikácii, ktorú sme použili v 2. kapitole), 

ktoré sú ich prostredníctvom za pomoci im vlastných, špecifických nástrojov regulované: 
 

Tab. 7 Základné charakteristiky troch systémov spoločenskej regulácie  

Systém spoločenskej 

regulácie 

Prevažujúci charakter 

záujmov 

Základná charakteristika nástrojov 

štát verejné záujmy zákony 

trh spoločné záujmy dohoda 

občianska spoločnosť skupinové záujmy dobrovoľnosť 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

5.2.1 Pôvod systémov spoločenskej regulácie 
 

 Ľudstvo od počiatku svojich dejín pociťovalo potrebu systému, ktorý by vyjadroval určitý 

poriadok vo vzťahoch, vyjadrujúcich rozdielnosť záujmov medzi jednotlivcami, medzi 

jednotlivcom a skupinou, medzi skupinou a jednotlivcom, medzi skupinami navzájom, medzi 

jednotlivcom a spoločnosťou a spoločnosťou a jednotlivcom, medzi skupinou a spoločnosťou a 

spoločnosťou a skupinou, medzi spoločnosťami navzájom atď. A rovnako od počiatku hľadalo aj 

niečo, čím by regulovalo to, čo dnes nazývame „verejný záujem“. 
 Základom mohla byť sociálna skúsenosť, vygenerovaná snáď až miliónmi rokov súžitia v 

pravekej horde, ktorá ukazovala na riziko zvýšeného výskytu dedičných porúch v dôsledku 

príbuzenského kríženia, čo dalo vznik prvým a najstarším pravidlám spoločenskej regulácie, akými 

boli vo vzťahu záujmov jednotlivca a skupiny zákaz incestu a pravidlá endogamie a exogamie, 

odeté do foriem tabu. „Už lovci a zberači, ktorí žili 30 až 20 tisíc rokov pred našim letopočtom, sa 

riadili všeobecnými normami správania, upravujúcimi spôsoby riešenia základných životných 

situácií: obstarávanie potreby, pohyb v priestore, ochranu pred prírodnými vplyvmi a ich 

nebezpečím, sexuálny a rodinný život“ (Potůček 2016, s. 18).  
 Tabu bolo najstarším kultúrnym vyjadrením verejného záujmu. Totemizmus a neskôr prvé 

náboženské systémy animizmu a polyteizmu a ešte neskôr monoteizmu, boli najstaršími systémami 

príkazov a zákazov, regulujúcich vyššie spomínané vzťahy. V podmienkach ľudského poznania 

daných čias nebolo inej možnosti ako legitimizovať tieto príkazy a zákazy inak ako nadprirodzenou 

autoritou – totemovým predkom, polymorfným božstvom či monoteistickým Stvoriteľom, z milosti 

ktorého mohol panovník v súlade s teóriou patrimonizmu vydávať zákony takmer donedávna. 

„Ľudstvo v určitej etape vývoja nerobilo rozdiel medzi politickou a religióznou autoritou, lebo 

panovníci viac odkazovali skôr na duchovnú (nadpozemskú) autoritu“ (Klíma 2003. s. 25). 

 Túto najvyššiu legitimizačnú autoritu dramatickým, nie evolučným ale revolučným 

spôsobom sa pokúsila nahradiť pred vyše dvoma storočiami autorita ľudská. Ako priame dedičstvo 

vývoja ľudského myslenia, najmä v etapách humanizmu a racionalizmu – dospelo ľudstvo k záveru, 
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že zdrojom moci, z ktorej pochádzajú všetky príkazy a zákazy, je sám človek, resp. spoločnosť, 

občan. 
 Treba poznamenať, že ich vznikom systém spoločenskej regulácie reprezentovaný 

náboženstvom nezanikol, hoci to niektorí predstavitelia racionalizmu a humanizmu a ich neskorší 

následovníci predpokladali.  
 

5.2.2 Štát ako systém spoločenskej regulácie a jeho aktéri vo verejnej politike 
 

 Ako najvýraznejší sa – počnúc americkou a francúzskou revolúciou v závere 18. storočia – 

presadil systém spoločenskej regulácie, ktorý reprezentuje moderný demokratický štát, založený na 

kolektivizovanom vyjadrovaní legitímnych verejných záujmov (najčastejšie ako záujmov 

politických) formou parlamentarizmu173. V jeho rámci vznikol celý rad mechanizmov, 

umožňujúcich nielen presadzovanie väčšinových záujmov ale aj záujmov menšinových, z hľadiska 

usporiadania spoločnosti však akceptovateľných ako záujmy verejné – alternatívou bez štátu by bol 

práve už vyššie spomínaný „konflikt všetkých so všetkými, prinášajúci život v beznádeji a 

krutosti“, ako to vyjadril už J. Dewey (2001, s. 61). „Štát zabezpečuje všeobecný a stabilizovaný 

rámec fungovania spoločnosti. Zároveň sprostredkováva formovanie a výkon politickej moci“ 

(Potůček 2016, s, 36). 

 Politológia rozlišuje funkcionalistický a organizačný prístup k vymedzeniu štátu: 

funkcionalistický sa zameriava na účel či funkciu štátnych inštitúcií, organizačný vníma štát ako 

aparát vládnutia v najširšom zmysle slova (Heywood 2002, s. 107). Dôležitou štruktúrou, dlho 

vnímanou ako chrbtová kosť tohto systému bol subsystém politický, založený na politických 

stranách, transformujúcich vyššie nadindividuálne (resp. politické) záujmy cez parlamentné 

systémy do podoby zákonov, ako nástrojov garantujúcich legitímne ukladané práva a povinnosti, 

ktorých dodržiavanie práve v dôsledku tejto najvyššej legitimity môže byť vynucované aj silou174. 

Štát ostáva základným systémom spoločenskej regulácie a to aj napriek tomu, že „teórie zlyhania 

štátu … analyzujú nedostatky volebných systémov v agregácii individuálnych preferencií, popisujú 

riziká odcudzenia zvolených politických reprezentantov ich voličom, problémy vlastné 

byrokratickému aparátu, rolu médií a politického lobingu v ovplyvňovaní politických rozhodnutí, 

rizika preváženia koncentrovaných a artikulovaných záujmov menšiny nad rozptýlenými a málo 

uplatňovanými záujmami väčšiny (ale i naopak), rozoberajú aj obmedzenia realizácie kolektívnych 

rozhodnutí v decentralizovaných systémoch riadenia atď.“ (Potůček 2005, s. 96 – 97) či ďalšie 

aspekty zlyhávania štátu ako systému spoločenskej regulácie, o ktorých sme sa zmienili v 

predchádzajúcom texte, alebo sa ešte zmienime  v texte nasledujúcom. 
 Základným. charakteristickým typom záujmov, ktoré sa v rámci tohoto systému 

spoločenskej regulácie presadzujú, sú záujmy verejné – a pretože verejné záujmy potrebujú mať 

oporu v takom nástroji, ktorý by bol vynútiteľný, základným, charakteristickým typom nástrojov, s 

ktorým sa v tomto systéme spoločenskej regulácie stretávame, sú zákony.  
 Práve z týchto charakteristík vyplýva, že teória verejnej politiky sa tu môže významnou 

mierou opierať o poznatky, overené v doterajšom vednom spektre jednak právnymi vedami – najmä 

ústavným právom a správny právom, ale aj politológiou, najmä pokiaľ ide o poznatky, týkajúcich sa 

politického subsystému štátnej moci. 

 V súlade s týmito skutočnosťami môžeme identifikovať celý rad aktérov, ktorí sú 

charakteristickými pre formulovanie, realizáciu a evaluáciu verejných záujmov v prostredí štátu, v 

prostredí verejnej moci. 
 Ide predovšetkým o aktérov z prostredia moci zákonodarnej, čiže o parlamenty a 

parlamentných aktérov, ktorými sú predovšetkým samotné parlamenty, ktoré môžu byť 

                                                 
173  Feudálne snemy sa síce v neskorších fázach svojho vývoja síce začínali blížiť k charakteru zastupiteľskej 

demokracie, ale nikdy (snáď s výnimkou britského parlamentu, ktorý je však veľmi špecifický) neboli samostatným 

reprezentantom zdroja moci, nezávislým od panovníka. 
174  Preto sa najmä v politologických textoch, ale i v starších textoch z teórie verejnej politiky, stretávame so 

stotožňovaním verejnej politiky so štátnou (vládnou) politikou.  
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jednokomorové i dvojkomorové, federálne a krajinské. V politologickej literatúre (ktorá vníma 

politiku niekedy predovšetkým ako výkon štátnej moci, t. j. primárne štátnu exekutívu) a možno 

stretnúť aj s otázkou, či parlament vôbec vytvára politiku, keď sú to predovšetkým politické strany, 

ktoré ju v tejto optike vytvárajú. Parlamenty sú však celkom určite priestorom pre kodifikovanie 

tých najvýznamnejších verejných záujmov na úrovni štátnych útvarov a preto je dôležité skúmať aj 

otázku volebných systémov z hľadiska zabezpečenia legitimity pre transfer záujmov od ich zdroja 

až do podoby zákonov, čomu sme sa venovali v predchádzajúcej kapitole. „Najvyššou úrovňou 

reprezentácie a realizácie záujmov je parlament s jeho legislatívnou činnosťou a tvorbou štátneho 

záujmu a všeobecnej vôle. Združovanie (i realizácia) záujmov cestou do parlamentu prebieha 

rôznymi stupňami (úrovňami) filtrovania a výberu v rôznych stupňoch volieb“ (Brokl 2011, s. 521). 
 Zásadný charakter má otázka, komu je umožnený vstup do parlamentných lavíc. Štandardne 

sú to politické strany – o problémoch v ich vývoji, súvisiacich najmä s transportom záujmov od 

zdroja sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte. Politické strany sa usilujú o legitimizáciu 

svojich kolektivizovaných politických záujmov voličskou verejnosťou vo voľbách. Z hľadiska našej 

témy je dôležitá aj otázka volebného kvóra: vysoko stanovené kvórum limituje priestor pre 

prezentáciu diferencovaných politických záujmov. Treba si uvedomiť, že potenciálne každá strana, 

ktorá sa dostane do parlamentu, vnáša do prostredia parlamentnej legitimizácie špecifické vyššie 

nadindividuálne záujmy – je preto v záujme tejto legitimizácie dosiahnuť čo najširšiu reprezentáciu 

týchto vyšších nadividuálnych záujmov, čo nebýva jednoduché. Pokiaľ je parlamentný systém 

založený len na dvoch hlavných politických stranách, striedajúcich sa pri moci, môžeme ho z 

hľadiska verejnej politiky považovať za akceptovateľný len v záujmovo veľmi konsolidovaných 

štátoch. 

 Alternatívou môžu byť korporativistické komory, tvorené volenou alebo delegovanou 

reprezentáciou profesijných združení, komôr alebo iných korporácií – tu je transport špecifických 

záujmov od zdroja spravidla transparentnejší.  

 Napokon existuje i tu možnosť nezávislých poslancov, ktorých vstup do parlamentu je 

možný najmä pri väčšinovom volebnom systéme, aj keď politologická literatúra spochybňuje ich 

skutočnú nezávislosť: „vo väčšine prípadov je takýto osamelý bežec spojený s nejakým združením, 

ktoré ho podporuje – náboženskou, záujmovou alebo čisto »ideovou« skupinou. Závislosť na inej 

ako straníckej organizácii sa jednako však chápe ako stranícka nezávislosť“ (Sartori 2001, s. 27). Tu 

je otázna vstupná legitimita záujmov, s ktorými títo poslanci vstupujú do parlamentu, nakoľko 

existuje prinajmenšom riziko, že títo poslanci ponúknu do mechanizmu parlamentnej legitimizácie 

aj svoje individuálne záujmy, ktoré neprešli procesom primárnej legitimizácie v procese 

transformácie individuálnych záujmov na nadindividuálne.  
 Zvolení poslanci potom (podľa rôznych pravidiel v rôznych parlamentoch)  parlamentné 

poslanecké kluby s rôznou mierou závislosti na „materských“ politických stranách, jednako ich 

však možno považovať za aktérov verejnej politiky, nakoľko v nich prebieha proces 

kolektivizovania záujmov, premietajúcich sa do tvorby zákonov (pozmeňujúce návrhy, ich podpora 

a pod.). Aktérmi  sú tu aj parlamentné výbory, v ktorých sa tento proces realizuje na medziklubovej 

úrovni. Napokon parlamentné plénum (parlament ako celok) je kľúčovým aktérom aj z hľadiska 

verejnej politiky, nakoľko je klasickou arénou, v ktorej tento zbor ako kolektívny orgán deklaruje 

svoj väčšinový konsenzus, týkajúci sa uznania určitého záujmu za záujem verejný, vtelený do 

podoby zákona. 
 Štandardným pozadím fungovania parlamentu je teda  politický systém, ktorý sa v tomto 

kontexte člení na subsystém strán parlamentných a mimoparlamentných, hoci ako celok ho 

reprezentuje množina politických subjektov a politických inštitúcií (vrátane formalizovaných 

postupov tvorby politickej vôle, akými sú voľby či referendá), vzťahov medzi týmito subjektami a 

mechanizmami tvorby spoločensky relevantnej politickej vôle (Hendrych – Hoós – Jenei – Vass 

2005, s. 121). Keďže k problémom s fungovaním politických strán sme sa už v predchádzajúcom 

texte vyjadrili, z hľadiska našej témy môžeme konštatovať, že politické strany ostávajú jednoznačne 

aktérmi v priestore verejnej politiky, ale zároveň od polovice minulého storočia v mnohých 

politických stranách narastá rola straníckych orgánov a aparátu ako aktérov a klesá postavenie 
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členskej základne ako aktéra, ako na to upozorňoval už M. Duverger a ďalší autori (Zetková 2016, 

s. 29). Napokon voličstvo, elektorát strany sa ukazuje byť niekedy len ako veľmi efemérny aktér, 

nakoľko z agregátu, ktorý dokázal vytvoriť pre politickú stranu parlamentnú väčšinu sa niekedy v 

priebehu jednej generácie zredukuje na agregát, ktorý nedokáže zabezpečiť ani vstup tejto politickej 

strany do parlamentu., takže je otázne, nakoľko možno vnímať elektorát ako reálneho aktéra a nie 

len ako segment verejnosti, parciálne legitimizujúcej vyšší nadindividuálny záujem danej strany. 

 Iný problém potom reprezentuje skutočnosť relatívnej, ale často dosť zásadnej autonómnosti 

parlamentného klubu strany a jej orgánov, aparátu či voličstva (Zetková 2016, s. 34). 
 Pokiaľ ide o mimoparlamentné strany, tie sa z hľadiska ich funkcie pri kolektivizovaní 

záujmov zase v mnohom podobajú aktérom z prostredia občianskej spoločnosti, ktorým sa budeme 

venovať v ďalšom texte – je to okrem iného spôsobené ich obmedzeným prístupom do štruktúr 

moci výkonnej. 
 V priestore moci výkonnej – vo verejnej správe – existuje celý rad významných aktérov, u 

ktorých dochádza k procesom kolektivizácie záujmov. V hierarchickom poradí je to predovšetkým 

vláda, ktorá má priamo charakter kolektívneho orgánu (rozhoduje v zbore) a aj svoju činnosť opiera 

o kolektivizovanie záujmov vo svojich poradných, konzultačných orgánoch (hospodárska a sociálna 

rada, legislatívna rada a pod.), ktoré možno aj vzhľadom k ich postaveniu považovať za aktérov 

verejnej politiky. „Vláda ako formálna organizácia centrálnej  i lokálnej moci je hlavným aktérom, 

ktorý zodpovedá za autorizáciu a realizáciu politických programov v danej spoločnosti“ (Malíková 

2003, s. 10). Je to v súlade s tradičným politologickým pohľadom, podľa ktorého je vládna 

exekutíva „tou časťou štátneho mechanizmu, ktorý zodpovedá za realizáciu či implementáciu 

politiky“ (Heywood 2002, s. 351). 

 Ministri ako členovia vlády, síce monokraticky riadia príslušné ústredné orgány štátnej 

správy, ale ministerstvá možno rovnako považovať za aktérov verejnej politiky, nakoľko na ich 

pôde (opäť aj za účasti špecifických aktérov, akými sú rôzne poradné zbory) dochádza ku 

kolektivizovaniu záujmov. Zreteľne to vidieť napríklad pri príprave legislatívnych aktov, kde v 

niekoľkých etapách (vnútorné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie) 

dochádza ku kolektivizovaniu záujmov, do ktorého môže byť zapojená aj širšia verejnosť 

(hromadná pripomienka). 

 Špecifickým ale veľmi významným aktérom, ktorý vnáša do tvorby verejnej politiky 

osobitné záujmy, je jej realizačný aparát, resp. administratíva – jej postaveniu vo verejnej politike 

venoval osobitnú pozornosť G. B. Peters175. „Byrokratické elity a záujmy ich príslušníkov na 

ministerstvách a iných správnych orgánoch a inštitúciách v skutočnosti zásadným spôsobom 

ovplyvňujú celý politický proces, brzdia volených politikov a z volieb vzišlé vlády alebo im 

dokonca diktujú“ (Heywood 2002, s. 289). Nemáme pritom na mysli len výkonný aparát ako aktéra 

na úrovni ministerstiev či iných ústredných orgánoch štátnej správy, ale rovnako aj na úrovni 

miestnej štátnej správy, hoci vzhľadom k jeho priestorovej rozptýlenosti tam procesy 

kolektivizovania nemávajú taký evidentný charakter. Aj v tom možno vidieť príčinu v literatúre 

konštatovanej nízkej miery účasti, resp. neúčasti úradníkov na tvorbe verejných politík (Sičáková-

Beblavá – Ondrušová – Klimovský – Jacko 2010, s. xi).  
 Zároveň tu existuje problém tzv. dvojjediných aktérov, na ktorý upozorňujú M. Adamcová a 

M. Klus (2006, s. 43). „Na rozhraní odborného a politického rozhodovania pôsobí nepočetná ale 

významná skupina  tzv. vyšších úradníkov. Politizácia alebo naopak politická neutralita je dnes 

spájaná práve so zložením a pôsobením tejto úradníckej špičky … Počítajú sa k nim obvykle tí 

úradníci, pri nominácii ktorých je rozhodujúce politické kritérium a od ktorých sa očakáva 

nasadenie pre danú vládnu politiku“ (Čebišová 1994, s. 59).  Aj A. Heywood rozlišuje exekutívu 

politickú a byrokratickú (Heywood 2002, s. 329, 373).  Problematikou vzťahu politikov a úradníkov 

sa venuje tradične veľký záujem v politológii (R. Aron) i v teórii verejnej politiky (G. B. Peters). 

                                                 
175  Napríklad vo vzdelávacej politike rozhodujú nielen záujmy štátu, verejnosti, študentov, rodičov a pod., ale 

často aj partikulárne záujmy učiteľov, ktoré sa môžu významným spôsobom líšiť (Dudová 2011, s. 20). Často sú 

napríklad administratívne štruktúry nositeľmi konzervatívnych pohľadov na potrebu zmeny v rôznych oblastiach 

verejnej politiky.  
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„Úradník je profesionál, politikom sa môže stať amatér. Úradník je vyberaný podľa presných 

pravidiel, politik je volený. V liberálnych demokraciách teda môžu amatéri viesť odborníkov. 

Úradník je kompetentný, kvalifikovaný, vie, čo sa má robiť, ale nemôže sám rozhodovať. Okrem 

toho musí zachovávať neutralitu“ (Novák 2011b, a. 54).  
 Prezidenta (ktorý je spravidla považovaný za súčasť moci výkonnej), resp. akokoľvek inak 

definovanú hlavu štátu, možno považovať za aktéra verejnej politiky, nakoľko už z titulu svojej 

funkcie zastupuje určitú kolektivitu (je prezidentom všetkých) a k tomu podporne vystupujú aj jeho 

poradné orgány (prezidentská rada a pod.). Reálne fungovanie prezidenta v politickom systéme je 

dosť závislé od jeho ústavných právomoci, od toho, či je len reprezentatívnou a ceremoniálnou 

hlavou štátu (ako je tomu v systémoch, kde je skutočná výkonná moc v rukách predsedu vlády), 

alebo či ide o hlavu štátu v tzv. prezidentskom systéme – resp. (ako to nazýva A. Heywood 2002, s. 

352, 356) či ide o tzv. ústavného alebo exekutívneho prezidenta. Z hľadiska verejnej politiky je 

situácia iná: aj prezident, ktorý nemá rozsiahlejšie ústavné právomoci, môže byť veľmi významným 

aktérom práve v kontexte presadzovania verejných záujmov, ktoré napr. nemajú podporu vlády.  
 

 V moci súdnej v európskom kontinentálnom práve nie je štandardne prítomné 

kolektivizované rozhodovanie vo forme porotných súdov, ale súdne senáty do istej miery za aktérov 

verejnej politiky možno považovať, najmä pokiaľ ide o senáty a pléna vyšších súdnych inštancií 

(najvyšší súd) resp. ústavné súdy. Práve kolektivizované mechanizmy rozhodovania o ústavných 

otázkach v krajinách, kde ústavné súdy neexistujú, nás oprávňuje k takémuto názoru. Na druhej 

strane si treba uvedomiť vplyv kolektivizovaného sociálneho prostredia na fungovanie súdov pri 

interpretácii práva, na ktoré upozorňuje napr. J. Kysela, keď prikladá bonmot K. G. Wurzela, podľa 

ktorého „ak by sme nechali podľa našich zákonov súdiť čínskych sudcov, dočkali by sme sa 

výsledkov veľmi odlišných od rozhodovania našich sudcov“ (Kysela 2011, s. 178). 

 Súdy však primárne nie sú aktérmi, ktorí by mali byť považovaní za kolektivizovaných 

nositeľov nadindividualizovaných resp. verejných záujmov - funkciou súdov je rozhodovanie o 

tom, či nejaký záujem možno považovať za verejný resp. oprávnený.V tomto zmysle súdy práveže 

musia byť nezávislé na vplyve nadindividualizovaných záujmov a na posudzovanie toho či určitý 

záujem je v súlade so zákonom (a teda s verejným záujmom) a pod. 
 

5.2.3  Trh ako systém spoločenskej regulácie a jeho aktéri vo verejnej politike 
 

 V politologickej literatúre sa stretávame s vymedzením ekonomických (materiálnych) 

záujmových skupín, „ktoré presadzujú záujmy ekonomické, sociálne, hospodárske (napr. odbory, 

zamestnávateľské organizácie, rôzne profesijné združenia, obchodné komory a i.). Pri uvedenom 

členení sa môžeme stretnúť aj s označením sektorové (prierezové, partikulárne) záujmové skupiny, 

ktoré reprezentujú najmä záujmy priemyslu, profesné združenia, odbory, zamestnávateľské 

organizácie a pod. Charakterizuje ich skutočnosť, že ich základným cieľom je zvýšiť materiálne 

výhody svojich členov. Sú to skupiny partikulárneho záujmu a patria medzi ne napríklad odbory, 

zväzy zamestnávateľov, obchodné komory, združenia poľnohospodárov alebo priemyselné zväzy a 

pod.“ (Uhlerová 2013, s. 25). Ukazuje sa však, že z hľadiska teórie verejnej politiky nie je toto 

vymedzenie dostatočné, nakoľko spája v jednej kategórii dosť rôznorodých aktérov, pričom celý rad 

reálne vo verejnej politike pôsobiacich aktérov nezahŕňa. Vhodnejšie sa nám preto javí prístup cez 

systém, ktorý týchto aktérov prirodzene generuje. 

 To čo je charakteristické pre tento systém spoločenskej regulácie, že sa tu dominantne 

stretávame s kolektivizovaním individuálnych súkromných záujmov do nadindividuálnych 

záujmov súkromných, ktoré následne ašpirujú na uznanie za záujmy verejné. Základným 

mechanizmom kolektivizovania týchto záujmov sú pritom dohody, zmluvy. 
 Takýmto systémom, druhým moderným systémom spoločenskej regulácie sa stal trh, 

zahŕňajúci nielen trh výrobkov (ktorý existoval aj pred priemyselnou revolúciou, aj keď s celým 

radom obmedzení), ale aj trh všetkých troch hlavných skupín výrobných faktorov – teda trh pôdy, 

trh kapitálu a trh práce. Vizionársky ho rozpoznal Adam Smith vo svojom Bohatstve národov v roku 
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1788, čiže rok pred Francúzskou revolúciou. Na rozdiel od štátu tu dominoval súkromný záujem a 

namiesto prinútenia tu pôsobila ako základný nástroj dohoda – medzi kupujúcim a predávajúcim. 

Na takejto dohode bolo založené aj univerzálne používanie peňazí (a je len otázkou času, kedy sa 

ich skutočná hodnota na základe dohody prestane reálne kontrolovať). „Trh je samoregulačný 

systém, v ktorom dopyt a ponuka, dosiahnutý zisk či strata alokujú vzácne zdroje (statky) 

efektívnejšie ako ktorýkoľvek z ďalších známych regulačných mechanizmov“ (Potůček 2005, s. 87, 

Potůček 2016, s. 37). I napriek dominancii súkromných záujmov v prostredí trhu tu však práve z 

dôvodov efektívnosti dochádza aj ku kolektivizovaniu týchto záujmov. „Trh a polity (verejná 

politika – pozn. SK) majú síce rozdielne priority, ale spája ich spločný problém ako skombinovať 

súkromný (individuálny) záujem jednotlivcov s verejným (spoločným) záujmom a zabezpečiť tak 

súkromný, ako aj verejný blahobyt. Bolo by omylom si myslieť, že trh nemá v sebe 

zakomponovaný koncept verejného záujmu, rovnako ako by bolo chybou predpokladať, že v polity 

nie je miesto pre sledovanie individuálneho záujmu“ (Malíková – Daško 2018, s. 8). 

 Trh výrobkov existoval už aj pred priemyselnou revolúciou, aj keď s celým radom 

obmedzení, nakoľko v ňom dominovala pri nerozvinutosti všeobecného peňažného ekvivalentu 

tovarová výmena, ktorá si nevyžadovala širšie kolektivizovanie záujmov, keďže bola založená na 

individuálne a jednostupňovo dohodovanej ekvivalentnosti. 
 Aj v podmienkach nerozvinutosti trhu pritom existovali určité formy kolektivizovania 

napríklad vlastníckych záujmov či hospodárskej spolupráce, akými boli napríklad zádruha (nedieľ) 

ako pôvodný staroslovanský spoločenský útvar, spočívajúci na spoločnom vlastníctve pôdy 

niekoľkých rodín, ktoré mali spoločných predkov176, neskôr urbariáty, komposessoráty a iné formy 

spoločenstvenného vlastníctva pôdy, cechy a gildy atď., neskôr – už v podmienkach trhu - 

družstvá177. A hoci v podmienkach trhu naďalej dominujú individuálne záujmy, tendencia po ich 

kolektivizovaní je zrejmá a nadobúda formy legálne (ekonomická integrácia na rôznych úrovniach) 

aj ilegálne (kartely, bid rigging). 

 Rozhodujúcou zmenou však bolo, že sa popri trhu tovarov a služieb rozvinul aj trh 

výrobných faktorov, na ktorom dochádzalo ku kolektivizovaniu záujmov ako na strane ponuky, 

tak aj na strane dopytu. Oddelenie podnikania od domácnosti a komodifikácia zdrojov, ktorými pred 

priemyselnou revolúciou disponovala domácnosť (domáce hospodárstvo), teda pôdy, práce a 

voľných peňažných zdrojov, viedlo k ich alokácii na ponukovej strane vznikajúcich trhov, kde sa o 

ne uchádzal dopyt, vyvolaný priemyselnou revolúciou: 

- na trhu pôdy sú takýmito aktérmi na strane ponuky (na strane vlastníkov) rôzne spoločenstvá 

vlastníkov pôdy, vlastníkov lesov a pod. a na strane dopytu rôzne spoločenstvá nájomníkov 

a užívateľov pôdy – ich kolektivizované záujmy sa stretávajú napríklad pri vyjednávaniach 

o cenových pásmach; podobný charakter založený na individuálnom vlastníctve majú napríklad 

aj spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré na základe kolektivizovaných záujmov svojich členov 

verejne obstarávajú správcovské alebo iné služby či tovary, kde predmetom dohody je takisto 

kolektívne akceptovaná cena. Už tu vidíme, že záujmy, ktoré sú kolektivizované, nadobúdajú 

svoju legitimitu len vo väzbe na predmet zmlúv, ktoré môže takýto aktér uzatvárať; 
- na trhu práce sú na strane dopytu po pracovnej sile takýmito aktérmi organizácie združujúce 

zamestnávateľov (rôzne priemyselné asociácie, zamestnávateľské združenia a zväzy a pod.) 

a na strane ponuky pracovnej sily organizácie združujúce zamestnancov (odbory a pod.) – ich 

                                                 
176  Zádruha je dôkazom toho, že pôdu získavala, kultivovala a obrábala patriarchálna veľkorodina, občina, a že v 

skutočnosti išlo o nedeliteľný majetok. Podľa historicko-jazykovednej literatúry tento spôsob vlády na území Čiech 

zanikal od 10. storočia a na Slovensku doznievanie zádružného vlastníctva trvalo až do konca 14. storočia  Ako 

synonymum pojmu zádruha sa používalo slovo „dedina“, ktoré pôvodne znamenalo spoločné, kolektivizované 

dedičstvo (Žigo 2009). 
177  V tejto súvislosti je zaujímavý spor z prelomu 19. a 20. storočia: vtedajší významný právny teoretik Carl 

Friedrich von Savigny zastával názor, že právnickou osobou môže byť len človek a všetky iné právnické osoby sú len 

fikciou. Oproti nemu iný teoretik práva Otto von Gierke zastával názor, že právnickou osobou môže byť aj iný reálne 

existujúci psychofyzický organizmus, podobný organizmu biologickému, čiže aj spolok, či spoločenstvo, čím položil 

nielen teoretické základy družstevníctva, ale dotkol sa medzi prvými aj otázky kolektivizovania individuálnych 

ekonomických záujmov. 
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kolektivizované záujmy sa stretávajú napríklad pri rokovaniach o vyšších kolektívnych 

zmluvách a kolektívnych zmluvách a pod., vecne najmä o cene práce (minimálna mzda, 

kolektívne benefity a pod.), pracovných podmienkach (dĺžka pracovného času, organizácia 

práce a pod.). Treba si uvedomiť, že legitimita týchto aktérov je limitovaná len ich pozíciou na 

trhu práce a nezahŕňa automaticky legitimitu pre kolektivizovanie iných záujmov. Týka sa to 

nielen odborov a všeobecne organizácií zamestnancov, ale aj zamestnávateľských organizácií – 

obe tieto skupiny majú pritom často tendenciu prekračovať hranice, v ktorých je presadzovanie 

nimi kolektivizovaných záujmov legitímne (čiže odvodené od pozície na trhu práce). Ťažia 

pritom zo svojich silných pozícií v spoločnosti178 a je metodologickým nešťastím považovať 

týchto aktérov za reprezentantov segmentu občianskej spoločnosti, ako je to v našej literatúre 

bežné; 

- na trhu kapitálu síce spravidla bankové asociácie nehrajú veľmi významnú viditeľnú úlohu179, 

ale stretávame sa už aj u nás s kolektivizáciou záujmov stavebných sporiteľní (ak išlo napríklad 

o zámer štátu obmedziť alebo dokonca zrušiť štátnu dotáciu k tomuto sporeniu), životných 

poisťovní (pri snahe o presadzovanie platieb za životné poistenie ako čiastky odpočítateľnej od 

daňového základu dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti), dôchodkových 

správcovských spoločností (pri zmene proporcie podielov príspevkov do priebežného a 

kapitalizačného piliera dôchodkového systému), súkromných zdravotných poisťovní a pod. 

Vplyv týchto aktérov na bytovú politiku, sociálnu politiku či zdravotnú politiku je pritom 

nespochybniteľný. Aj samotné banky, investičné fondy a pod. pritom zohrávajú v dôsledku 

svojho vplyvu významnú rolu vo verejnej politike a to aj napriek tomu, že za nimi stoja 

kolektivizované súkromné záujmy ich akcionárov. 

 Aktérov generujú aj jednotlivé výrobkové (tovarové, komoditné) trhy, napríklad na trhu 

potravín, liekov a pod. V našich podmienkach sú spotrebiteľské organizácie ako reprezentanti 

dopytovej strany trhových vzťahov ešte len v plienkach, pričom napríklad vo Veľkej Británii malo 

tamojšie najväčšie združenie spotrebiteľov už v roku 1957 až 150 tisíc členov. Takýto potenciál 

potom umožňuje vstupovať aj do rokovania o trhových podmienkach s asociáciami producentov a 

distribútorov jednotlivých komodít. 

 Akú rolu hrajú v súčasnosti vo verejnej politike aktéri z prostredia trhu, je možné lepšie ako 

na Slovensku sledovať na úrovni Európskej únie. V Bruseli priamo pôsobí zastúpenie 

Eurochambers - Asociácia európskych obchodných a priemyselných komôr (ktorej členom je aj 

Slovenská obchodná a priemyselná komora), Eurocommerce - Európska asociácia obchodu (ktorej 

členom je aj náš Zväz obchodu a cestovného ruchu), Transatlantický obchodný dialóg, Americká 

obchodná komora pri Európskej únii, Rada európskeho chemického priemyslu - CEFIC (ktorej 

členom je aj náš Zväz chemického a farmaceutického priemyslu), Európska federácia 

farmaceutických spoločností - EFPIA (od nás tam patrí Slovenská asociácia farmaceutických 

spoločností orientovaných na výskum), Asociácia európskych výrobcov automobilov - ACEA (od 

nás Združenie automobilového priemyslu), Únia elektrického priemyslu - Eurelectric (od nás Zväz 

zamestnávateľov energetiky), Európska konfederácia priemyslu železa a ocele - Eurofer (od nás len 

individuálme US Steel Košice), Výbor profesionálnych poľnohospodárskych organizácií - COPA 

(od nás Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora), Združenie priemyselných a 

zamestnávateľských konfederácií Európy - UNICE (od nás Republiková únia zamestnávateľov), 

Európske centrum podnikov s verejnou účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho významu 

                                                 
178  A. Heywood exemplárne uvádza: „V Rakúsku takúto rolu hrajú Obchodná komora [zrejme by však malo ísť o 

Hospodársku komoru – Wirtschaftskammer – posn. SK] a Federácia odborových zväzov, vo Veľkej Británii o 

Konfederáciu britského priemyslu (CBI) a Kongres odborových zväzov (TUC), v USA Národné združenie výrobcov a 

Americká federácia pracujúcich – Kongres priemyslových organizácií (AFL – CIO)“ (Heywood 2002, s. 294). 
179  Slovenská banková asociácia na svojom webe charakterizuje svoju misiu takto: „Naším poslaním je 

predstavovať spoločný a zjednotený hlas komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku. Prostredníctvom tohto hlasu 

chceme ovplyvňovať právny a ekonomický rámec, v ktorom banky uskutočňujú svoje obchodné aktivity a poskytujú 

služby klientom. Predstavujeme fórum pre našich členov, v rámci ktorého môžu spolupracovať na vytváraní podmienok 

podnikania v bankovníctve. Dosiahneme to korektnými partnerskými vzťahmi, vzájomnými konzultáciami a 

efektívnym vedením dialógu s trhovými regulátormi a tvorcami zákonovˮ (www.sba. online). 
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- CEEP (od nás Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií), Európska asociácia 

malých a stredných podnikov - UEAPME (od nás Slovenský živnostenský zväz), Európska 

odborová konfederácia - ETUC (od nás Konfederácia odborových zväzov) či Organizácia 

európskych spotrebiteľov - BEUC (od nás Združenie slovenských spotrebiteľov) (Pavlovič 2007, s. 

26 - 37). V celom rade európskych štruktúr nemá Slovensko svojich reprezentantov a niektoré 

slovenské organizácie nie sú včlenené do európskych štruktúr, ale to len sčasti vyjadruje celkovú 

slabú rozvinutosť týchto štruktúr u nás - až na niektoré vyššie uvedené výnimky. To vplýva aj na 

mieru rozvoja verejnej politiky u nás.   
 Združenia výrobcov, spracovateľov a distribútorov rôznych tovarov a služieb popri ochrane 

záujmov svojich členov reprezentujú ich kolektivizované záujmy aj vo vzájomných 

vyjednávaniach (prvovýrobcovia verzus spracovatelia, spracovatelia verzus distribútori a pod.) ako 

aj vo vzťahu k štátu v prípade, že ide o regulačné zásahy štátu do trhového prostredia. Okrem 

klasických producentov tovarov a služieb sú v tomto segmente prítomní aj kolektivizovaní aktéri, 

reprezentujúci producentov duševného majetku (ochranné zväzy autorské a pod.).  
 Trh – to je pritom nie len jeho pomyselná neviditeľná ruka, ale aj jeho reálne zlyhania a 

poruchy, ktorým sa verejná politika takisto venuje: M. Potůček v tejto súvislosti analyzuje 

monopol, externality, informačnú asymetriu atď. (Potůček 1994, s. 9 – 10).  Štandardná 

ekonomická teória v súčasnosti pripúšťa, že štát je oprávnený zasahovať do trhových mechanizmov 

len v obmedzenom okruhu dôvodov: 
- v prípade nedokonalej konkurencie, najmä v jej krajnom prejave keď existuje monopol, či už 

prirodzený alebo umelý (kartel): jednou z možností je vytvorenie konkurenčného prostredia, čo 

prináša aj možný vznik kolektivizovania záujmov pluralitných poskytovateľov; 

- v prípade vzniku externalít, kde štát môže regulovať ale mal by tak robiť až po vyjednávaní s 

relevantnými kolektivizovanými aktérmi; 

- v prípade ekonomickej nestability, kde štát môže efektívne regulovať naozaj len v spolupráci s 

kolektivizovanými reprezentantami hospodárskych záujmov pri riešení rôznych foriem tejto 

nestability (inflácia, nezamestnanosť, recesia, kríza atď.), keďže disponuje nástrojmi fiškálnej 

(najmä daňovej) politiky a nástrojmi monetárnej politiky (ponuka peňazí, úrokové sadzby, úverové 

nástroje a pod.); 

- v prípade rizika sociálnej nestability najmä ako dôsledku vzniku extrémnych sociálnych 

nerovností, kde štát na jednej strane disponuje nástrojmi prerozdeľovania (transfery), na druhej 

strane obligatórnymi nástrojmi na akumulovanie zdrojov na toto prerozdeľovanie (dane, najmä 

progresívne dane), pre čo je nevyhnutné dosiahnuť konsenzus s kolektivizovanými aktérmi, 

reprezentujúcimi relevantné štruktúry trhu (najmä trhu práce), ale aj občiansku spoločnosť; 
- v prípade tovarov a služieb s rozptýleným úžitkom, ktoré sú zároveň z hľadiska tvorby zisku a 

teda z hľadiska klasického podnikateľského záujmu nezaujímavé – ide tu predovšetkým o 

poskytovanie verejných statkov: „Poskytovanie verejných tovarov musí byť úlohou vlády, lebo trh 

tieto tovary a služby neponúka, nakoľko negenerujú dostatočný zisk“ (Gulyás 2005, s. 73). 

Hraničnou kategóriou sú tu potom štátne (strategické) podniky a vládne agentúry (Šelešovský 

1999). 
 Využitím spojenia moderného štátu a moderného trhu vzniká v 19. storočí priestor pre vznik 

a rozvoj verejnej ekonomiky, sféry verejných statkov a verejných služieb, čím rastie na význame aj 

verejný záujem (Goulli 1999, s. 11). Feudálna administratíva, feudálne armády či iné zárodky 

budúceho verejného sektora boli síce zväčša financované zo zdanenia rôznych skupín obyvateľstva, 

ale rozhodovanie o využití týchto zdrojov ešte len postupne nadobúdalo kolektívny charakter. 

Keynes zviditeľnil význam štátu, korigujúceho trh, Bismarck využil verejné sociálne služby na 

upevnenie štátu a sociálny štát sa stal systémom, v ktorom štát určoval mantinely trhu a trh slúžil 

upevneniu štátu. Trh závisel na politickej moci (Potůček 2005, s. 89), aj keď i v literatúre z oblasti 

teórie verejnej politiky sa objavoval odkaz na myšlienku J. Stiglitza, podľa ktorého sa politici pri 

svojich výdavkových rozhodnutiach nikdy úplne nepodriaďujú výsledkom ekonomickej analýzy 

alokačných rozhodnutí (Knežová – Výrostová 2009, s. 284). P. Muller uvádza, že od polovice 19. 

storočia pozorujeme realizáciu prvých „verejných politík“, pričom išlo najprv o elimináciu 
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sociálnych dopadov pôsobenia trhu a tieto politiky sa venovali sociálnym otázkam, čo viedlo k 

vzniku sociálneho štátu a ďalšie boli postupne dopĺňané podľa konkrétnych potrieb jednotlivých 

krajín, ako napríklad politika poľnohospodárstva vo Francúzsku, ako aj ďalšie odvetvovo 

charakterizované politiky (Muller 2009, s. 4).  
 Reakciou ekonomických vied na teórie verejnej politiky sa stala teória verejnej voľby, ktorá 

je hodnotená ako príbuzná teória (Griggs 2007), ktorej hlavná osobitosť však spočívala v charaktere 

záujmov, ktoré sú ňou presadzované: „Teória verejnej voľby predstavuje proces verejnej politiky 

ako série interakcií politických aktérov, ktorí sledujú uspokojovanie svojich sebeckých záujmov“ 

(Gulyás 2005, s. 62), resp. záujmov súkromných, aj keď v politickom prostredí kolektivizovaných. 

Keďže sa však opiera o existenciu politického systému ako systému schopného prenášať reálne 

záujmy verejnosti do ekonomického rozhodovania (ktoré je v rukách politických aktérov), dnes už 

reálne fungovanie verejnej voľby nevysvetľuje dostatočne. „Regulačná úloha štátu nie je vo vzťahu 

k trhu vôbec jednoduchá. Štát je na podnikateľskej sfére značne závislý. Nakoľko verejnými 

funkciami podnikania (zamestnanosť, ceny, produkcia, rast, životná úroveň a ekonomické 

zabezpečenie jednotlivcov) disponujú v značnej miere majitelia a podnikatelia, vláda nemôže byť 

ľahostajná k tomu, ako ich realizujú. Podnikatelia všeobecne... sa tým dostávajú vo vzťahu k štátu 

do natoľko privilegovaného postavenia, že sa to nevyrovná postaveniu žiadnej inej skupiny“ 

(Potůček 2016, s. 42). 

 Jednou z príčin, ktoré vedú k všeobecne známej kríze sociálneho štátu, je z hľadiska verejnej 

politiky skutočnosť, že došlo v zásadnej zmene vo vzťahu štátu a trhu. Explicitne to potvrdila 

nemecká premiérka Angela Merkelová, keď vyhlásila, že je povinnosťou štátov chrániť záujmy 

bánk180. Trh, najmä finančný trh a bankový segment, charakteristický vysokou mierou koncentrácie 

vlastníctva a tým aj stále menšou mierou kolektivizácie záujmov, presadzujúc nekolektivizované 

individuálne záujmy (orientáciu na zisk) nielen v trhovom prostredí ale aj v prostredí verejných 

služieb, dominuje v posledných desaťročiach nad kolektivizovanými záujmami, reprezentovanými 

štátom. Banky vytvárajú podmienky pre taký rast spotreby, ktorý nezodpovedá reálnym zdrojovým 

možnostiam, čím nastáva hlboký rozpor medzi spôsobom uspokojovania súkromných a verejných 

potrieb. Ekonomická veda vidí riešenie v účinnej spoločenskej regulácii ekonomiky a v realokácia 

zdrojov do verejného sektora (Šikula 2012), k čomu je však potrebný nový konsenzus, presahujúci 

rámec kolektivizovania na úrovni štátu (štátov) a zrejme bude musieť zahrnúť mechanizmy 

všetkých troch systémov spoločenskej regulácie. Väčší verejný sektor však neznamená automaticky 

nejaký „väčší“ verejný záujem a opačne (Marek 1999, s. 18). 
 Zrekapitulujme teda, že pre trhové prostredie je charakteristická dominantnosť súkromných 

záujmov, ale aj tu dochádza k ich kolektivizácii, pričom hlavnými nástrojmi tejto kolektivizácie sú 

rôzne podoby dohôd, dohovorov181 a zmlúv, ktoré vznikajú prostredníctvom mechanizmov 

vyjednávania (často kolektívneho vyjednávania), ale aj verejného obstarávania a pod. „Politika sa v 

pluralitnej spoločnosti spravidla tvorí v prostredí trhových vzťahov, kde sú ťažko identifikovateľné 

hranice verejných a súkromných záujmov aktérov“ (Malíková 2003, s. 39). Nie celá sféra trhu je 

pritom z hľadiska teórie verejnej politiky zaujímavá, pretože na trhu existuje naďalej obrovské a 

dominujúce množstvo individuálnych a nekolektivizovaných záujmov, prejavujúcich sa napríklad 

pri bežnom nákupe a predaji tovarov a služieb ale aj výrobných faktorov a pod. Ťažko však z toho 

generalizovať, že „verejný sektor je protikladom súkromného sektoru, kde sa jednotlivec (firma) 

rozhoduje sám za seba, vedený svojimi privátnymi záujmami“ (Potůček 1994, s. 7) - napokon dnes 

už aj ekonomická teória rešpektuje, že ani tie privátne záujmy nie sú tak celkom bez vplyvu 

okolitých sociálnych vzťahov a napokon – z nášho pohľadu je podstatné to, že aj významná časť 

súkromných záujmov má tendenciu sa kolektivizovať.  
 

5.2.4 Občianska spoločnosť ako systém spoločenskej regulácie a jej aktéri vo verejnej politike 
 

                                                 
180  Merkel will die Banken schützen. Badische Zeitung 10. 10 2011. 
181  Pozri napríklad medzinárodné dohovory v praxi Medzinárodnej organizácie práce.  
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 Tretím systémom modernej spoločenskej regulácie sa stala občianska spoločnosť, ktorá je 

niekedy vymedzovaná – najmä na pozadí toho čo sme uviedli o aktéroch z prostredia štátu a trhu – 

podľa nášho názoru najmä v uvádzaných príkladoch nepresne. „Niektorými autormi do nej bývajú 

zaraďované aj cirkvi a politické strany, aj keď to v odbornej diskusii vyvoláva vzhľadom k ich 

špecifickým funkciám značné rozpaky“ (Potůček 2016, s. 39). Aj taká autorita, akou je bezpochyby 

Jürgen Habermas je, ju vymedzuje takto: „Inštitucionálne jadro „občianskej spoločnosti“ tvoria 

neštátne a neekonomické zväzky na dobrovoľnom základe, ktoré siahajú, ak môžeme 

nesystematicky vymenovať aspoň niektoré príklady, od cirkví, kultúrnych spolkov a akadémií cez 

nezávislé médiá, športové spokly, debatné kluby, občianske fóra a občianske iniciatívy až k 

profesijným združeniam, politickým stranám, odborom a alternatívnym inštitúciám“ (Habermas 

2000, s. 46). Pre vymedzenie občianskej spoločnosti uvádza M. Potůček (2005, s. 102) veľmi 

výstižnú definíciu M. A. Weigleho a J. Butterfielda, podľa ktorej občianska spoločnosť je 

„nezávislou samoorganizáciou spoločnosti, ktorej jednotlivé časti sa dobrovoľne zapájajú do 

verejnej činnosti, aby uspokojovali individuálne, skupinové či verejné záujmy v rámci právne 

definovaného vzťahu medzi štátom a spoločnosťou“. Znakom, charakterizujúcim jej aktérov ale aj 

nástroje, je dobrovoľnosť kolektivizovania záujmov, predovšetkým v tomto prípade záujmov 

skupinových: „Tvoria ju organizácie, ktoré sú formou dobrovoľného združovania občanov 

zdieľajúcich spoločné hodnoty a ochotných spolupracovať na spoločnom diele“ (tamže, s. 103). 

„Skupiny sa formujú voľne (bez použitia sily)“ (Gulyás 2005. s. 74). Preto sa pre aktérov z tohto 

prostredia niekedy používa v súčasnosti najmä v politologickej literatúre aj označenie záujmové 

skupiny (Uhlerová 2013), ktoré – podľa niektorých pluralitných teórií – hrajú vo verejnopolitickom 

procese v súčasnosti už najvýznamnejšiu rolu (Gulyás 2005, s. 74). Z optiky súčasnej politológie A. 

Heywood píše, že „záujmové skupiny sú rovnako ako politické strany v moderných spoločnostiach 

jedným z hlavných pojítok medzi vládou a ovládanými. Ich vznik sa v niektorých smeroch podobá 

vzniku strán: zrodil ich nový vek, reprezentatívne vlády a  vznikli preto, aby vyjadrili stále väčšiu 

diferenciáciu nastupujúcej industriálnej spoločnosti i strety, ku ktorým v nej dochádza“ (Heywood 

2002, s. 287). Strany spája skôr s mocou a záujmové skupiny skôr so záujmami aj M. Novák 

(2011b, s. 549) a celý rad ďalších autorov. 
     

 Pád feudalizmu priniesol nielen vznik politických strán a politického združovania občanov, 

ale aj značné rozšírenie občianskych práv všeobecne. Aj feudálne regulácie hospodárskych vzťahov 

združovacích (bratstvá, cechy, gildy) zanikali. Ako píše Pierre Muller, „zmena agrárnej spoločnosti 

na priemyselnú a vznik trhu zmenili miesto jednotlivca vo verejnom priestore. Takto »oslobodení« 

jedinci už nie sú vymedzení len svojim začlenením do miestnej komunity, ale stávajú sa súčasťou 

komplexnejších spojení. Nové formy zoskupovania na základe ekonomických činností, menia vzťah 

jednotlivca k jeho práci. Vzniká osobné občianstvo, ktoré definuje nové začlenenie jednotlivca do 

verejnej sféry“ (Muller 2009, s. 4). Napoleonský Code civil zrušil aj združovaciu nerovnosť 

občanov pred zákonom a vytvoril podmienky pre vznik spolkov slobodných občanov a neskôr sa v 

XIX. storočí uvoľňovali právne rámce v tomto smere aj v ďalších krajinách. Spočiatku si ešte nové 

spolky uchovávali stavovský charakter (spolky hospodárske, študentské, učené spoločnosti), štafetu 

cechov neskôr preberali tiež rôzne robotnícke, gazdovské a podobné profesijné spolky, spolky 

vzdelávacie, športové (skauting), kultúrne, ženské, mládežnícke atď., ale významne aj národné a 

národnostné spolky. Väčšinou si však až do polovice XX. storočia zachovávali (s výnimkou 

národných a národnostných spolkov) len miestny charakter, aj keď už v závere XIX. storočia 

dochádza k ich spájaniu najčastejšie na národnej úrovni – čo zodpovedalo rozvoju vtedajších 

komunikačných možností. Skupinové záujmy, ktoré ich integrovali, boli prirodzene zamerané veľmi 

často skôr (opäť najmä s výnimkou národných a národnostných spolkov)  dovnútra týchto spolkov, 

ako smerom navonok182. 
 Ako sme už uviedli v prvej kapitole, občianska spoločnosť najmä v náväznosti na skúsenosti 

z nepolitického odboja voči totalitným režimom, začala v povojnovom období naberať na význame 

                                                 
182  Pozri koncept dovnútra a navonok orientovaných sietí verejnej politiky. 
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a zároveň dochádzalo k otváraniu sa aktérov z prostredia občianskej spoločnosti k širším 

nadskupinovým záujmom. Znamenalo to prvé prieniky aktérov občianskej spoločnosti do 

politického systému183.  
 Ďalší vývoj však zmenil a potenciálne posilnil pozíciu aktérov z prostredia občianskej 

spoločnosti. Ako píše M. Goňcová „ako základná vlastnosť postdemokracie sa dá určiť vyradenie 

možnosti obyvateľov daného štátu nepriamo (prostredníctvom volených zástupcov) sa podieľať na 

vedení politiky štátu. V postdemokraciách dochádza k tomu, že voľby nakoniec nereprezentujú 

vôľu ľudu a je posilnený vplyv mimovládnych organizácií na riadení politiky“ (Goňcová, s. 27).  
 Mimovládne organizácie považuje Ľ. Malíková za „zvláštnu skupinu aktérov tvorby 

politiky... Ich aktivity v rôznych oblastiach občianskeho života sú prevažne nezávislé od aktuálnych 

programov vlád“ (Malíková 2003, s. 33). Mimovládne organizácie ako forma, v ktorej sa 

zviditeľňujú rôzne záujmové skupiny, sa stali predmetom záujmu politickej vedy v rámci prúdu tzv. 

pluralizmu už od prelomu 40. a 50. rokov minulého storočia: „pluralisti argumentovali, že najlepší 

spôsob, ako pochopiť vládny proces, je zamerať sa na štádium a analýzu záujmových skupín a 

vyjednávania medzi týmito skupinami“ (Uhlerová 2013, s. 6)184. Prostredníctvom záujmových 

skupín „rovnako zmýšľajúci jednotlivci dávajú k dispozícii svoje schopnosti a zdroje a usmerňujú 

svoju energiu v záujme spoločnej (politickej) akcie, spoločného cieľa (Hyánek 1999, s. 62). V 

súčasnosti je úloha organizácií občianskej spoločnosti vo verejnej politike chápaná dvojako: jednak 

ako protiváha štátu, ktorá je daná ich schopnosťou generovať kontraelity a alternatívy verejných 

politík, jednak ako partnera štátu definovaného schopnosťou generovať občiansku kvalifikáciu a 

súdržnosť ako aj niesť bremeno spoluzodpovednosti za realizáciu verejných politík (Frič 2010, s. 

21). 

 V literatúre sa uvádza celý rad klasifikácií organizácií občianskej spoločnosti,  napríklad z 

hľadiska ich substrátu (ktorý môže byť personálny – vtedy hovoríme o korporáciách akými sú u nás 

najčastejšie občianske združenia; alebo vecný – akými sú nadácie alebo neinvestičné fondy), z 

hľadiska právnej formy (u nás občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne 

prospešné služby, neinvestičné fondy a nadácie), podľa úloh, ktoré plnia (vzdelávacie, poskytujúce 

sociálnu starostlivosť a služby, venujúce sa voľnočasovým aktivitám, kultúre a umeniu, právnym 

otázkam, životnému prostrediu, dobročinnosti, zdravotnej starostlivosti, regionálnemu rozvoju, 

bývaniu, športu, výskumu, analýzam a expertízam, rekreácii, iným aktivitám, ako aj nadácie a 

fondy – porovnaj Filadelfiová – Dluhá – Marček – Košičiarová 2004), podľa cieľových skupín (deti 

a mládež, dospelí, seniori, rodiny s deťmi, ženy, Rómovia, iné skupiny – porovnaj tamže), podľa 

spôsobu financovania (z verejných zdrojov úplne alebo čiastočne, z vlastných príjmov a z iných 

zdrojov – darov, grantov a pod. - porovnaj Majdúchová a kol. 2004), subjekty občianskej 

spoločnosti sa spájajú s takými charakteristikami akými je neziskovosť, resp. nevytváranie či 

nerozdeľovanie zisku, súkromný charakter, samosprávnosť či autonómnosť, dobrovoľnosť atď. 

Napospol ide o klasifikácie, ktorých výpovednosť vo vzťahu k problematike verejnej politiky je len 

obmedzená. V závislosti od akcentovania rôznych stránok týchto subjektov sa používajú pre 

občiansku spoločnosť označenia ako občiansky sektor, nepolitický sektor, tretí sektor (keď za prvý 

sektor sa považuje vládny a za druhý podnikateľský), tiež neziskový sektor, neštátny sektor, 

charitatívny sektor, sektor neformálny, verejnoprospešný, všeobecnoprospešný atď. (Dudeková 

1998). 

 V našej literatúre sa stretávame aj s inou charakteristikou subjektov občianskej spoločnosti, 

ktoré by mali spĺňať kritériá samostatnosti, formalizovanosti atď. ale aj kritérium 

verejnoprospešnosti, podľa ktorého sa rozlišujú verejnoprospešné (všeobecneprospešné) a vzájomne 

prospešné organizácie (Ondrušek - Matijek, 2000, s. 97), čím sa vlastne zdôrazňuje to, že verejná 

                                                 
183  M. Novák napríklad uvádza s odvolaním sa na M. Duvergera, že „talianska kresťansko-demokratická strana v 

tej podobe, ako existovala po druhej svetovej vojne, pochádza podľa neho do značnej miery z bývalých odbojových 

podzemných organizácií“ (Novák 2011b, s. 553). 
184  V tejto naše práci veľmi často takto pracujeme s jednou z najrešpektovanejších a mnohonásobne po celom 

svete vydávaných učebníc politológie Andrewa Heywooda (2002), ktorá je typickým reprezentantom pluralitného 

prístupu v politológii. 



132 

 

prospešnosť má byť činnosťou takejto organizácie, zameraná nie na záujmy svojich členov ale pre 

iných ľudí. Vzájomne prospešné organizácie sú niekedy nazývané aj členské organizácie, pretože sú 

zamerané na vzájomný prospech svojich členov, „realizujú záujem ich zriaďovateľov, zameriavajú 

svoju činnosť na uspokojovanie potrieb úzkej skupiny ľudí (záujmovej skupiny), sú založené na 

členskej základni“ (Kuviková - Svidroňová 2013, s. 6). Verejnoprospešné organizácie naproti tomu 

sú zamerané na záujmy verejnosti (Sinclair, 1998). „Pretože verejnoprospešné organizácie neslúžia 

len malej skupinke členov, ale potrebám celej verejnosti, štát im vytvára výhodnejšie prostredie ako 

členským organizáciám. Zároveň však má silný záujem ubezpečiť sa, že tie právne subjekty, ktoré 

určité výhody získajú, skutočne napĺňajú verejnoprospešné ciele“ (Hrubala - Sinclair, 1998, s. 175). 
 Málo sa v týchto klasifikáciách odráža skutočnosť, že významnú časť a vlastne základ 

väčšiny subjektov občianskej spoločnosti reprezentujú neformálne združenia, ktoré majú niekedy 

charakter svojpomocných (akoby členských) štruktúr, ale veľmi často sú orientované na aktivity v 

záujme svojho okolia a sú akoby parciálnymi verejnosťami. V procese rozvoja svojich aktivít 

niekedy spontánne nadobúdajú rôzne formy organizovanosti a inštitucionalizovanosti. Niekedy však 

trvalo ostávajú neinštitucionalizovanými, ale pritom veľmi významnými z hľadiska rôznych typov 

kolektivizovania individuálnych záujmov. Niektorí autori – M. Potůček (2005, s. 106) v tejto 

súvislosti uvádza J. McKnighta – upozorňujú aj na význam susedstva, ktoré síce môže byť 

považované za aktéra z prostredia občianskej spoločnosti (Frič – Bútora 2005, s. 153), ale ako typ 

lokálnej komunity na mikroúrovni intímnosťou a neformálnosťou svojich väzieb môže vykazovať 

odlišnosti od bežných sociálnych skupín najmä v procese artikulovania svojich záujmov (Konečný 

– Konečný 2009, s. 189 - 191).  
 Podobnú funkciu plnia aj rôzne širšie formy priestorových (sídelných, lokálnych) ale aj 

iných komunít: národných a etnických, umeleckých, profesijných, vedeckých, náboženských, 

príbuzenských, vzdelávacích, záujmových, hospodárskych, politických, komunít znevýhodnených 

a vylúčených, patologických i virtuálnych. Oproti iným skupinám má komunita výrazne dlhšiu 

časovú charakteristiku – je skupinou dlhodobou až trvalou. Oproti niektorým iným skupinám má 

výraznejšiu samoregulačnú funkciu, vyúsťujúcu často do výrazných svojpomocných aktivít. Má 

však predovšetkým výrazný znak schopnosti sebaobnovovania, trvania v čase aj pri premenlivosti 

svojho zloženia, čo vytvára veľmi špecifické a priaznivé podmienky pre kolektivizáciu rôznych 

individuálnych záujmov do záujmov nadindividuálnych.  
 Za kľúčové charakteristiky inštitucionalizovaných foriem občianskej spoločnosti však 

považujeme tieto dve v ich trvalom spojení. Je to predovšetkým dobrovoľnosť, ktorá je 

dobrovoľnosťou nielen z hľadiska vstupu do týchto štruktúr, ale rovnako aj z hľadiska 

dobrovoľnosti výstupu z nich, čo v prípade štátu alebo i trhu nie je spravidla až také prosté a 

väčšinou je viazané na určité formálne procedúry. Druhou charakteristikou je tzv. asociačný 

pluralizmus, čiže možnosť byť súčasne integrovaný vo viacerých príbuzných alebo aj rozdielych 

štruktúrach – čo v prípade štátu spravidla nie je možné (Macháček 2002). 
 

 Záujmové skupiny vznikajú vtedy, keď sa objaví nová (neuspokojená) potreba, alebo vtedy, 

ak sa cítia byť jednotlivci ohrození nejakou zmenou (Hyánek 1999, s, 63). Z hľadiska charakteru 

kolektivizovania záujmov v prostredí aktérov občianskej spoločnosti môžeme hovoriť o troch 

typoch, v ktorých sa záujmové skupiny organizujú u nás najčastejšie do podoby občianskych 

združení: 
- prvý typ reprezentujú občianske združenia, kde kolektivizovanie prebieha akoby vo „vlastnom 

záujme“. Často majú členský charakter a ich členom sa môže stať občan len na základe určitých 

charakteristík, priamo podmieňujúcich vznik daného záujmu – príkladom takýchto združení sú 

napríklad združenia osôb so zdravotným postihnutím. Ide vlastne o klasické občianske združenia, 

aké tu existovali už od začiatku minulého storočia. Základom sú tu vlastne súkromné, osobné 

záujmy členov takýchto združení, ktoré však svojim charakterom sú akceptované aj ich sociálnym 

okolím, čo supluje priame členstvo osôb, ktoré by tieto záujmy podporovali individuálnou 

(členskou) deklaráciou. Kolektivizovanie týchto záujmov prináša efekt najmä v presadzovaní takto 

reprezentovaných spravidla minoritných záujmov v prostredí majoritnej spoločnosti. Tomuto typu 
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záujmových skupín sa prirodzene venuje aj politologická teória kolektívnej akcie (M. Olson): „ak 

skupiny sledujú svoje vlastné záujmy, určite ich jednotliví členovia musia byť tiež vnímaví k svojim 

vlastným záujmom“ (Uhlerová 2013, s. 10);  
- druhý typ reprezentujú občianske združenia, ktoré sa kolektivizujú „v záujme navonok“, v 

prospech iných občanov. Majú spravidla otvorený charakter, často neformálnu štruktúru. Klasicky 

sa tu prejavuje kolektivizovanie individuálnych (individuálne deklarovaných) záujmov, ktoré 

nemusia byť (a spravidla nie sú) aj záujmami osobnými, súkromnými. Pohľad politologickej teórie 

na takto vznikajúce tzv. kolektívne benefity, čiže výhody, z ktorých má úžitok celá spoločnosť alebo 

určitý segment spoločnosti je, že tieto záujmové skupiny „majú väčšie ťažkosti s vlastným 

formovaním a samotným prežitím“ (Uhlerová 2013. s. 12), v čom sa pohľad na ne z hľadiska teórie 

verejnej politiky dosť zásadne líši; 

- tretí typ spája charakteristiky oboch predchádzajúcich, v ktorých dochádza ku kolektivizovaniu 

záujmov osôb, ktoré majú osobné záujmy rovnaké (príbuzné, blízke) s osobami, ktoré takéto 

záujmy individuálne podporujú bez toho, aby boli ich osobnými záujmami. 
 Mainstream občianskej spoločnosti z hľadiska ich významu v spoločenskej regulácii 

reprezentuje najmä druhý ale i tretí typ združení, pričom v našich podmienkach majú najčastejšie 

právnu formu občianskych združení, pričom za synonymické názvy sa považujú aj označenia 

spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby. Samotná právna forma nie je pritom dostatočná pre 

identifikovanie, že ide o aktéra z občianskej spoločnosti (zákon síce pod tento pojem nezahŕňa 

politické strany, cirkvi a pod., ale zahŕňa sem odbory, čo nie je v súlade s pohľadom teórie verejnej 

politiky). Existujú aj formy, ktoré zákon síce nezmieňuje, ale ktoré reálne do občianskej spoločnosti 

patria – ako napríklad think-tanky ako nezávislé výskumné centrá, mozgové trusty (Malíková 2003, 

s. 34), Spolu s nimi ale formou finančného združovania pôsobia v občianskej spoločnosti aj nadácie 

a neinvestičné fondy. Samostatnou právnou formou v našich podmienkach sú aj neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré sú na rozhraní občianskej spoločnosti a 

trhu ako systémov spoločenskej regulácie. V období po druhej svetovej vojne pritom dochádza 

všeobecne k nárastu širšej ako lokálnej dimenzie spolupráce v občianskom sektore, na čom majú 

významný podiel aj médiá (tlač, rozhlas, ale veľmi aj printové médiá, napríklad mienkotvorné 

nezávislé denníky).  

 Osobitnú pozornosť v kontexte občianskej spoločnosti si zasluhujú už zmienené think-tanky, 

ktoré sú niekedy spájané s epistemiologickými sieťami (Schubert -  Bandelow 2014, s. 312). 

Spájajú sa s myšlienkou nezávislého politického poradenstva, ktoré vytvára určitú protiváhu 

rôznym vplyvom tak z prostredia štátu ako aj trhu na formovanie verejnej politiky najmä v jej 

stredno- a dlhodobom horizonte. Na rozdiel od bežne sprostredkovávaných jednotlivých štúdií a 

analýz prinášajú think-tanky ucelený komplexný pohľad na jednotlivé verejnopolitické témy (Jann 

– Wegrich 2007, s. 51). Ináč povedané, sú to inštitúty politického  výskumu, zapájajúce sa do 

výskumu a analýz konkrétnej oblasti politiky alebo aj širokej škály politických otázok, ktoré sa 

snažia radiť tvorcom politík alebo informovať verejnosť v diskusiách o politických otázkach. Vo 

všeobecnosti tieto organizácie fungujú ako mimovládne organizácie, ale niektoré sú aj vládnymi 

alebo polovládnymi organizáciami, niekedy si ich zriaďujú aj politické strany (Stone 2007, s. 149). 

Ľ. Malíková píše, že „think tank je anglické označenie pre nezávislé výskumné centrá, mozgové 

trusty (rezervoáre), ktoré slúžia ako zdroj ideí pre vládu ako dominantného aktéra verejnej politiky“ 

(Malíková – Daško 2018, s. 59). Typické je to napríklad pre Nemecko, kde sa „občianske“ think-

tanky takmer nevyskytujú, ale ich funkciu plnia výskumné nadácie, zakladané politickými stranami 

(Schubert – Blank 2005, s. 290). A pre úplnosť: A. Heywood charakterizuje think-tanky ešte ináč, 

podľa neho ide o „záujmové skupiny, ktoré boli priamo vytvorené na to, aby vypracovávali 

politické návrhy a získavali pre ich prijatie kľúčových aktérov politického procesu“ (Heywood 

2002, s. 428). „Často je však obtiažne odlíšiť, kde končí činnosť takého aktéra ako odborného 

pracoviska, dodržiavajúceho prísne pravidlá akademického výskumu a kde sú výsledky jeho 

činnosti poznamenané záujmami jeho finančných sponzorov a politických podporovateľov“ 

(Potůček 2016, s. 58). 
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 Výsledkom týchto zmien začala byť občianska spoločnosť považovaná za „novú globálnu 

silu“ (Frič – Bútora 2005, s. 153), „ďalšiu neviditeľnú ruku“ (Bútora 1998) atď. Na jednej strane ide 

o vyjadrenie globalizácie charakteru inštitucionalizovaných prejavov občianskej spoločnosti 

(Greenpeace, Amnesty International, Transparency International, Lekári bez hraníc a pod.), ale na 

druhej strane – čomu je venovaná podstatne menšia pozornosť – o vyjadrenie zmeny 

inštitucionálneho charakteru, ba dokonca o určitú podobu deinštitucionalizácie občianskej 

spoločnosti. 
 Akcelerácia občianskej spoločnosti je teda na jednej strane výzvou a nádejou, že občianska 

spoločnosť sa bude ďalej rozvíjať a silnieť a vykompenzuje určitou formou (napríklad vstupom 

aktérov z prostredia občianskej spoločnosti do kolektivizovania záujmov v prostredí štátu bez 

nutnosti preberania formy aktérov politických) problémy, s ktorými zápolí štátny (verejný) systém 

spoločenskej regulácie, na druhej strane však prináša riziko, že práve štátny (verejný) systém 

spoločenskej regulácie môže byť niektorými aktérmi, využívajúcimi priestor občianskej 

spoločnosti, aj ohrozovaný. „Analytici vývoja občianskeho sektoru upozorňujú na skutočnosť, že 

organizácie občianskeho sektoru majú tendenciu vznikať práve tam, kde sa dobre neuplatňuje ani 

trh ani štát“ (Potůček 2005, s. 104). 
 Dynamika občianskej spoločnosti ako regulátora spoločenských vzťahov, založeného na 

charakteristikách dobrovoľnosti a partnerstva, umožňuje jej presakovanie do funkcií a štruktúr štátu 

i trhu ako systémov spoločenskej regulácie. Zároveň dochádza k rozvoju novej charakteristiky 

občianskej spoločnosti, ktorou je opustenie jej doterajšieho inštitucionálneho rámca a rozvoj jeho 

neinštitucionalizovaných foriem, prejavujúcich sa najmä aktivitou individuálnych subjektov, 

jednotlivcov, kolektivizujúcich najmä s využitím moderných komunikačných technológií svoje 

záujmy osobné, súkromné ale najmä individuálne, ktoré sa stávajú pri svojej charakteristike 

deklarovanosti takto ľahšie kolektivizovateľné. 

 Pokiaľ ide o presakovanie občianskej spoločnosti do systému štátu, začal s tým vlastne štát 

najmä prostredníctvom vytvárania hybridných foriem združovania, pre ktoré sa zaužívali označenia 

ako QUANGO (Quasi Public Privat Non-Governmental Organization), GONGO (Governmentaly 

Organized NGO) či GRINGO (Governmentaly Run and Inspired/Initiated NGO) (Frič – Bútora 

2005, s. 159), u ktorých je občianske združovanie buď iniciované alebo priamo organizované a 

podporované štátnymi orgánmi. Niekedy sa pod talkýto vplyv dostávajú aj vplyvné think-tanky. 

Nemusí pritom ísť len o štátom manipulované inštitúcie, ako to dokazujú napríklad mnohé 

komunitné nadácie, zakladané orgánmi miestnej samosprávy. Nové technológie však otvorili skôr 

opačný proces, pomocou ktorého virtuálne komunity začali uplatňovať svoj vplyv na štát a prax už 

opakovane potvrdila možnosti kolektivizovania individuálnych záujmov prostredníctvom ich 

deklarovania na sociálnych sieťach. Existujú a v praxi sú využívané aplikácie tzv. rodinného 

zdieľania (umožňujúce napríklad aj spoločné využívanie platobnej karty či tvorbu spoločného 

rodinného diára), ktoré však sú využiteľné aj pre kreovanie iných neinštitucionalizovaných štruktúr, 

v ktorých dochádza k procesom formulovania verejných záujmov. Často fungujú ako podporné pre 

politických aktérov, ale aj pre iných aktérov vo sfére verejnej politiky, ale stále častejšie vystupujú 

aj samostatne, prejavujúc sa ako spontánne občianske iniciatívy. 
 Výsledkom týchto procesov je, že sa v demokratickej spoločnosti postupne stiera ostrá 

hranica medzi štátom a občianskou spoločnosťou a posthegeliánska formulácia, že „občianska 

spoločnosť je protikladom spoločnosti organizovanej vo forme štátu“ (Prusák 2001, s. 50) postupne 

stráca na platnosti.  
 Pokiaľ ide o presakovanie občianskej spoločnosti do systému trhu, tu ide najmä o súkromné 

záujmy občanov, ktorí kolektivizujú tieto svoje záujmy nie prostredníctvom štandardných 

hospodárskych štruktúr (vytvárajúc družstvá, spoločnosti s obmedzeným ručením, akciové 

spoločnosti, podnikateľské združenia, zväzy, komory a pod.), ale skôr horizontálne štruktúry vo 

forme sietí, vytvárajúce zdieľanú ekonomiku. Súkromné záujmy sú v nej kolektivizované v podobe 

dobrovoľných participatívnych vzťahov zdieľania, požičiavania, prenájmu zdrojov, ktoré má jedna 

strana k dispozícii a momentálne ich nevyužíva, zatiaľ čo druhá strana má o ich využívanie záujem 

a vzťahy medzi nimi sú sprostredkované digitálne, pričom môže ísť o spájanie rôznych záujmov, 
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týkajúcich sa: 

 využívania voľných vlastných finančných zdrojov na poskytovanie alternatívnych finančných 

služieb, napr. tzv. kolektívneho požičiavania (lendingclub, zltymelon, bankerat, benefi, zonky, 

fingoods, loanis, prestito a pod.), čo treba odlišovať od kolektívneho investovania; 

 krátkodobého zapožičiavania a trhového zhodnocovania vlastného majetku, ako napríklad 

osobných áut alebo ciest v nich, tzv. zdieľanie sedadla (uber, resp. po ňom arcade city, blablacar, 

getaround, lyft, jazdomat, relayrides, smilecar, car4way, autonapůl, netfix, spotify a pod.), bytov 

resp. izieb v bytoch a ubytovania v nich, čiže tzv. zdieľanie izby (airbnb, easylondon), náradia či 

domácich potrieb (neighborgoods) atď.185; 

 príležítostného poskytovania domácich prác a rôznych služieb pre domácnosti (domelia, 

taskrabbit, jaspravim, dogvacay) a pod.  
 Poskytovatelia týchto služieb už stále zriedkavejšie fungujú ako „tretia strana“, kontrolujúca 

priebeh objednávok a platieb. Väčšinou ide len o poskytovanie aplikácie, spoplatnenej určitou 

percentuálnou sadzbou z platieb za jej využitie. Technickou bázou pre vytváranie týchto sietí sú 

pritom buď webové stránky, facebookové, twitterové a pod. aplikácie alebo priamo peer-to-peer 

(P2P) počítačové siete, v ktorých komunikujú klienti priamo medzi sebou, čím sa vytvárajú ideálne 

podmienky aj pre kolektivizovanie ich súkromných záujmov (Castells 2010). Ide o priestor, ktorý 

súvisí aj s nástupom celého systému virtuálnej ekonomiky, reprezentovanej napríklad aj virtuálnymi 

menami (bitcoin, ethereum), ktorá v poslednom desaťročí v dôsledku rozvoja komunikačných 

technológií posunula hranice alternatívnej ekonomiky s jej výmennými okruhmi a 

komplementárnymi menami (Konečný – Konečný 2009, s. 147 – 159). 

 Samotný bitcoin veľmi konvenuje svojim charakterom charakteristikám občianskej 

spoločnosti: je decentralizovaný, bez centra atď. Pôvodný problém tzv. dvojitého utrácania tej istej 

„mince“ sa stali zúčtovacie centrá, ktoré kontrolujú, či sa informácia odoslala iba raz, neskôr aj túto 

kontrolnú funkciu prevzala samotná sieť P2P prostredníctvom funkcie blockchain. „Na princípe 

decentralizovanej P2P siete podobnej bitcoinovému blockchainu sa dali vytvárať návrhy a 

realizovať projekty decentralizovaných katastrov, P2P pôžičiek, decentralizovaného práva, celej 

štátnej správy a pod. V blockchaine sa uskutočnila aj prvá svadba – uznaná a overená sieťou, nie 

centrom“ (Stroukal – Blahout – Heissler 2015, s. 228). 
 Tradičné trhové štruktúry ale aj štátne pochopiteľne reagujú na tieto trendy prinajmenšom 

opatrne, niekedy až negatívne, ale Nemecko napríklad uznalo bitcoin za účelom zdaňovania bitcoin 

za oficiálnu virtuálnu menu, vo viacerých krajinách legálne funguje Uber aj ďalšie alternatívne 

systémy. Je príznačné, že k najväčším odporcom bitcoinu patrí pseudokomunistická Čína. Z 

hľadiska vplyvu na kolektivizovanie súkromných záujmov a na kontext občianskej spoločnosti ide 

však jednoznačne o pozitívne javy, nakoľko rádovo zvyšujú možnosť aktívneho vstupu občanov do 

trhových procesov nielen ako spotrebiteľov ale aj ako zdieľajúcich producentov. Vytvárajú sa tu 

komunity, združujúce jednotlivcov ako aktérov a ako nositeľov cez členstvo v týchto komunitách 

individuálne deklarovaných súkromných (ekonomických, vlastníckych) záujmov. Tieto komunity 

pritom môžu vystupovať aj ako kolektívni aktéri prostredníctvom elektronických médií na ktorých 

fungujú.   
 Aj z hľadiska trhovej ekonomiky ide pritom o pozitívny jav: znižujú sa náklady, zlepšuje sa 

súlad medzi dopytom a ponukou, znižuje sa cena služby alebo tovaru pre konečného spotrebiteľa, 

zvyšuje sa konkurencia a trh sa blíži k Paretovmu optimu, pri ktorom ide vždy o prínos pre 

užívateľov bez toho aby sa tým niekomu (netrhovo) uškodilo. Znižuje sa tým tiež potreba regulácie 

a znižujú sa aj transakčné náklady, čo všetko môže mať pozitívny vplyv aj na verejnú ekonomiku. 
 

5.2.5 Cirkvi a náboženské spoločenstvá  ako systémy spoločenskej regulácie a ich aktéri vo verejnej 

politike 

                                                 
185  V tomto segmente ide často aj o netrhové zhodnocovanie nevyužívaných statkov, bezodplatné poskytovanie 

rôznych predmetov, potravín a pod. do rôznych foriem potravinových bánk, tzv. dobrých skriniek a pod., bez využívania 

digitálnych sietí, ale aj s ich využívaním. 
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 Nakoniec pozornému čitateľovi určite neušla otázka, kam možno zaradiť celý systém 

náboženstva a jeho aktérov – najmä cirkvi – v systéme spoločenskej regulácie, keďže sa na 

spoločenskej regulácii nepochybne podieľajú a ich aktérov nemožno vylúčiť spomedzi aktérov 

verejnej politiky. 
 Ak vylúčime už prinajmenšom a až na výnimky (Vatikán) v Európe (ale nie na iných 

kontinentoch) historicky prekonané formy štátneho náboženstva (existencia štátnych 

protestantských cirkví napríklad v Škandinávii alebo de iure doteraz vo Veľkej Británii, pravoslávia 

v Rusku a rôznych foriem tzv. cézaropapizmu), potom môžeme konštatovať, že cirkvi nemôžeme 

považovať za aktérov v rámci spoločenskej regulácie, ktorú reprezentuje štát. 
 Napriek nepochybnej prítomnosti cirkví v trhovej ekonomike (cirkevné majetky, cirkevné 

dane atď.) svojim charakterom sa nelíšia ani nevyčleňujú z charakteru trhových aktérov verejnej 

politiky – štátnu vatikánsku banku (Istituto per le Opere di Religione - IOR) možno považovať len 

za jednu z bánk a nie je dôvod uvažovať o nej ako o nejakom špecifickom aktérovi v rámci 

trhových aktérov verejnej politiky. 
 Viacerí autori preto zaraďujú cirkvi do občianskeho sektora (Gulyás 2005. s. 77, Frič – 

Bútora 2005, s. 157), hoci len s váhaním a s rôznymi doplňujúcimi podmienkami. Faktom je, že sú 

v mnohom značne nepodobné väčšine subjektov občianskej spoločnosti. Predovšetkým majú 

výraznú hierarchickú štruktúru a niektoré z nich (najmä protestantské) aj vlastné zákonodarné zbory 

(synody), vlastné ústavy a zákony, vlastné výkonné orgány (presbytériá), vlastný majetok i vlastné 

dane, čím skôr pripomínajú štát. „Vnútorné organizačné pravidlá týchto cirkví … sú prejavom 

samosprávy, teda vlastného rozhodovacieho systému. V súlade s týmito pravidlami je tak určený 

spôsob ich prijatia, zmien i vymožiteľnosti. Aj tieto pravidlá určujú zodpovednosť a možné 

sankcie... Podvolenie sa tejto autorite je dobrovoľným vzťahom ...Tieto pravidlá takto sú 

regulatívnym systémom, ktorý pôsobí paralelne so všeobecne záväznými normatívnymi hodnotami“ 

(Klíma 2003, s. 26 – 27). Niektorými znakmi (dobrovoľnosť) sa takto cirkvi blížia k občianskej 

spoločnosti, inými (zmluvnosť) trhu a početnými (organizačná štruktúra, sankčnosť) k štátu ... 
 Kam teda zaradiť cirkvi? 
 Aj keď niektoré z nich majú len pomerne krátku históriu, ako genotyp systému spoločenskej 

regulácie sú staršie ako trh i ako občianska spoločnosť a svojim spôsobom sú dokonca staršie ako 

moderný parlamentný štát. Môžeme ich vlastne považovať za pôvodný predštátny systém 

spoločenskej regulácie, ktorý nestratil celkom svoju opodstatnenosť a hoci môže byť niekedy 

považovaný za relikt, predsa v určitom rozsahu ešte naďalej ako systém spoločenskej regulácie 

pôsobia. Ich základnými nástrojmi sú predovšetkým zdieľané a nadprirodzenou autoritou 

podporované  hodnoty (predovšetkým viera, ale aj niektoré hodnoty, s ktorými sa stretávame dnes aj 

v prostredí iných regulačných systémov).   
 

 Proces identifikácie relevantných aktérov je veľmi dôležitou súčasťou tvorby verejnej 

politiky. „Pre ich lepšiu identifikáciu možno sledovaný problém rozložiť do niekoľkých 

komponentov (aspektov) … Identifikácia aktérov je väčšinou iteratívny proces, najmä pri nových 

témach a v oblastiach, ktoré nie sú stabilizované, sa môže stať, že dôležitý aktér vstúpi do analýzy 

až neskôr“ (Veselý 2007b, s. 227). Napokon riešením problémov vo verejnej politike sa vo väčšine 

prípadov nezaoberá iba jeden výlučný aktér, ale súhrn aktérov z rôznych systémov spoločenskej 

regulácie - „ide o vzorec kolektívnych a organizovaných aktivít v záujme dosiahnutia určitých 

cieľov (Malíková 2003, s. 13). „Regulátory nepôsobia izolovane. Prepájajú ich zložité vzťahy, dané 

zvláštnosťami ich uplatnenia a rôznorodosti riešených úloh“ (Potůček 2016, s. 41), čo sa osobitne 

pokúšajú postihnúť niektoré z metód verejnej politiky (ako napr. modely arén a sietí). 
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6  NÁSTROJE VEREJNEJ POLITIKY 
 

 Nástroje sú prostriedky, ktorými sa uplatňuje verejná politika v celom jej cykle: ktorými sa 

verejná politika formuluje, implementuje a evalvuje. Ľ. Malíková píše, že „vláda môže využívať 

celý rad nástrojov na dosahovanie politických cieľov … slúžia ako prostriedky na usmernenie 

aktivít verejného života alebo riešenie konkrétnych problémov“ (Malíková 2003, s. 28). M. 

Beblavý, ktorý sa problematike nástrojov verejnej politiky venuje podrobnejšie, ich charakterizuje 

ako „prostriedky, ktorými sa nositeľ moci pokúša uviesť svoje koncepcie, stratégie a zámery do 

praxe tak, aby skutočne fungovali a dosiahli vopred stanovený cieľ“ (Beblavý, s. 37). Túto 

identickú formuláciu považujú aj ďalší autori (Adamcová – Klus 2006, s. 50). Otázkou je, či aj 

koncepcie a stratégie nemožno považovať už za nástroje verejnej politiky. Ľ. Malíková rozlišuje 

nástroje legislatívne (ale nazýva ich aj právne), ekonomické, organizačno-administratívne a 

informačné (Malíková 2003, s. 28 – 31). M. Potůček rozlišuje medzi nástrojmi a) nástroje 

strategického riadenia (vízie, stratégie, koncepcie, cieľové programy, plány),  b) politické deklarácie 

(vládne vyhlásenia, stanovenie aktuálnych tém a úloh), c) právne a organizačné normy, ich tvorba a 

aplikácia, d) fiškálne nástroje (regulácia príjmov a výdajov verejných rozpočtov, distribúcia a 

redistribúcia finančných zdrojov), e) organizovanie, manažment realizácie, f) výchova a 

indoktrinácia (Potuček 2008).  

 Aj keď – ako si ukážeme v nasledujúcich riadkoch – v rôznych prístupoch k problematike 

nástrojov verejnej politiky jednoznačne dominujú nástroje, ktorými disponujú aktéri z prostredia 

štátu ako systému spoločenskej regulácie (čo je napokon celkom pochopiteľné, nakoľko štátni 

aktéri majú za sebou najdlhšiu históriu v presadzovaní „štátnych“ záujmov), treba zdôrazniť, že 

existujú aj nástroje, ktoré sú špecificky využívané k presadzovaniu svojich nadindividuálnych, 

prípadne aj legitímnych verejných záujmov, aktéri z prostredia trhu či občianskej spoločnosti. 

 Rôzne vymedzenia a klasifikácie nástrojov verejnej politiky nachádzame pritom už u H. 

Lasswella, ale spomedzi viacerých významných klasických autorov sa nástrojom verejnej politiky 

venoval veľmi intenzívne napríklad Michael Howlett, z ktorého klasifikácií môžeme uviesť 

napríklad nasledovnú, charakterizovanú ako taxonómia základných nástrojov verejnej politiky, 

využívaných štátom:   

 

Tab.  8 Základné nástroje verejnej politiky 

ciele kľúčové 

(nodality) 

mocenské 

(authority) 

finančné 

(treasury) 

organizačné  

(organization) 

zmena správania 

aktérov 

poradenstvo 

výcvik  

predpisy 

poplatky 

licencie 

granty 

úvery 

dane 

úradná administratíva 

verejné podniky 

monitorovanie 

správania aktérov 

výkazy 

evidencie 

sčítania ľudu 

konzultácie 

prieskumy verejnej mienky 

policajné hlásenia 

vedenie záznamov 

prieskumy 

Prameň: Howlett 2005, s. 36 

 

 Nástroje možno typologizovať rôznymi spôsobmi, napríklad: podľa zdrojov alebo kapacít, 

ktoré si vyžadujú; podľa činnosti, ktorú väčšinou podporujú (napríklad nástroje formulácie, 

implementácie a evaluácie); podľa priestorových súvislostí a pod. (Turnpenny - Jordan - Benson  - 

Rayner 2015, s. 18). Nilsson (2008. s. 345 - 347) rozlišuje nástroje jednoduché, formálne a 

zložitejšie atď. Rozšírená je aj klasifikácia nástrojov verejnej politiky do troch veľkých kategórií, 

ktorú uvádza aj Guy B Peters (1998, s. 38 - 45), rozlišujúc:  

- regulačné nástroje, využívajúce právne nástroje pre reguláciu sociálnych a trhových interakcií: 

aktéri sú povinní konať v rámci niektorých jasne definovaných hraníc toho, čo je povolené a čo nie 

je povolené. Povinné opatrenia sú zvyčajne podporované hrozbami sankcií v prípadoch 

nedodržania. Tieto sankcie môžu mať rôzny charakter (pokuty a iné hospodárske sankcie, dočasné 
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odňatie práv a pod.), Niektorí autori sa domnievajú, že sankcionovanie je najdôležitejšou 

vlastnosťou regulačných nástrojov. Iní vnímajú normatívnu autoritu vlád ako najdôležitejšiu črtu 

týchto nástrojov (preto sa zameriavajú na ich normatívno - pozitívnu stránku); 

- ekonomické a finančné nástroje, ktoré smerujú k rôznym hospodárskym alebo sociálnym 

činnostiam: vo všeobecnosti môžu zahŕňať ekonomické prostriedky v hotovosti alebo v naturáliách 

a môžu byť založené na pozitívnych stimuloch (povzbudzovaní, podpore určitých činností) alebo 

odrádzajúcich opatreniach (odrádzajúcich, obmedzujúcich určité činnosti);  
- mäkké nástroje sa vyznačujú tým, že sú dobrovoľné a nedonucovacie, poskytujú odporúčania, 
ponúkajú dobrovoľné alebo zmluvné dohody. Príkladmi týchto nástrojov sú kampane, etické 
kódexy, odporúčania, verejno-súkromné partnerstvá. 
 Rozsiahlu klasifikáciu nástrojov zverejnil aj Martin Klus, ktorý rozlišuje nástroje: 
 právne, ktoré ďalej delí na: 

◦ formálne, teda záväzné a vynútiteľné, 
◦ neformálne, teda nezáväzné, resp. odporúčania, prípadne iné motivačné, 
◦ dekriminalizáciu a legalizáciu, 
◦ rovnosť a pozitívnu diskrimináciu, 
◦ delegovanie rozhodovacej právomoci; 

 ekonomické, tvoriace účasť hospodárskej politiky štátu, ku ktorým patria aj: 
◦ dane, vrátane daňových prirážok, 
◦ dotácie, ku ktorým patria aj granty, kupóny, pôžičky, dražby a poplatky; 

 informačné, do okruhu ktorých patrí: 
◦ vzdelávanie a šírenie informácií, 
◦ licencie a certifikáty, 
◦ presviedčanie a nabádanie, vrátane kampaní, 
◦ rebríčky, súťaže; 

 administratívne; 
 špecifické, ktoré člení na: 

◦ legálne: lobing, petície, nátlakové akcie, 
◦ nelegálne: klientelizmus, úplatkárstvo, vydieranie (Klus  ). 

 Ďalšiu klasifikáciu nástrojov verejnej politiky publikovalo v roku 1997 OECD: 
 

Tab. 9 Klasifikácia nástrojov verejnej politiky podľa OECD 

 

Typ Nástroj Prostredníctvom 

informácie poradenstvo  masového šírenia 

Pokyny selektívneho šírenia 

údaje a informácie reklamy a PR nástrojov 

hrozby a presviedčania koncentrácia na kľúčových aktérov 

Dohody reakcie na žiadosti 

ekonomické výhodné transakcie verejného obstarávania 

motivačné a demotivačné nástroje daňových úľav 

dohodnuté výhody grantov, úverov a dotácií 

administratívne poskytovanie špecializovaných služieb  

využitie kvalifikovanej pracovnej sily  

administrácia existujúcou štátnou organizáciou  

monitorovanie a inšpekcia  

dozor a zásahy smerujúce k náprave  

absencia konania spoliehanie sa na trhové sily  

spoliehanie sa na spoločenskú kontrolu  

samoregulácia  

Prameň: Beblavý – Sičáková 2001, s. 8 

 

 Iná tabuľka klasifikácie nástrojov verejnej politiky, ktorú opakujú u nás viacerí autori, a 

ktorá sa nám javí oveľa zrozumiteľnejšia, obsahuje tieto položky: 
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Tab. 10 Typológia nástrojov podľa typu a miery záväznosti 
 

Použité nástro-

je, formálnosť 

nástrojov 

Právne Ekonomické Informačné Administratívne 

Povinné ná-

stroje (regulá-

cia) 

právny rámec (ob-

čianske a trestné 

právo) 

regulácia (kontroly 

cien, množstva, pro-

dukcie, vstupu a vý-

stupu z priemysel-

ného odvetvia) 

priame poskytovan-

ie informácií (po-

vinné zverejňovan-

ie informácií) 

priame poskyto-

vanie služieb 

štátom 

právna úprava 

(predpisy. povo-

lenia, zákazy, 

nariadenia vlády,  

vyhlášky) 

dane, clá nepriame poskyto-

vanie informácií 

(vydávanie licencií 

registrácia a certifi-

kácia) 

budovanie infra-

štruktúry, posil-

ňovanie ľudských 

zdrojov 

Zmiešané ná-

stroje (pozitív-

ne a negatívne 

stimuly) 

kvóty, pozitívna dis-

krimnácia 
dotácie (kupóny, pô-

žičky, granty, daňo-

vé zvýhodnenie) 

poskytovanie a ší-

renie informácií 

(kampane) 

nepriame posky-

tovanie služieb 

pomocou nezá-

vislých organizá-

cií 
rozhodovacia právo-

moc, inštrukcie, prí-

ručky 

aukcia práv nabádanie 

štandardy, konven-

cie, usmernenia 

dane, užívateľské 

poplatky 

odrádzanie, tlmenie 

nadmerného dopytu 

kontrahovanie 

Dobrovoľné 

nástroje 
etické kódexy,odpo-

rúčania, neformálne 

normy, dobrý prí-

klad, spoločenské 

zvyky  

 ceny, rebríčky 

kvality 
neziskové orga-

nizácie 

rodina, komunita 

trh 

Prameň: Beblavý 2002, s. 80 

 

 Existujú aj podrobnejšie popisy obsahu jednotlivých položiek, ktoré sú obsiahnuté v tejto 

tabuľke (Beblavý 2002, s. 81 - 96, Adamcová – Klus 2006, s. 52 – 67), ale v úhrne však aj vďaka 

tomu (ako aj vďaka tomu, že v toľkých publikáciách sa objavujú v tabuľke obsiahnuté tie isté 

nástroje) môže vzniknúť dojem, akoby išlo o vyčerpávajúci zoznam. Proti tomu však svedčia nielen 

určité kriteriálne nejasnosti v usporiadaní týchto nástrojov, ale napríklad aj taký detail, akým je 

absencia dobrovoľných ekonomických nástrojov v rámci tejto klasifikácie. Ako píše M. Potůček 

(2016, s. 67): „napriek tomu, že typológii nástrojov verejnej politiky venuje odborná literatúra 

veľkú pozornosť, z ich prehľadu vyplýva, že medzi odborníkmi nepanuje zhoda“. 

 V skutočnosti popri pár či pár desiatkach nástrojov, ktoré vidíme či by sme mohli vidieť v 

tejto klasifikácii, existujú stovky ďalších a niekedy ešte dôležitejších. Pokúsime sa na ich existenciu 

poukázať bez toho, aby sme chceli nahradiť či spochybniť vyššie uvedené klasifikácie. Môžeme ich 

pritom usporiadať do nasledovných skupín, ktoré majú určité spoločné črty: 

a) nástroje koncepčné, resp. prípravné, ktoré plnia svoju úlohu najmä vo fáze formulácie cieľov 

verejnej politiky, resp. pri identifikovaní problémov, ktorými sa má verejná politika zaoberať – 

preto ich možno charakterizovať aj ako nástroje prevažne formulačné; 

b) nástroje legislatívne, alebo – presnejšie – právne, obsahujúce vždy určitú mieru záväznosti a 

niekedy aj sankčnosť; ktoré nachádzajú svoje uplatnenie najmä vo fáze implementačnej rovnako 

ako ďalšie nástroje - 
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c) nástroje ekonomické, niekedy zúžene charakterizované ako finančné či peňažné; 

d) nástroje informačné, najčastejšie využívané vo fáze evaluačnej, ale zďaleka nielen v nej; 

e) nástroje organizačno-administratívne, ktoré sú takisto najviac späté s fázou implementácie. 

 Náš pohľad na problematiku nástrojov verejnej politiky nie je vedený myšlienkou 

vypracovania nejakej dokonalej typológie či nebodaj úplného zoznamu všetkých možných či aspoň 

reálne existujúcich nástrojov verejnej politiky. Bráni tomu niekoľko skutočností: 

● nástrojov verejnej politiky je neskutočné množstvo: okrem tých, ktoré majú uplatenie v celom 

rade verejných politík (ako napr. zákony), existujú aj nástroje, ktoré majú špecifické použitie v 

jednotlivých politikách (napr. grafikon v dopravnej politike), pričom neustále dochádza k tvorbe 

nových nástrojov (napr. šrotovné v hospodárskej politike); 

● v akejkoľvek klasifikácii nástrojov verejnej politiky dochádza často k prelínaniu medzi 

jednotlivými kategóriami: zákon o slobodnom prístupe k informáciám je nástrojom informačným aj 

právnym – a veľa nástrojov z kategórie tzv. záväzných či povinných má formu záväzných právnych 

predpisov; 

● v praxi sa potvrdzuje, že neexistuje medzi nástrojmi verejnej politiky žiadny sólový „čarovný 

prútik“, ktorým by bolo možné vo verejnej politike riešiť problémy či dosahovať ciele: vždy ide o 

kombináciu viacerých nástrojov a spravidla je dôležitá práve ich kombinácia, ktorá znamená 

koordinované využívanie nástrojov s rôznymi charakteristikami.  

 Všetky doterajšie klasifikácie nástrojov verejnej politiky majú však spoločné obmedzenie: 

takmer výlučne sa zaoberajú nástrojmi, ktoré vo svojej praxi využívajú aktéri z prostredia štátu resp. 

verejnej moci. Na jednej strane je to objektívne podmienené doterajším vývojom, keď aktéri 

politiky pochádzali predovšetkým z tohto systému spoločenskej regulácie, na druhej strane je to 

jednoducho rest teórie verejnej politiky, ktorý sa pokúsime v nasledujúcich riadkoch aspoň 

čiastočne odstrániť a venovať pozornosť aj nástrojom, využívaným aktérmi z prostredia trhu či 

občianskej spoločnosti.  

 

6. 1 NÁSTROJE STRATEGICKO-KONCEPČNÉ 

 

 Strategicko-koncepčné nástroje, nazývané tiež verejnopolitické dokumenty, prinášajú do 

verejnej politiky prostriedky, pomocou ktorých sa najmä vo fáze formulácie, čiže zamerania a 

identifikácie cieľov verejnej politiky, uľahčuje nájdenie väzieb medzi tendenciami či smerovaním 

vývoja spoločnosti v rozhodujúcich parametroch, ktoré nemôžu byť izolované od kľúčových 

verejných záujmov, ktoré je potrebné aj týmto spôsobom v spoločnosti identifikovať. Z podstaty 

týchto charakteristík vyplýva, že takéto dokumenty majú rozhodujúci význam pre koncipovanie 

verejných politík v pôsobnosti štátu, ale nie je vylúčené aj ich využívanie v prostredí iných aktérov 

v celom profile verejnej politiky.  

 Ako sme už uviedli vyššie, neexistuje všeobecná zhoda v tom, či tu ide skutočne o nástroje v 

zmysle vyššie uvedenej charakteristiky: A. Veselý, Z. Drhová a M. Nachtmannová (2007, s. 50) ich 

explicitne medzi nástroje nezaraďujú, no zároveň ich členia na: 

 legislatívne (ústavný zákon, zákon, nariadenie, vyhláška, medzinárodné dohody); 

 strategické (stratégie, koncepcie, dlhodobé zámery, plány, akčné plány, plány rozvoja, 

strategické plány, národné politiky); 

 výskumné (verejnopolitické analýzy, výskumné správy); 

 deklaratívne a advokačné (programové vyhlásenie vlády, dokumenty politických strán). 

  M. Potůček (2016, s. 68 – 70) ich člení do dvoch základných skupín: na poznávacie a 

vlastné programové dokumenty, pričom za produkty poznávania označuje verejnopolitické analýzy 

a prognózy, výskumné správy, policy briefs a pod.; k programovým dokumentom potom patria 

vízie, stratégie, koncepcie, programy, plány, doktríny a cestovné mapy.   

  V obsahu stratégií, koncepcií, vízií, programových vyhlásení sa tu vymedzujú ciele v 

podobe „ukazovateľov“ (smerníkov) kam má verejná politika dlhodobo smerovať (Ochrana 2010a, 

s. 23). V každom prípade sa však v týchto cieľoch operacionalizujú vývojové tendencie (vrátane ich 

nositeľov a ich záujmov), ktoré sa  vedeckovýskumnými analyticko-prognostickými metódami 
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identifikovali v skúmanom prostredí ako relevantné. 

 Všeobecne sa takto identifikované tendencie premietajú do nástrojov prvej z vyššie  M. 

Potůčkom rozlišovaných skupín: do rôznych analýz186, publikovaných vedecko-výskumnými 

inštitúciami187. Môžu mať tiež podobu prognóz188 (s horizontom spravidla do 20 rokov), alebo (s 

rovnakým horizontom) podobu vízií189, pri tvorbe ktorých sa už spravidla zúčastňujú aj aktéri z 

politického prostredia, nie však výlučne len z vládnuceho krídla. Vízia je pre dané spoločenstvo 

(napríklad na úrovni národa či štátu) prostredníctvom demokratickej diskusie kultivovaná predstava 

o jeho vývojových ohrozeniach, rozvojových príležitostiach a zároveň o spôsoboch, ktoré môžu 

viesť k minimalizácii zistených ohrození a k maximalizácii využitia identifikovaných príležitostí 

(Ochrana – Potůček 2010, s. 39). „Vízia je v demokratickej diskusii kultivovaná predstava o jeho 

vývojových ohrozeniach, rozvojových príležitostiach a zároveň o spôsoboch, ktoré môžu viesť k 

minimalizácii zistených ohrození a k maximalizácii využitia identifikovaných  príležitostí v danej 

oblasti záujmu v rámci široko zdieľaných hodnôt“ (Potůček 2016, s. 69)190. Funkciou prognózy 

oproti tomu je „podať podmienený obraz možného budúceho stavu spoločnosti. Dobrá prognóza 

nehovorí, čo sa stane, ale odpovedá na otázku, čo by sa stalo, keby. Tým prispieva k zodpovednej 

tvorbe strategických rozhodnutí, ktoré sa opierajú o reflexiu možných dlhodobých dôsledkov a 

definujú pritom rolu vlády a ďalších aktérov. Prognóza teda odpovedá na základné otázky: Čo môže 

nastať? Čo môžu (resp v prípade normatívne položenej otázky, čo by mali) jednotliví aktéri v tejto 

súvislosti konať?“ (tamže, s. 42). „Prognóza je výsledným produktom systematického 

intelektuálneho úsilia, identifikujúceho  na základe dostupného poznania podmienené možné 

budúcnosti“ (Ochrana 2010a, s. 42). 

 Dá sa povedať, že táto skupina nástrojov by mala byť charakteristická svojou 

objektívnosťou, snahou o hľadanie takých rozvojových parametrov, ktoré by boli vedecky neutrálne 

k identifikovaným tendenciám v spoločenskom vývoji i vo vývoji záujmov, obsiahnutých v týchto 

tendenciách. Záväznosť týchto nástrojov je však minimálna, pokiaľ majú vedecký základ, mali by 

predstavovať dostatočne spoľahlivý východiskový bod pre využitie ďalších, záväznejších 

strategicko-koncepčných a následne aj iných nástrojov. Výhodou takýchto expertíz je alebo môže 

byť, že nezastupujú žiadne partikulárne, stranícke alebo skupinové záujmy, čo vytvára predpoklad, 

že sú v nich problémy posudzované s ohľadom na verejné záujmy (Malíková 2003, s. 11).  

 V metodike Európskej komisie do tejto kategórie spadajú tzv. zelené knihy, charakteristické 

svojim tematickým zameraním, naplneným obyčajne širokým spektrom pohľadov rôznych autorov 

na danú tému. Naznačujú možnú budúcu, zamýšľanú legislatívu EÚ, prinášajú úvahy o určitej 

tematickej oblasti. Spravidla sú východiskom pre prípravu bielych kníh (Veselý – Drhová – 

                                                 
186  Ešte širšie chápanie východisk pre tvorbu verejnej politiky priniesla E. Ostrom, ktorá za východiskové 

dokumenty, predchádzajúce tvorbe verejnej politiky považuje tvorbu metateoretických konceptuálnych rámcov, na ktoré 

nadväzuje na mezoúrovni tvorba teórií a na mikroúrovni modely, ako o tom referujú napr. M. Nekola a V. Novotný 

(2010, s. 61 - 62). 
187  Napr. projekt APVV 0750-11 „Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike predpoklad prechodu do vyššieho 

štádia rozvoja“, ktorého riešiteľom bol Ekonomický ústav SAV. 
188  Napr. Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie Slovenska (Prognostický ústav SAV) , Analýza 

regionálnych disparít SR a prognóza budúceho vývoja (Ekonomický ústav SAV), Prognóza vývoja rodín a domácností 

na Slovensku do roku 2030 (Infostat) a pod. 
189  Napr. Vízia vývoja Slovenskej republiky do r. 2020 (Úrad vlády SR). 
190 „Vízia vychádza z identifikovaných pravdepodobných tendencií spoločenského vývoja. Na základe kritéria 

adekvátnosti odhalených tendencií môžeme hovoriť o realistickej vízii, resp. o vízii nerealistickej. Ak sú tieto tendencie 

adekvátne identifikované, potom aj daná vízia môže byť formulovaná realisticky. Realistická vízia vyjadruje schopnosť 

vlády adekvátne sa orientovať v tendenciách spoločenského vývoja a zároveň je nástrojom, kam v dlhodobom časovom 

horizonte smerovať činnosť. Opakom realistickej vízie je vízia utopistická (nerealistická). Tá vychádza z nepresných 

odhadov, nesprávne určených tendencií spoločenského vývoja, ako aj z prevahy subjektivistického prístupu (napr, vo 

forme preferencie neodôvodneného priania) nad objektívnym prístupom. Vzhľadom k pluralite a principiálnej nepoz-

nateľnosti možných budúcností je ponúkajúcim sa prístupom ku tvorbe vízie identifikácia spôsobov, ako posilňovať 

schopnosť danej spoločnosti vyrovnávať sa s rôznymi potenciálnymi ohrozeniami či účinne využívať ponúkajúce sa 

rozvojové príležitosti. Konečný verdikt o tom, či je vízia realistická alebo utopická, je otázkou budúceho empirického 

preverenia. Základnými nástrojmi na stanovenie vízie môžu byť scenáre spoločenského vývoja, prognózy, modely“ 

(Ochrana 2010a, s. 40). 
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Nachtmannová 2007, s. 54). U nich už môžeme hovoriť o určitej miere záväznosti. Tým, že biele 

knihy už prinášajú – aj keď ešte stále len vo všeobecnej, koncepčnej rovine – aj strategický pohľad 

na možnosti riešenia problémov, identifikovaných v rámci danej témy, ktoré sa stávajú 

východiskom pre prípravu legislatívnych nástrojov Európskej komisie (pre tvorbu jej nariadení a 

pod.). Z tohto dôvodu sú určitou orientáciou pre členské krajiny, pokiaľ v danom čase pripravujú 

vlastnú legislatívu k danej problematike, aby po predpokladanom prijatí európskej legislatívy v 

rámci jej implementácie nemuseli vlastnú legislatívu zásadne upravovať. 

  

 Tu začína druhá skupina M. Potůčkom vyššie rozlišovaných skupín strategicko-

koncepčných nástrojov: vlastné programové dokumenty. Už zelené knihy reprezentujú určitú 

selekciu zo spektra možností, prezentovaných bielymi knihami. Toto je charakteristika aj ďalších 

strategicko-koncepčných nástrojov, do tvorby ktorých stále viac a viac vstupujú popri nezávislých 

akademických tvorcoch aj aktéri predovšetkým z politického systému alebo všeobecne zo systému 

štátnej regulácie. Následná selekcia cieľov verejnej politiky tak už reflektuje záujmy aktérov, pre 

ktorých sú strategicko-koncepčné materiály východiskom ich dalších verejnopolitických aktivít. 

 Určitú vyššiu mieru záväznosti napríklad doktríny191, ktoré – tým, že sú pripravované aj za 

účasti vládnych a parlamentných aktérov a majú ambíciu pritom prekonávať štandardnú dĺžku 

jedného funkčného obdobia a sledovať horizont cca 10 rokov – sú dôležitým nástrojmi 

koncepčného charakteru192. „Doktrína je spravidla stručný dokument, charakterizujúci všeobecné 

princípy, ktorými by sa mala verejná politika riadiť“ (Potůček 2016, s. 70). Obdobný časový 

horizont (5 – 10 rokov) majú aj rôzne stratégie193, spracovávané napríklad vo vládnych štruktúrach 

pre rôzne tematické a vecné oblasti, ešte stále aj za účasti odborných grémií194. „Stratégiou 

rozumieme na základe prognóz stanovený spôsob rozhodovania o tom, kam chceme smerovať, aké 

dlhodobé ciele chceme dosiahnuť a aké činnosti, podmienky a zdroje pre dosiahnutie daných cieľov 

je potrebné realizovať“ (Ochrana – Potůček 2010, s. 48). „Stratégia je návod ako predvídavo 

minimalizovať vývojové ohrozenia a maximalizovať rozvojové príležitosti daného útvaru 

(nadnárodnej inštitúcie, krajiny, kraja, inštitúcie, firmy) v strednodobom či dlhodobom horizonte pri 

účelnom použití dostupných zdrojov“ (Potůček 2016, s. 69). 

 Charakteristickou črtou stratégií je ich periodická aktualizácia. Takúto charakteristiku majú 

napríklad aj dlhodobé zámery, ktoré môžu mať pre vybrané tematické a vecné oblasti už aj 

štandardizovanú formu, súčasťou ktorej je napríklad aj predpísaný interval aktualizácie195. 

 Z hľadiska časového horizontu ale aj vecného rozsahu nasledujúcim nástrojom koncepčného 

charakteru sú koncepcie196, ktoré majú spravidla časový horizont do piatich rokov. Koncepcia je 

                                                 
191  Napr. Doktrína Ozbrojených síl SR (Ministerstvo obrany SR). 
192  Známa je napríklad Sociálna doktrína ČR, pripravená za účasti reprezentantov Senátu Parlamentu ČR, 

Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR a tímu nezávislých akademických expertov v roku 2001. Pozri 

http://www.sds.cz/docs/prectete/e_kolekt/soc_dokt.htm. 
193  Za  univerzálne metodické predpoklady tvorby stratégií považuje F. Ochrana • participatívnosť a pluralitný 

spôsob prípravy; • orientáciu na problémy a teda aj selektivnosť, identifikáciu dominantných problémov a možných 

ciest ich riešenia, vychádzajúcich z poznania celostného kontextu; • variantnosť v hodnotových dôrazoch i v spôsoboch 

výkladu skutočnosti, zároveň ale snaha hľadať spoločného menovateľa všade tam, kde je to možné – predovšetkým v 

identifikácii aktuálnych a možných budúcich problémov, a v hľadaní ciest, ako im čeliť alebo im predchádzať s 

využitím disponibilných zdrojov; • zrozumiteľnosť a (často, nie však nevyhnutne) inovativnosť; • aktivizácia 

zúčastnených aktérov pri poznávaní situácie a problémov aj pri ich riešení; • trvalé úsilie – prúd neustále 

aktualizovaných a doplňovaných pohľadov na možné a žiadúce budúcnosti (Ochrana 2010a, s. 49).    
194  Napr. Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (2011). 
195  Podľa vysokoškolského zákona napríklad vysoké školy a fakulty v SR majú mať spracovaný svoj dlhodobý 

zámer. 
196  „Koncepcia má dve základné tematické časti. Prvá časť je analytická. Jej zmyslom je podať identifikáciu 

existujúceho stavu a ukázať jeho „neudržateľnosť“ v dlhšom časovom horizonte. Z hľadiska formy ide o analytickú 

štúdiu, ktorá môže predchádzať spracovaniu samotnej koncepcie. Obsahom tejto analýzy je detailné preskúmanie 

súčasného stavu, pričom cieľom tejto analýzy je podať dôkaz, prečo je daný stav nevyhovujúci. Základným výstupom 

analýzy je odôvodnenie transformačnej potreby. Transformačná potreba je definovaná v koncepčných cieľoch. 

Analytická časť  je zvyčajne spracovaná na základe politického zadania (napr. parlamentu, vlády, ministra príslušného 

rezortu, námestníka). Je spravidla vypracovaná pod vedením odbornej zložky (sekcie, odboru), do kompetencie ktorej 
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„nástrojom realizácie špecifických strategických cieľov daného aktéra (vlády, kraja, firmy a pod.) a 

nástrojov ich dosahovania; je spravidla jednoznačnejšia a určitejšia ako stratégia a podieľa sa na nej 

menší počet zúčastnených aktérov. Ide o systémový spôsob riešenia určitého závažného problému v 

dlhodobom alebo strednodobom časovom horizonte“ (Ochrana – Potůček 2010, s. 51). 

 Dokumenty koncepčného charakteru, ktoré sa pohybujú svojim časovým horizontom a tomu 

už aj primeranou relatívne vysokou mierou záväznosti majú často názov program, ktorého 

charakteristickou črtou je už prakticky vždy jeho pravidelná aktualizácia (spravidla každoročná)197. 

„Program konkretizuje postup k dosiahnutiu vybraných cieľov. Určuje nástroje, realizačné 

podmienky, prípadne i zodpovednosť a časový harmonogram ich napĺňania“ (Potůček 2016, s. 69). 

Pokiaľ ide o politický program, ten „často prechádza zložitým procesom vyjednávania, hľadania 

konsenzu, medzi rôznymi vládnymi inštitúciami, občianskymi, záujmovými skupinami, politickými 

stranami poslaneckými výbormi, poradnými orgánmi, expertnými a či podnikateľskými skupinami a 

pod,“ (Malíková 2003, s. 14), alebo by aspoň mal takýmto procesom prechádzať ako dokumenty 

kolektivizujúce nadindividuálne politické záujmy. Programy politických strán môžu byť dlhodobé, 

strednodobé alebo šité „na mieru“ volebnej kampane (Potůček 2016, s. 69). Aktualizácia 

politického programu nemusí byť však nevyhnutná, ako je tomu práve napríklad vo volebných 

programoch politických strán, ale z nich vychádzajúce – v prípade volebne úspešných politických 

strán – programové vyhlásenie vlády198, ohraničené v našich podmienkach jej štvorročným 

funkčným obdobím, už určitú vysokú záväznosť (aj keď nie v zmysle záväznosti právnej ale „len“ 

politickej) má. 

 Najkratší časový horizont medzi koncepčnými nástrojmi majú rôzne plány: ich záväznosť je 

niekedy pomerne vysoká (napríklad plán legislatívnych úloh vlády, ktorého jednotlivé úlohy možno 

meniť len vládnymi uzneseniami), inokedy nižšia (napríklad edičný plán), ale sú – pri svojom 

spravidla ročnom časovom horizonte – základom pre riadenie procesov najmä vo fáze 

implementácie vo verejnej politike, čo znamená napríklad koordináciu celého radu veľmi 

dôležitých konkrétnych činností. „Plán je konkrétnym dokumentom, špecifikujúcim žiadúci budúci 

stav danej oblasti  a umožňujúci kontrolu jeho dosahovania. Môže byť direktívny (striktne 

vyžadujúci plnenie) alebo indikatívny (orientačný). S plánmi sa stretávame napríklad pri plánovaní 

rozvoja obce (komunitné plány) alebo regiónu“ (Potůček 2016, s. 70). „Realizačné plány sú 

vypracovávané na základe a pre podporu realizácie stratégií a koncepcií a konkretizujú žiadúce 

budúce stavy v danej oblasti a umožňujú kontrolu ich dosahovania. V krátkodobom, strednodobom 

a dlhodobom časovom horizonte definujú spôsoby pre realizáciu cieľov, zodpovednosti, 

kompetencie a predpoklady pre realizáciu, vrátame kalkulácie zdrojov“ (Ochrana – Potůček 2010, s. 

56). Zatiaľ čo vyššie spomínané nástroje majú dlhodobý prípadne strednodobý časový horizont, v 

nich (najmä v programoch) obsiahnuté ciele sú rozložené do plánovacích intervalov – v praxi by 

potom mal byť každý interval pokrytý realizačným plánom (Ochrana 2010a, s. 25). Takýmto 

plánom, nadväzujúcim na programové vyhlásenie vlády, je ročný plán legislatívnych úloh vlády, 

ktorý už má rámcovú záväznosť. 

 Cestovná mapa199 (road map) „špecifikuje cestu, po ktorej sa dospeje ku stanovenému 

                                                                                                                                                                  
daný problém patrí. V niektorých prípadoch je možné použiť aj nezávislého spracovateľa, a to tak vnútrorezortného 

(výskumný ústav, rezortná vysoká škola), ako aj  mimorezortného. Vo všetkých prípadoch platí, že výsledky analýzy sú 

základom pre politické (resp. manažérske) rozhodnutia, v akom rozsahu uskutočňovať zmeny. Analýza existujúceho 

stavu je daná obyčajne politickým zadaním a v praxi môže byť aj samostatným dokumentom, ktorý časovo predchádza 

samotnú koncepciu. V takom prípade sa koncepčný dokument na danú  analýzu  spravidla odvoláva, resp. je táto 

analýza relatívne samostatnou súčasťou celkovej dokumentácie zaoberajúcej se koncepčnými zmenami.  Koncepčné 

zmeny sú definované v cieľoch koncepcie. Nimi sa rozumejú očakávané (budúce) stavy, ktoré majú podstatne zmeniť 

doterajší stav. Koncepčné ciele je možné definovať ako vo forme funkčných cieľov, tak aj cieľov objektových. Každý 

koncepčný cieľ má určený časový horizont“ (Ochrana 2010a, s. 52 – 53).  
197  V našich podmienkach sú nimi napríklad programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja územných celkov. 
198  Treba si uvedomiť, že hoci pretrvávajú predstavy o tom, že programové vyhlásenie vlády má vyjadrovať 

záujmy všetkých spoločenských štruktúr (čo je často lobysticky a populisticky zneužívané), v skutočnosti je to len 

syntetický pohľad na záujmy, ktoré si vyberá vláda za svoje priority pre svoje funkčné obdobie.  
199  Napr. Cestovná mapa k Národnému infraštruktúrnemu plánu SR na roky 2018 – 2030 (Úrad vlády SR 2017). 
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dlhodobému cieľu. Jej súčasťou je konkrétny časový harmonogram jednotlivých fáz napĺňania 

príslušného zámeru. Predstavuje platformu pre hľadanie súhlasu zúčastnených aktérov s 

rozdielnymi záujmami a pre koordináciu ich aktivít, pričom tiež ponúka určitý stupeň voľnosti“ 

(Potůček 2016, s. 70). 

 Nižšiu úroveň ako sú realizačné plány, predstavujú vykonávacie metodiky – konkretizujú 

jednotlivé implementačné kroky realizačného plánu tak, aby sa dosiahol stanovený cieľ. Stretávame 

sa s nimi najmä v štátnej správe, kde majú charakter nástrojov vnútorného riadenia, vymedzujúcich 

jednotlivé kroky, úkony, časové  nadväznosti a zodpovednosti za realizáciu jednotlivých krokov 

(Ochrana – Potůček 2010, s. 56 – 57). Ich miera záväznosti je už vysoká, nakoľko ich 

nedodržiavanie môže viesť až ku kolapsu prijatých zámerov. 

 Keďže veľká časť strategicko-koncepčných nástrojov vzniká v prostredí štátnych, resp. 

štátom financovaných inštitúcií (akademické a výskumné pracoviská), je zrejmé, že aj využitie 

nástrojov tejto skupiny smeruje predovšetkým k aktérom z prostredia štátneho systému 

spoločenskej regulácie. Na druhej strane stále významnejšia časť týchto dokumentov vzniká aj v 

nezávislých think-tankoch, neštátnych a privátnych univerzitách, ale aj v prostredí inštitúcií, 

financovaných zo zdrojov priemyselných nadácií, bánk a pod. V podstate sú všetky nástroje tejto 

skupiny dostupné pre aktérov zo všetkých systémov spoločenskej regulácie, aj keď niekedy 

(napríklad u analýz, ktoré majú charakter produktov poznávania, a spracovávaných napríklad na 

objednávku štátnych orgánov) môže byť tento prístup obmedzený. 

 

6. 2  PRÁVNE NÁSTROJE 

 

 Právne nástroje – niekedy vymedzované aj ako legislatívne, niekedy širšie (ako regulačné), 

inokedy užšie – sú považované spolu s ekonomickými nástrojmi za základné typy nástrojov 

verejnej politiky. Napriek všeobecne zažitému názoru, že ide o nástroje, ktoré má v rukách len štát, 

ukazuje sa, že tento typ nástrojov nachádzame aj v prostredí trhu a občianskej spoločnosti, aj keď v 

menšom rozsahu. 

 

6.2.1 Právne nástroje verejnej politiky z prostredia štátu 

  

 Pre niektoré základné nástroje tejto skupiny je charakteristické, že sú spravidla spojené s 

obhajobou verejných záujmov rôznych stupňov, veľmi často spravovaných štátom (alebo zverených 

do pôsobnosti iných verejných autorít), a  obsahujúcich sankčné mechanizmy. „Právne nástroje v 

podobe právnych predpisov vyžadujú, aby sme sa správali istým spôsobom. Iné predpisy dávajú 

jednotlivcom alebo organizáciám určité práva. Zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy sú 

vynútiteľné. Zvyčajne prostredníctvom trestnoprávnych alebo občianskoprávnych sankcií. Verejná 

politika sa opiera aj o formálne všeobecne záväzné nástroje. Kvôli fungovaniu spoločnosti je 

nevyhnutné vytvoriť právny rámec a základnú právnu úpravu, aj množstvo neformálnych právnych 

nástrojov, ako sú napr. etické kódexy a štandardy“ (Adamcová – Klus 2006, s. 52). „Právnu normu 

je možné označiť za elementárny výstup normotvorného procesu, ktorý bezpochyby predstavuje 

súčasť tvorby verejnej politiky. Je to práve regulácia prostredníctvom práva, čo zabezpečuje na 

rozdiel od iných normatívnych systémov aj využitím prostriedkov štátneho donútenia a súčasne 

zabezpečuje realizáciu zámerov verejnej politiky“ (Molitoris 2009, s. 320).  

 Ide pochopiteľne predovšetkým o ústavu, ústavné zákony, implementované všeobecne 

záväzné predpisy EÚ, prípadne multilaterálne a bilaterálne medzinárodné zmluvy200, ktoré majú 

nielen najširší teritoriálny rozsah (územie  štátu) ale aj univerzálny osobný rozsah, pretože sa 

vzťahuje na všetkých občanov štátu, resp. na všetky osoby, nachádzajúce sa na území štátu. Do tejto 

kategórie patria aj princípy, prijaté v základných dokumentoch medzinárodných organizácií a 

                                                 
200  „Medzinárodné zmluvy možno rozdeliť na mnohostranné a dvojstranné. Mnohostranné zmluvy sa pripravujú 

na pôde medzinárodných organizácií (OSN, Európska komisia a pod.) vyjednávaním všetkých zúčastnených strán … 

Dvojstranné vznikajú vyjednávaním medzi dvoma štátmi (Veselý – Drhová – Nachtmannová 2007, s. 57). 
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dohovorov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila a ktoré sa zaviazala dodržiavať, aj keď 

niekedy neboli priamo inkorporované do nášho vnútorného právneho poriadku. Sú to napríklad aj 

niektoré charty (napríklad Charta práv pacienta), ktorých právne vymáhanie je síce niekedy zložité, 

jednako však v demokratickej spoločnosti patrí k dobrým mravom ich rešpektovanie - niektoré 

charty, ktoré vznikli z iniciatívy nadnárodných inštitúcií, môžu nadobudnúť po príslušnom 

legislatívnom procese aj charakter vnútroštátne záväzných právnych predpisov (napríklad u nás 

Európska charta miestnej samosprávy). 

 Najtypickejšími právnymi nástrojmi, využívanými vo verejnej politike sú potom zákony, 

opierajúce svoju legitimitu zákonodarných zborov, ktoré ich prijímajú a ako reprezentanti voličskej 

verejnosti legitimizujú. Právny systém potom dopĺňajú u nás a v niektorých ďalších štátoch s 

tradíciou právneho pozitivizmu vyhlášky a vládne nariadenia (prípadne dekréty). Aj keď miera 

prítomnosti kolektivizovaného rozhodovania pri ich prijímaní je nižšia, za predpokladu súladu so 

zákonom, ktorý ich vydanie legitimizoval, môžeme ich takisto považovať za právne nástroje 

verejnej politiky. 

 Otázne je, nakoľko možno za verejnopolitický právny nástroj považovať tzv. záväzný 

výklad, ktorým sa v našej praxi výkonu všeobecne záväzných predpisov (najmä zákonov a 

vyhlášok) využíva pri prekleňovaní nedostatkov v existujúcich zákonoch a vyhláškach. Bežné 

zákony pritom majú spravidla explicitne uvedený svoj osobný rozsah, t. j. uvádzajú, na ktoré osoby 

sa daný zákon vzťahuje (daňové zákony majú napríklad zadefinovaného daňovníka a pod.). Toto 

stanovenie osobného rozsahu je zároveň dôležité, ak si všímame celý rad ďalších všeobecne 

záväzných právnych nástrojov, ktoré využíva verejná politika: 

 vyhlášky, ktorými sa spravidla určuje spôsob vykonávania zákona a sú teda záväzné pre 

osoby, ktoré zákon vykonávajú,  

 technické normy pre osoby, produkujúce technické výrobky a služby atď. 

         Existuje pritom celý rad špecifických nástrojov spoločenskej regulácie, ktoré sa ako povinné 

(ale niekedy aj ako dobrovoľné či zmiešané) využívajú v rôznych čiastkových verejných politikách 

a často sú aj zakotvené práve v zákonoch pre danú oblasť verejnej politiky (vrátane sankcií, ak ide o 

nástroje povinné) napríklad: 

 v zdravotnej politike tzv. záväzný liečebný postup; 

 v dopravnej politike sa stretávame pre riadenie bezpečnostnej politiky na cestách s 

dopravnými značkami (medzi ktorými sa takisto rozlišujú zákazové, príkazové, výstražné 

atď.); 

 v územnej politike územný plán a pod. 

 O zákony sa potom opiera celý rad ďalších nástrojov, ktoré majú charakter individuálnych 

dispozičných práv v správnom konaní a pod. Takýmito nástrojmi, využívanými aj v jednotlivých 

oblastiach verejnej politiky môže byť rozhodnutie o vydaní licencie, rozhodnutie o vydaní 

stavebného povolenia a pod.  

 Podobne možno zákonmi vytvárať priestor pre uplatnenie rôznych ekonomických nástrojov 

(ukladania daní, uzatvárania poistných zmlúv  a pod.). 

     Podobný charakter majú však aj interné normy pre rôzne ďalšie samosprávne komunity, ako 

napr.: 

 územné samosprávy rôznych stupňov, ktoré pre osoby s trvalým bydliskom na ich 

území alebo sa na ich území zdržiavajúce vydávajú všeobecne záväzné nariadenia; 

 cirkvi a náboženské spoločenstvá, ktoré majú (zverenú) pôsobnosť pre spravovanie 

vlastných záležitostí a disponujú v rámci toho právom vydávať svoje vlastné cirkevné zákony 

a predpisy, obsahujúce aj prípadné sankcie voči členom danej cirkve alebo náboženského 

spoločenstva, vrátane sankcií (napr. exkomunikáciu); 

 profesijné spoločenstvá, najmä pokiaľ majú aj svoju vlastnú inštitucionalizovanú 

samosprávu, ako napr. sudcovia, advokáti atď. vytvárajúci komory s povinným členstvom a 

pod., ale niekedy aj v profesijných či zamestnaneckých spoločenstvách, ktoré takúto 

samosprávu nemajú – tu sa stretávame často s rôznymi profesijnými kódexami, obsahujúcimi 
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vzorové kritériá správania sa a pod. (Adamcová – Klus 2006, s. 55); 

 akademické obce s vlastnou akademickou (univerzitnou) samosprávou, komory s 

povinným členstvom a pod., disponujúce podobnými internými predpismi pre svojich členov. 

  Právnu záväznosť majú nielen písomné dokumenty, ale aj niektoré kolektivizované vôľové 

akty, akými sú predovšetkým voľby do zastupiteľských zborov, ale aj referendá (najmä ak majú 

ich výsledky záväzný charakter), prípadne aj petície, ak spĺňajú podmienky petičnej legislatívy, 

ktorými sme sa zaoberali vyššie ako nástrojmi legitimizácie verejných záujmov.  

 

6.2.2 Právne nástroje verejnej politiky z prostredia trhu 

 

  Ochranu oprávnených záujmov, ktoré môžu mať aj charakter kolektivizovaných spoločných 

záujmov a z hľadiska trhu ako systému spoločenskej regulácie môžu nadobúdať aj charakter 

zmluvne rešpektovaných verejných záujmov (porovnaj časť 2.1.3), nachádzame aj v podobe 

právnych nástrojov. 

  Na rozdiel od všeobecnej právnej záväznosti zákonov a celého radu ďalších vyššie 

uvedených právnych nástrojov inú podobu právnej záväznosti majú rôzne zmluvy: v zmluvách 

zakotvené zmluvné podmienky sú pre zmluvné strany právne záväzné. Regulačný charakter 

nástrojov tejto podskupiny teda vyplýva zo zmluvného zakotvenia a následne rešpektovania 

záujmov v širších kolektivitách. Napríklad kolektívne zmluvy sú vyjadrením zhody 

kolektivizovaných záujmov v bipartitných vzťahoch, sú pre zmluvné strany záväzné a právne 

vynútiteľné. Uzatváranie niektorých typov zmlúv je pritom uložené zákonom, takže ide o zmluvy 

vo verejnom záujme (tento verejný záujem je účelom zákona, ktorý uzatváranie týchto zmlúv 

ukladá). Takýmito zmluvami sú napríklad rôzne poistné zmluvy, týkajúce sa povinného poistenia u 

zamestnancov (sociálneho, zdravotného), vybraných profesií (prevádzkovateľa lietadla alebo 

plavidla, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, súdnych znalcov, úradných tlmočníkov a 

prekladateľov, advokátov, daňových poradcov, štatutárnych auditorov, notárov, autorizovaných 

architektov, stavebných inžinierov, geodetov a kartografov atď.), pri niektorých ďalších činnostiach 

(pri prevádzke motorových vozidiel, pri výkone práva poľovníctva, pri prevádzkovaní cestovných 

kancelárií a pod.).  

 Celý rad takýchto právnych nástrojov sa využíva v podnikovej administratívnej a 

hospodárskej politike: sú záväzné pre všetkých zamestnancov firmy alebo pre vymedzený okruh 

zamestnancov a ich porušenie môže byť takisto sankcionované. Takými sú napríklad zriaďovacia 

listina, organizačný poriadok, spisový poriadok, skartačný plán atď.  

 Podobný charakter má v bytovom spoločenstve domový poriadok, v ubytovacích 

zariadeniach hotelový poriadok, internátny poriadok a pod. Aj tu ešte možno vnímať 

vynútiteľnosť dodržiavania týchto predpisov napríklad v podobe sankcie odmietnutia ďalšieho 

poskytovania služieb a pod. 

 

6.2.3 Normatívne regulačné nástroje verejnej politiky z prostredia občianskej spoločnosti  

 

 Systém spoločenskej regulácie, ktorý predstavuje občianska spoločnosť, vďaka svojmu 

konštitučnému kritériu dobrovoľnosti, ktoré akoby vylučovalo použitie nástrojov, ktoré sú 

vynucovateľné. Ale aj tu nachádzame nástroje, ktorých rešpektovanie nie je síce vynútiteľné na 

základe zákona (ako je tomu v prípade regulačného pôsobenia v prostredí aktérov zo štátneho 

systému spoločenskej regulácie) alebo na základe zmluvy (ako je tomu v prípade regulačného 

pôsobenia v prostredí aktérov z trhového systému spoločenskej regulácie), ale na základe 

dobrovoľného rešpektovania. Patria sem napríklad nepísané zvyky a tradície, rešpektované 

lokálnym ale i profesijným či iným spoločenstvom, ktorých nerešpektovanie zo strany jednotlivca 

môže viesť aj k jeho vylúčeniu z daného spoločenstva a pod201.  

                                                 
201  Na ich význam upozorňoval už konzervatívny prúd politickej filozofie – napr. E. Burke, neskôr M. Oakeshott, 

ale vo svojich konzervatívnych chvíľach aj F. A. Hayek a ďalší (Skovajsa 2011, s. 97, 106). 
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 Normatívny charakter v tomto širšom kontexte môžu mať aj rôzne etické kódexy, 

dobrovoľne prijímané a akceptované v umeleckých, profesijných, vedeckých a ďalších záujmových 

komunitách. 

 

6. 3 EKONOMICKÉ NÁSTROJE 

 

 Vo vyššie uvedených prehľadoch sa hneď opakovane medzi ekonomickými nástrojmi 

verejnej politiky uvádzajú dane a clá – a sporadicky ešte aj granty, úvery, kupóny, pôžičky, dražby a 

poplatky, ale väčšinou vlastne ide len o izolované a náhodne volené položky verejných rozpočtov. 

Problematika ekonomických nástrojov verejnej politiky si tak vyžaduje zvoliť určitý systémový 

prístup. M. Klus napríklad píše: „Ekonomickými nástrojmi rozumieme tie nástroje verejnej politiky, 

ktoré sú súčasťou hospodárskej politiky daného subjektu (štátu) a prostredníctvom ktorých aktéri 

verejnej politiky (v tejto súvislosti najmä exekutíva daného štátu) dosahuje reguláciu správania sa 

ostatných ekonomických aktérov v danom subjekte a teda želateľný hospodársky vývojˮ (Klus 

2007, s. 80 - 81). Aj hádam najuznávanejšia oxfordská publikácia o nástrojoch verejnej politiky 

(Salamon 2002) sa venuje predovšetkým nástrojom hospodárskej politiky štátu, zatiaľčo v našej 

štúdii sa pokúšame o pohľad, zahŕňajúci aj nástroje, využívané aktérmi z prostredia trhu či 

občianskej spoločnosti, ktorí sa na tvorbe verejnej politiky takisto podieľajú, využívajúc pritom 

nástroje, ktoré štát (vláda) využíva len zriedka alebo vôbec nie (napríklad dary). 

 Hoci veľká časť nástrojov, ktorými sa budeme v našom texte zaoberať, patrí do okruhu 

nástrojov hospodárskej politiky štátu (ktorú pritom takisto dnes začíname vnímať ako jednu z 

verejných politík), nie všetky jej nástroje sa uplatňujú aj ako nástroje verejnej politiky (napr. 

niektoré nepriame nástroje monetárnej politiky štátu, akými sú napr. povinné minimálne bankové 

rezervy či nákupy a predaje štátnych cenných papierov Národnou bankou Slovenska, ale aj niektoré 

nástroje fiškálnej politiky, ktoré nespadajú pod rozpočtovú politiku). M. Potůček považuje za 

ekonomické nástroje verejnej politiky fiškálnu a monetárnu politiku, ale aj privatizáciu, 

znárodnenie a pod. (2016, s. 73 – 74), pričom privatizáciu považuje M. Beblavý za nástroj právny 

(2002, s. 83). A naopak, ekonomická teória zatiaľ len okrajovo reflektuje niektoré nástroje 

ekonomického charakteru, ktoré však v štruktúre nástrojov verejnej politiky zohrávajú významnú 

rolu - znovu napr. tzv. ekonomika daru (Gibson 2005). 

 Medzi ekonomickými nástrojmi a nástrojmi verejnej politiky totiž existuje rozdiel. Zatiaľčo 

ekonomika sa riadi ekonomickými zákonmi, napríklad zákonom vzácnosti, napĺňajúc ciele ako 

hospodársky rast či hospodárska rovnováha, verejná politika sa riadi verejným záujmom, 

vyjadrením nadindividuálnych záujmov, ktoré sa pri rozhodovaní prejavujú buď kolektivizovaným 

rozhodovaním o použití určitého nástroja a/alebo kolektivizovaným (verejným) dopadom 

(účinkom) uplatnenia tohoto nástroja. Pri ekonomických nástrojoch tento kolektivizovaný aspekt v 

rozhodovaní niekedy chýba a je nahradený expertným rozhodovaním, riadiacim sa plnením 

ekonomických kritérií. „Pod nástrojmi hospodárskej politiky sa vymedzujú tie premenné, ktoré 

podľa predpokladu nositeľ hospodárskej politiky, vykonávajúci rozhodnutia (napr. vláda) môže 

ovplyvňovať tak, aby dosahoval vytýčené cieleˮ (Vincúr a kol. 2006, s. 41). Platí to dokonca aj pri 

niektorých  nástrojoch, ktoré využíva verejná ekonomika, ako si ukážeme v ďalšom texte. 

 Pokúsime sa teda predstaviť šírku ekonomických nástrojov verejnej politiky, ktorá je v 

doterajších prístupoch často prezentovaná len veľmi redukovane. Vzhľadom k rozsahu pritom môže 

byť tento cieľ naplnený iba v takej miere, v akej ide o nástroje verejnou politikou všeobecne 

využívané a len ilustratívne sa môžeme dotknúť aj ekonomických nástrojov, využívaných v 

aplikovaných verejných politikách. Zjavne je namieste pokúsiť sa o komplexnejší pohľad na 

problematiku ekonomických nástrojov verejnej politiky - okrem iného aj s využitím poznatkov 

ekonomických vied, ale pritom plne na pôde metodológie verejnej politiky. 

 Následne sa chceme pokúsiť aj o určitú vnútornú štrukturáciu a klasifikáciu ekonomických 

nástrojov verejnej politiky. Doposiaľ existujú najmä určité kriteriálne nejasnosti v usporiadaní 

týchto nástrojov. Ako píše M. Potůček (2016, s. 67): „napriek tomu, že typológii nástrojov verejnej 

politiky venuje odborná literatúra veľkú pozornosť, z ich prehľadu vyplýva, že medzi odborníkmi 
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nepanuje zhoda“. 

 

6.3.1 Ekonomické nástroje z prostredia verejných financií 

 

 V náväznosti na vyššie uvedenú klasifikáciu ekonomických nástrojov verejnej politiky G. B. 

Petersa uvádza E. Vedung (1968) nasledovné príklady ekonomických nástrojov: 

- peňažné: a) pozitívne stimuly: finančné transfery, granty, dotácie, úvery so zníženým úrokom, 

záruky za úvery; b) odrádzajúce nástroje: dane, poplatky, platby, clá, tarify; 

- nepeňažné pozitívne: vládou poskytované tovary a služby, súkromné poskytovanie tovarov a 

služieb na základe verejného obstarávania, poukazy. 

 Existujú aj podrobnejšie popisy obsahu jednotlivých typov nástrojov, ale v úhrne však aj 

vďaka tomu (ako aj vďaka tomu, že v toľkých publikáciách sa objavujú v tabuľke obsiahnuté tie 

isté nástroje) môže vzniknúť dojem, akoby išlo o vyčerpávajúci zoznam. V našich i zahraničných 

prameňoch sa tak hneď opakovane medzi ekonomickými nástrojmi verejnej politiky uvádzajú 

napríklad dane a clá – ale pritom sú to len príjmové položky štátneho rozpočtu...  

 Ekonomická teória pritom nie je jednotná v názore na klasifikáciu svojich nástrojov. 

Všeobecne sa medzi nimi rozlišujú napríklad nástroje makroekonomické a mikroekonomické. 

„Makroekonomika a mikroekonomika nie sú dve ekonomiky, ale dve štruktúrne časti jedného celku 

národného hospodárstvaˮ (Vincúr a kol. 2006, s. 13). Makroekonomická politika sa pritom zaoberá 

predovšetkým otázkami makroekonomickej rovnováhy a efektívneho využívania zdrojov, 

smerujúcich k zabezpečeniu efektívnej realizácie základných celospoločenských cieľov. 

Mikroekonomická politika je založená na alokácii zdrojov a ich efektívnom využívaní 

ekonomickými subjektami, najmä podnikovou a podnikateľskou sférou. V rámci 

makroekonomickej politiky sa potom rozlišujú nástroje rozpočtovej (fiškálnej) politiky, menovej 

(monetárnej) politiky, medzinárodnej hospodárskej politika a dôchodkovej politiky (Samuelson - 

Nordhaus 1999, I. s. 96 - 98, Vincúr a kol. 2006, s. 42, Petríková a kol. 2011, s. 39). V rámci 

mikroekonomickej politiky zase nástroje politiky ochrany hospodárskej súťaže, štruktúrnej politiky, 

politiky rozdeľovania a príjmovej politiky a sociálnej politiky (Juríčková 2007, s. 24 - 25). 

Samozrejme, aj táto klasifikácia, z ktorej budeme v ďalšom texte vychádzať, je limitovaná jej 

východiskami, ktorými sú existencia zmiešanej ekonomiky a keynesovské chápanie hospodárskej 

politiky, základom ktorého sú štátne zásahy do ekonomiky, zamerané na jej stabilizáciu. Je zrejmé, 

že v kontexte verejnej politiky si táto klasifikácia žiada doplnenie o špecifické ekonomické nástroje, 

využívané mimovládnymi sektormi - trhom a občianskou spoločnosťou. 

 Rozhodujúcou časťou ekonomických nástrojov však v súčasnosti skutočne disponuje štát, 

najmä jeho výkonné orgány (vláda, ministerstvá, ďalšie ústredné orgány štátnej správy), 

verejnoprávne korporácie (u nás Národná banka Slovenska, Sociálna poisťovňa, Všeobecná 

zdravotná poisťovňa), resp. samospráva (územná, univerzitná a pod.), ktorých pôsobnosť v tejto 

sfére je regulovaná zákonmi. Samotný tento fakt rámcuje vzťah týchto nástrojov k verejnej politike, 

keďže v zmysle už citovaného Nálezu Ústavného súdu SR (PL. ÚS 19/09) verejným záujmom je 

v zákone vyjadrený účel. 

 

Fiškálne nástroje verejnej politiky 

 

 Abstrahujúc od rozdielov vo vymedzení fiškálnej a rozpočtovej politiky202, sú to 

predovšetkým nástroje rozpočtovej politiky, ktoré sú najčastejšie uvádzané medzi nástrojmi verejnej 

politiky (Ochrana a kol., 2010, s. 75). Sú to predovšetkým rozpočty – a keďže hovoríme o verejnej 

politike, sú to najmä verejné rozpočty, predovšetkým štátny rozpočet, ale aj všetky ostatné 

rozpočty, patriace do rozpočtovej sústavy, čiže rozpočty obcí a VÚC, ako aj štátne fondy a účelové 

fondy a rozpočty verejnoprávnych neziskových organizácií, napríklad verejných vysokých škôl 

                                                 
202  Cieľom rozpočtovej politiky je štátny rozpočet. cieľom fiškálnej politiky je stabilizácia ekonomiky, pričom 

štátny rozpočet je nástrojom fiškálnej politiky (Petríková a kol. 2011, s. 43). 
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(Sabayová - Presperínová 2018, s. 62). M. Potůček považuje štátny rozpočet za najvýznamnejší 

verejnopolitický nástroj štátnej správy (2016, s. 73, porovnaj tiež Sabayová - Presperínová 2018, s. 

83). Verejnopolitický charakter štátneho rozpočtu vyjadruje najmä jeho rozdeľovacia funkcia, ktorá 

spočíva v tom, že „štátny rozpočet 

- prostredníctvom rozpočtových zdrojov nenávratným spôsobom centralizuje časť finančných 

prostriedkov jednotlivých sektorov, dôchodkov podnikov a obyvateľstva v prospech celého štátu, 

celej spoločnosti, 

- prostredníctvom rozpočtových výdavkov nenávratným spôsobom poskytuje peňažné prostriedky 

jednotlivým sektorom, podnikom, organizáciám alebo obyvateľstvuˮ (Vincúr a kol. 2006, s. 160). 

Najmä v štátnom rozpošte, ale aj v rozpočtoch VÚC a obcí  je veľmi zreteľne prítomné 

kolektivizované rozhodovanie, sprevádzajúce celý proces ich tvorby, čerpania i kontroly 

(zodpovedajúcich etapám formulácie, implementácie a evaluácie v cykle verejnej politiky - 

porovnaj Konečný 2018a)203.  

 S určitými špecifikami sa to týka aj ďalších mimorozpočtových fondov (ktoré sú 

ekonomickou teóriou v platnej klasifikácii v SR takisto súčasťou rozpočtovej sústavy), ktoré majú 

verejnoprávny charakter a pôsobia na základe zákona. Sú to jednak štátne účelové fondy, ktoré 

majú hospodársky charakter, ako napríklad v podmienkach SR Štátny fond rozvoja bývania, 

Environmentálny fond a pod., ktoré majú osobitný význam v jednotlivých sektorových verejných 

politikách. Patria sem aj fondy netrhového charakteru - fondy zdravotného a sociálneho 

zabezpečenia (dôchodkového, nemocenského, úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti), 

ktoré majú verejnoprávny charakter ale zároveň významnú účasť štátu. Štátne účelové fondy sú 

právnickými osobami, zriadenými zákonom na financovanie osobitne určených úloh štátu. Zákon 

ustanovuje tiež ich správcu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy (Sabayová - Presperínová 

2018, s. 95). 

 Ďalšiu skupinu tvoria neštátne účelové fondy, ktorých väzba na štátny rozpočet nie je 

obligatórna ale len fakultatívna, nakoľko sú tvorené nielen zo štátnych prostriedkov, ale aj z 

prostriedkov trhových subjektov, napríklad príspevkov, splátok poskytnutých úverov atď., ktoré sa 

takto tiež stávajú fiškálnymi nástrojmi verejnej politiky: napríklad Slovenský pozemkový fond či 

Fond rozvoja vidieka. Niektoré z nich majú charakter zaisťovacích fondov - ako napr. Fond 

ochrany vkladov, Garančný fond investícií, pripravovaný rizikový fond pre poľnohospodárov, ale 

napr. aj Garančný fond v rámci sociálneho poistenia. Neštátny ale verejnoprávny charakter s 

fakultatívnymi väzbami na štátny rozpočet má napr. aj Protidrogový fond, ktorý vykazuje už väzby 

nielen na trhové prostredie ale aj na prostredie občianskej spoločnosti. Všetky tieto fondy disponujú 

vlastnými špecifickými, najčastejšie grantovými či dotačnými mechanizmami. V orgánoch týchto 

fondov sa spravidla rozhoduje kolektivizovane a prijaté rozhodnutia by mali sledovať verejný 

záujem. Napríklad v Sociálnej poisťovni a vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má toto 

kolektivizovanie záujmov charakteristické znaky tripartitného vyjednávania.  

 Podobne v prípade rozpočtov verejných vysokých škôl na kolektivizovanom rozhodovaní 

o čerpaní participujú napríklad parciálne aj orgány vysokoškolskej samosprávy, v prípade rozpočtov 

verejnoprávnych inštitúcií a verejných podnikov ich správne a dozorné rady.   

 

 Štátny rozpočet ako celok je nástrojom fiškálnej politiky, jeho jednotlivé kapitoly sú 

hlavnými ekonomickými nástrojmi štátnej hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej, zdravotnej atď. 

politiky (Medveď a kol. 2005, s. 97), rozpočty obcí sú nástrojom komunálnej politiky atď. Rovnakú 

funkciu z hľadiska evaluačnej fázy cyklu tvorby verejnej politiky plní potom štátny záverečný účet 

                                                 
203  Štátny rozpočet ako nástroj fiškálnej politiky pritom nemožno úplne stotožňovať so štátnym rozpočtom ako 

nástrojom verejnej politiky. Časť jeho príjmov (napr. splátky z poskytnutých úverov) nemusí vždy vykazovať znaky 

verejnopolitických nástrojov, aj keď iné takýto charakter majú, hoci sa na to v literatúre z oblasti verejnej politiky 

niekedy zabúda. Patria sem napríklad príjmy z predaja štátneho majetku, ako na to v súvislosti s privatizáciou upozornil 

už vyššie citovaný M. Potůček (2016, s. 74). Každú položku príjmov a výdajov všetkých verejných rozpočtov by bolo 

potrebné skutočne posudzovať nielen z hľadiska ekonomických (stabilizačných) kritérií, ale aj z hľadiska 

verejnopolitických kritérií, t. j. predovšetkým z hľadiska verejného záujmu. 
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ako ekonomický nástroj. 

 Významnými nástrojmi verejnej politiky sú následne príjmy a výdavky jednotlivých 

rozpočtov: a hoci verejné rozpočty ako celky možno automaticky považovať za nástroje verejnej 

politiky, nie všetky ich príjmy a všetky ich výdavky možno zahŕňať medzi takéto nástroje.  

 Medzi príjmami tvoria hlavnú skupinu ekonomických nástrojov verejnej politiky hlavne 

dane ako obligatórne, nenávratné, neúčelové, neekvivalentné a spravidla pravidelné platby, pričom 

najmä ich neúčelovosť a neekvivalentnosť problematizuje ich využitie ako nástrojov verejnej 

politiky, kladúc zvýšené nároky na kolektivizovanie záujmov, ktorých presadzovaniu majú slúžiť. 

„Dane sa dajú použiť ako nástroj verejnej politiky, ktorý má vzbudiť želané správanie alebo odradiť 

od neželaného správaniaˮ (Beblavý 2002, s, 86). Daňovými príjmami štátneho rozpočtu sú: a) dane 

z príjmov a kapitálového majetku: daň z príjmov právnickej osoby a daň z príjmov vyberaná 

zrážkou; b)  dane za tovary a služby: daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane  za alkoholické nápoje 

(lieh, víno, medziprodukt a pivo), za elektrinu, uhlie a zemný plyn, za minerálny olej (napr. 

motorová nafta, motorový benzín, mazací olej, vykurovací olej, LPG a ďalšie), za tabakové 

výrobky a tabakovú surovinu; c) dane z požívania tovarov a z povolenia na výkon činnosti: daň z 

motorových vozidiel, daň z úhrad za dobývací priestor; d) dane z medzinárodného obchodu a 

transakcií, napr. podiel na výbere cla; e) sankcie uložené v daňovom konaní (daňovými a colnými 

úradmi) a sankcie súvisiace s úhradou dane – úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcie, odpustenie 

daňového nedoplatku, povolené úľavy na dani (Sabayová - Presperínová 2018, s. 114 - 115). 

„Hlavným účelom daní je zvyčajne získať prostriedky používané na financovanie výdavkov 

verejného sektoraˮ (Adamcová - Klus 2006, s. 55) - v tomto zmysle vystupujú ako nástroj fiškálnej 

politiky, ale keď sa používajú „ako nástroj verejnej politiky, ktorý má vzbudiť želané správanie, 

alebo odradiť od neželaného správania“ (Adamcová – Klus 2006, tamže), vystupujú v ekonomickej 

klasifikácii už ako nástroj dôchodkovej politiky, o ktorej budeme hovoriť v ďalšom texte. Týka sa 

to všetkých priamych daní (daň z príjmov, z nehnuteľností, z motorových vozidiel, daň za psa, za 

užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje a 

vjazd a zotrvanie vozidla do historickej časti mesta) ale aj väčšiny nepriamych daní (spotrebné 

dane z minerálneho oleja, vína, piva, liehu a tabakových výrobkov), aj keď u niektorých možno ich 

demotivačný dopad na reguláciu spotreby vnímať len ako hypotetický (a ešte viac u DPH či cestnej 

dani) (Šálka - Dobšinská - Sujová 2015, s. 77). Možno výnimku tvoria z tohto hľadiska dane 

ekologické, alebo tzv. Pigouova daň, ktoré primárne nemajú za cieľ regulovať produkciu, ako skôr 

vytvárať vo verejných rozpočtoch zdroje na kompenzáciu ekologických dopadov alebo (iných) 

negatívnych externalít (Mankiw 1999, s. 224)204.  

 S daňami súvisí aj ich výber - a v súvislosti s tým naberajú na význame aj tzv. 

samovymáhacie mechanizmy (Pomeranz 2013), ktoré z nášho hľadiska sú zaujímavé práve 

zapojením verejnosti do výberu daní, ako to ukazuje napríklad aj skúsenosť s tzv. bločkovou 

lotériou, zvyšujúcou verejnú kontrolu nad výberom dane z pridanej hodnoty. Základnými nástrojmi 

kontroly výberu daní však ostávajú rôzne typy daňových priznaní. 

 Z hľadiska dosahovania lepšieho výnosu a výberu daní lepšie parametre dosahujú  

asignačné dane (ktoré sú špecifickým vyjadrením kolektivizovaného verejného záujmu – porovnaj 

Široký 1999)  (u nás napr. 2 % a za určených podmienok 3 % z príjmu fyzických osôb zo závislej 

činnosti, ktoré môže daňovník nasmerovať do príjmov registrovaných subjektov tretieho sektoru), 

ktorých výnos má určený účel. Daňové bonusy možno považovať za určitú podobu negatívnej dane 

(Samuelson - Nordhaus 1999, II. s. 381) alebo daňové úľavy (motivujúce napríklad k zvýšenej 

tvorbe majetku, porovnaj Šálka  - Dobšinská - Sujová 2015, s. 90) – ich využiteľnosť je daná najmä 

ich lepšou adresnosťou, tlmiacou obligatórnosť daní. „Daňové úľavy sú formou odpustenia dane, 

napríklad jej odklad, odpočítanie/zrážka, kredity, alebo preferenčné sadzby, ktoré závisia od nejakej 

činnosti alebo nečinnostiˮ (Beblavý 2002, s. 86). 

                                                 
204  Okrem ekologických daní majú takto pôsobiť aj ekologické poplatky (za znečistenie ovzdušia a vody, za 

uskladňovanie resp. zneškodňovanie odpadu, za registrované emisie a pod.), platby za čerpanie prírodných zdrojov, 

sankcie za ekologicky neprípustné správanie občanov a inštitúcií či za prekročenie ekologických obmedzení (emisií, 

hluku, prašnosti, vibrácií, žiarenia, ťažby, výlovu a pod.) (Vincúr a kol. 2006, s. 301 - 302). 
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 Spomedzi nedaňových príjmov štátneho rozpočtu niektoré nevykazujú výraznejšie 

charakteristiky, ktorými by sme ich vnímali ako nástroje verejnej politiky, hoci nepochybne 

ostávajú súčasťou fiškálnej politiky štátu: takými sú zrejme príjmy z podnikania a z vlastníctva 

majetku či kapitálové príjmy, úroky z tuzemských a zahraničných úverov, pôžičiek a návratných 

finančných výpomocí. Naproti tomu administratívne poplatky a iné poplatky a platby205, ale aj 

niektoré iné nedaňové príjmy, napríklad odvody z lotérií, hazardných a iných podobných hier. 

Odvody z výnosov lotérií tvoria v SR napríklad základ financovania grantových schém 

ministerstiev. Cestné resp. diaľničné mýto predstavuje takýto poplatok za použitie cesty, diaľnice, 

tunela alebo mosta, podobne ako diaľničná nálepka  sú formami spoplatnenia používania ciest206. 

 V porovnaní s daňami sú poplatky takými nedaňovými príjmami verejných rozpočtov, ktoré 

sú účelové, ekvivalentné a dobrovoľné, čiže oveľa presnejšie a diferencovanejšie môžu kopírovať 

záujmy, ktorých presadzovanie sa nimi sleduje. Týka sa to najmä užívateľských poplatkov (menej 

správnych, administratívnych poplatkov, u ktorých nie je ich dobrovoľnosť evidentná – snáď až na 

poplatky za vydávanie licencií) ako aj sankčných poplatkov. V súčasnosti sa u nás vo verejnej 

politike stretávame napríklad s využívaním takých nástrojov, akými sú poplatky za prenájom 

pozemkov, budov, priestorov a objektov, poplatky za jasle, materské školy a školské kluby detí a za 

stravné a pod. Môžu mať aj sankčný charakter ako napr. za vypúšťanie odpadových vôd a za 

znečisťovanie ovzdušia, či všeobecne pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov. 

Užívateľské poplatky možno tiež chápať ako »cenu« za určitý typ konania. „Túto cenu možno 

vnímať ako pokutu, ktorá má odradiť od nežiadúceho správania a financovať odstránenie jeho 

následkov či iné užitočné aktivity. Užívateľské poplatky sú kombináciou regulácie právnymi 

úpravami a trhových nástrojov. Regulačný aspekt súvisí s tým, že vláda stanovuje poplatok za 

aktivitu bez toho, že by ju zakazovala alebo obmedzovala. Rozsah skutočne realizovanej aktivity 

určia trhové sily. Náklady na poplatky vedú jednotlivcov a organizácie k finančnej analýze a 

rozhodnutiu, či sa konkrétnej aktivity úplne vzdajú, alebo ju znížia na úroveň, kde ešte výnosy 

prevyšujú náklady“ (Beblavý 2002, s. 90 - 91, Adamcová – Klus 2006, s. 59).  

 

 Okrem daňovej politiky tvorí súčasť príjmovej politiky a teda aj príjmovej strany verejných 

rozpočtov politika štátneho dlhu207 a štátnych úspor a súčasť výdavkovej politiky potom celá 

problematika verejných výdavkov, transferov a dotácií tvorí súčasť fiškálnych nástrojov verejnej 

politiky. „Prostredníctvom výdavkov štát zabezpečuje plnenie svojich základných funkcií na úseku 

štátnej správy, obrany a bezpečnosti štátu, ale zabezpečuje aj niektoré potreby obyvateľstva 

poskytovaním služieb v školstve, zdravotníctve a v kultúre, zabezpečuje občanov v prípade nemoci, 

na dôchodku, v prípade nezamestnanostiˮ (Sabayová - Presperínová 2018, s. 117).  

 Patria sem transfery z rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu do rozpočtových kapitol 

(výdavky a príjmy ministerstiev a iných štátnych organizácií, samostatne vyčlenené v rozpočte). 

„Účelom transferu je finančne motivovať organizácie, aby robili želanú aktivituˮ (Beblavý 2002, s. 

87). Transfer môže byť len finančný vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov. Ide 

napríklad o transfery na krytie schodku fondov sociálneho a zdravotného poistenia, transfery 

verejným vysokým školám, transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy a pod.  

 Patrí sem s celou škálou vlastných špecifických nástrojov aj štátna pomoc, resp. tzv. 

minimálna pomoc (pomoc zo štátnych prostriedkov, ktorá nenarúša hospodársku súťaž a ktorá môže 

byť vo verejnom záujme poskytovaná podnikateľským i nepodnikateľským subjektom, ktoré 

                                                 
205  Súdne poplatky, tržby z predaja kolkových známok, puncovné poplatky, správne poplatky, paušálne náhrady 

za udeľovanie víz, udržiavacie poplatky za patent,  licencie, pokuty, penále a iné sankcie, poplatky a platby, poplatky a 

platby z nepriemyselného a náhodného predaja (za správu frekvencií, technickú reguláciu, z výnosov z mýta na 

koncesných cestách, za opravu a údržbu vozoviek) (Sabayová - Presperínová 2018, s. 115). 
206  Historicky však bolo mýto poplatkom za prevážaný tovar, vyberaný na stanovených miestach, často na 

hraniciach; podobný charakter mala aj tzv. akcíza, vyberaná na tzv. potravinovej čiare ako hranici, určenej pre dovoz 

potravín do mesta. Dnes by sme oba tieto nástroje zaradili skôr k zahranično-obchodným nástrojom verejnej politiky 

(pozri ďalej).  
207  Poznámka 3) platí aj pre jednotlivé štátne deficity, ktorých kumuláciou vzniká štátny dlh, ako aj na štátne 

finančné aktíva (najmä pôžičky súkromnému sektoru, štátny podiel na akciovom majetku). 
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realizujú hospodársku činnosť (Vlachynský a kol. 2014), napríklad aj formou tzv. investičných 

stimulov. Štátna pomoc je súčasťou tzv. konkurenčnej politiky v rámci politiky hospodárskej 

súťaže (Vincúr a kol. 2006, s. 129), o ktorej sa zmienime ďalej.  

 Transfery následne smerujú ako dotácie či príspevky do rozpočtov štátnych a 

komunálnych rozpočtových a príspevkových organizácií, plniacich úlohy vo verejnom záujme 

alebo aj do verejných rozpočtov nižších stupňov. Takýto charakter majú aj tzv. podielové dane (daň 

z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a 

z prenájmu), ktorých výnos sa delí medzi niekoľko verejných rozpočtov. Dotáciami sa potom 

rozumejú nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu na vymedzený účel alebo aj bez 

tohoto vymedzenia účelu, znamenajú však pravidelný prídel peňazí (Sabayová - Presperínová 2018. 

s. 127).  Predstavujú nenávratnú finančnú pomoc štátu, alebo inej autority verejného práva 

vybraným subjektom, na zabezpečenie určitých činností a úloh - u nás napríklad dotácie na 

zabezpečenie základnej dopravnej obslužnosti autobusovým prepravcom z rozpočtov vyšších 

územných celkov. Subvencie sú nenávratnou finančnou pomocou hospodárskym subjektom bez 

ohľadu na právnu formu a spôsob financovania. Ako spôsob podpory z verejného fondu je 

zameraná na rozvoj určitých činností vo verejnom záujme208. Pod pojmom návratná finančná 

výpomoc sa rozumie pôžička, resp. prechodná výpomoc bez úroku poskytnutá z rozpočtu na 

vymedzený účel. Transfermi sú aj granty, čiže účelové príspevky na verejne prospešný účel, z 

ktorých sa neplatí žiaden úrok a tieto bývajú obvykle nevratné, obyčajne sú poskytované na základe 

predloženého projektu v rámci výberovej súťaže. „Základným predpokladom udeľovania grantov je 

súťaž medzi možnými žiadateľmiˮ (Beblavý 2002, s. 88, Klus 2007, s. 83). Granty si často 

vyžadujú spolufinancovanie (Sabayová - Presperínová 2018, s. 91, 128).  

 Z hľadiska verejnej politiky sú dôležité aj investičné (kapitálové) výdavky – najmä v 

súvislosti s finančným zabezpečením administratívno-organizačných nástrojov (zabezpečenie 

materiálnych podmienok realizácie verejnej politiky). V praxi verejnej politiky sa však najčastejšie 

stretávame s výdavkami bežnými, ktorých podstatnú časť tvoria obligatórne (mandatórne) výdavky, 

vyplývajúce zo zákona. Väčšina z nich má nenávratný a neekvivalentný charakter, aj keď napríklad 

pôžičky môžu byť aj návratné.  

 

Monetárne nástroje verejnej politiky 

 

 Monetárna politika (nazývaná tiež peňažná a úverová politika či menová politika209) je 

proces, ktorým menové inštitúcie regulujú množstvo peňazí v obehu. To samo o sebe má zásadný 

vplyv na verejnú politiku, nakoľko to (minimálne cez infláciu) ovplyvňuje celý život spoločnosti. 

 Konkrétnych monetárnych nástrojov, vplývajúcich na verejnú politiku, je však len niekoľko. 

Sú to najmä nepriame nástroje, predovšetkým diskontná sadzba, čo je „úroková sadzba, za ktorú 

centrálna banka poskytuje obchodným bankám úvery, a táto nepriamo ovplyvňuje sadzby všetkých 

úrokov, ktoré obchodné banky počítajú svojim klientomˮ (Vincúr a kol. 2006, s. 170). Takto 

zásadne ovplyvňuje úrokové miery a úrokové sadzby, ktoré majú zásadný vplyv na sklon 

obyvateľstva k vytváraniu úspor alebo - naopak - k čerpaniu pôžičiek a úverov (Mankiw 1999, s. 

581). „Úvery od vlády/verejných inštitúcií za nižšiu ako trhovú úrokovú sadzbu sú tiež formou 

dotácie. Celá suma pôžičky sa však nemôže chápať ako dotácia, len rozdiel medzi úrokom z daného 

                                                 
208  „V našom ponímaní bude pod subvenciou chápaná finančná podpora vlády, alebo verejno-právnej inštitúcie 

vybranému subjektu, resp. určitá (štátna) podpora vo význame označenia pre:  ● priame prevody peňažných 

prostriedkov (napr. príspevky, pôžičky),  alebo pasív (napr. záruky na úver), ● odpustenie určitých verejných príjmov 

(napr. clá, dane, úroky), ● akúkoľvek formu príjmovej či cenovej podpory, ktorá ovplyvní vývoz konkrétneho výrobku z 

územia ak je to žiaduce, alebo má za následok zníženie dovozu určitého produktu tým, že podporí tuzemský subjekt, 

aby zabezpečil jeho konkurencieschopnosť (typické pre poľnohospodárske produkty)ˮ (Sabayová - Presperínová 2018, 

s. 128). 
209  Monetárna politika vyjadruje spôsoby a nástroje dosahovania peňažných cieľov v uzatvorenej domácej 

ekonomike. Menová politika je sústava menových a peňažných procesov, vzťahov, nástrojov a inštitúcií, vyjadrujúcich 

peňažnú politiku otvoreného hospodárstva danej krajiny (Petríkova a kol. 2011, s. 55). 
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úveru a úrokom na trhu“ (Beblavý 2002, s. 89, Adamcová – Klus 2006, s. 58, Klus 2007, s. 85).210 

Niektoré formy úverov, ktoré sú súčasťou nástrojov štátnej politiky, môžu byť dokonca regulované 

zákonom - napr. hypotekárne úvery. 

 Nástrojom monetárnej politiky je potom aj regulácia spotrebiteľských úverov. Ak úroky 

rastú, dochádza u obyvateľstva k poklesu nákupov predmetov dlhodobej spotreby - v opačnom 

prípade agregátny dopyt po tovaroch a službách rastie (Šutaj-Eštok a kol. 2006, s. 153). 

 Ak je súčasťou monetárnej politiky aj emisia peňazí, tak si treba v rámci verejných financií 

aspoň spomenúť aj existenciu lokálnych mien, najmä pokiaľ ich emitujú orgány miestnej 

samosprávy (Konečný - Konečný 2009, s. 156 - 160). 

 

Dôchodkové nástroje verejnej politiky 

 

 Dôchodková a príjmová politika štátu sa zameriava na reguláciu príjmov a dôchodkov, ale aj 

cien a úrokov, čím ovplyvňuje ich vzájomnú rovnováhu v záujme stabilizácie kvality života 

spoločnosti. Pracuje teda s takými kategóriami ako sú mzdy, zisky, dane, nájomné, úroky, poplatky, 

pokuty a penále. „Dôchodková (príjmová) politika sa často zamieňa so mzdovou politikou. Tieto 

dve politiky sú previazané, mzdová politika je súčasťou príjmovej. Tak ako príjmy sú širším 

pojmom ako mzdy, tak aj príjmová politika je širším pojmom ako mzdováˮ (Vincúr a kol. 2006, s. 

265). 

 Pokiaľ ide o nástroje mzdovej (príjmovej) politiky, väčšinou sa využívajú aj v rámci 

štruktúry nástrojov verejnej politiky. Viacerými svojimi nástrojmi spadá táto politika do 

mikroekonomickej sféry, ale z hľadiska makroekonomického zohráva rolu napríklad taký nástroj, 

ako je minimálna mzda, najmä ak je v danej krajine stanovená zákonom, podobne tiež tarifné 

mzdy vo verejnom sektore a pod. Podobnú funkciu vo vzťahu k dospelému ekonomicky 

neaktívnemu obyvateľstvu môže plniť (tam kde je stanovený) minimálny dôchodok, resp. 

všeobecne životné (sociálne, existenčné) minimum (prípadne dnes už aj všeobecný minimálny 

garantovaný príjem). Svoju rolu tu zohrávajú aj všetky formy zdanenia pracovných príjmov - 

vrátane tzv. rovnej dane (Petríková a kol. 2011, s. 102 - 103) vs. progresívneho zdaňovania. 

Ďalšie nástroje, ktoré sa niekedy uvádzajú v súvislosti s mzdovou politikou (podpora v 

nezamestnanosti, sociálne dávky, starobné a invalidné dôchodky, podpora rodín s deťmi a pod.) 

majú podľa nášho názoru už skôr mikroekonomické charakteristiky a budeme sa nimi zaoberať v 

ďalšom texte. 

 Aj početné nástroje cenovej politiky sa využívajú ako nástroje verejnej politiky. Cena je 

základným makroekonomickým nástrojom, uvádzajúcim do súladu ponuku a dopyt. K základným 

ekonomickým verejnopolitickým nástrojom sú tu regulované ceny, ale nepriamo tu môže pôsobiť 

diferencovaná daň z pridanej hodnoty, garantované výkupné ceny a pod. 

 Na nástroje monetárnej politiky - najmä na úrokové sadzby - nadväzujú v dôchodkovej 

politike napr. záruky na úver, zlacnené úvery, príspevky k úverovým splátkam a pod. 

 

Zahranično-obchodné nástroje verejnej politiky 

 

 Oproti minulosti mierne klesol (v Európskej únii) význam cla ako nástroja verejnej politiky, 

ktoré tvorí takisto príjmovú položku štátnych rozpočtov. Naďalej sa však v rámci stabilizačného 

pôsobenia nástrojov hospodárskej politiky aj tu uplatňujú aj vo verejnom záujme napríklad dovozné 

kvóty, prípadne dovozné prirážky ku clu a pod., napríklad vo vzťahu k štátom mimo Európskeho 

hospodárskeho priestoru. 

 V podmienkach voľného trhu Európskej únie sa v minulosti častejšie uplatňovalo aj 

stanovovanie kvót pre produkciu určitých tovarov (mlieka, masla, vína ...), prípadne tiež dovozové 

                                                 
210  „V minulosti existovali limity na objem úverov, nazývané stropy (ceilings). Celkový limit bol obyčajne 

rozdelený na jednotlivé banky. Táto metóda bola rozšírená v európskych krajinách v 70. rokoch a stále je základom 

menovej politiky v mnohých rozvojových krajinách, najmä v Afrikeˮ (Jílek 2013, s. 52).  
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kvóty, ktorými možno ovplyvňovať určité segmenty spotreby vo verejnom záujme  (Ivanová 2004, 

s. 270 - 273). V súčasnosti sa nevylučujú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo 

tranzitu tovaru (embargo), odôvodnené princípmi verejnej morálky, verejným poriadkom, 

verejnou bezpečnosťou, ochranou zdravia a života ľudí a zvierat, ochranou rastlín, ochranou 

národného kultúrneho bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu, alebo 

ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva - čiže vo verejnom záujme. Tieto zákazy a 

obmedzenia však nesmú byť prostriedkami svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzovania 

obchodu medzi členskými štátmi.  

 

Mikroekonomické nástroje verejnej politiky 

 

 Hoci makroekonómiu a mikroekonómiu nemožno od seba striktne oddeľovať (ako to vidieť 

aj na celom rade nástrojov), predsa len v makroekonomických nástrojoch je viac prítomný rozmer 

stabilizačný, zatiaľ čo mikroekonomické nástroje smerujú v jednotlivých subpolitikách k 

zabezpečeniu optima a hľadaniu rovnováhy spotreby u jednotlivých subjektov tak, aby dosiahli 

maximum úžitku. To možno samo osebe považovať za verejný záujem. 

 Štát v podmienkach trhového mechanizmu preto zasahuje do ponuky a dopytu priamo alebo 

nepriamo.  

 Priame ekonomické nástroje sa týkajú najmä regulovaných cien, k čomu štát siaha najmä 

tam, kde nedokonalá konkurencia vytvára podmienky, blížiace sa k postaveniu monopolu na trhu. 

Ide najčastejšie o stanovenie maximálnej ceny, ale niekedy aj cien minimálnych (napríklad 

minimálnych výkupných cien poľnohospodárskych výrobkov).  Iné nástroje sa snažia dosiahnuť 

tento efekt nepriamo. Patria k nim svojimi dopadmi na spotrebiteľa aj spotrebné dane či daň z 

pridanej hodnoty, ale špecificky rôzne subvencie, smerujúce k hospodárskym subjektom a 

zamerané na konkrétny verejnopolitický cieľ, čo sa týka predovšetkým tzv. výrobných subvencií, 

smerujúcich do produkcie žiadúcich tovarov a menej pokiaľ ide o tzv. exportné subvencie, ktoré 

majú za cieľ len podporu exportu - opačnú funkciu plní aj clo, o ktorého makroekonomickej funkcii 

sme sa už zmienili (tamže, s. 262 - 269). 

 Na mikroúrovni sa sformovali aj početné ďalšie ekonomické nástroje politiky: 

- ochrany spotrebiteľa, napr. finančné odškodnenie pri meškaní leteckých a železničných spojov, 

zľavy z ceny vadného výrobku, vrátenie kúpnej ceny a pod.; 

- štruktúrnej, smerujúcej k podpore určitých odvetví, sektorov alebo regiónov (Vincúr a kol. 2006, 

s. 194, Petríková a kol. 2011, s. 81), napr. šrotovné, štátne prémie k stavebnému sporeniu, 

financovanie exportných úverov, garantované pôžičky, daňové prázdniny, zelená nafta, 

odškodnenia poľnohospodárov (za sucho, za záplavy, za škody spôsobené určenými druhmi zvere 

a pod.), cenové garancie (výkupné ceny poľnohospodárskych produktov)  atď. U nás majú zatiaľ 

menšiu tradíciu štátom distribuované kupóny ako poukážky na získanie konkrétnych statkov211; 

- príjmovej, napr. daňové bonusy, bezplatné železničné cestovné, rekreačné poukazy ale tiež 

nástroje sociálnej podpory študentov (sociálne, motivačné štipendiá, príspevok na stravovanie a 

ubytovanie, športové a kultúrne aktivity a pod.), ktoré sú hradené z transferu z rozpočtovej kapitoly 

ministerstva školstva212 (Sabayová - Presperínová 2018, s. 94 - 95). Patria sem aj rôzne zo štátneho 

rozpočtu dotované či subvencované tovary a služby (napr. potravinová pomoc), regulované ceny 

– tepla, vody, plynu a pod., ďalej kupóny na bezplatné či zľavnené tovary a služby (v USA 

napríklad rozšírený program potravinových lístkov v pôsobnosti federálneho ministerstva 

poľnohospodárstva). „Kupóny majú určitú nominálnu finančnú hodnotu a štát ich ponúka 

spotrebiteľom konkrétneho tovaru alebo služby za určitých podmienok“ (Beblavý 2002, s. 88, 

Adamcová – Klus 2006, s. 57, Klus 2007, s. 85); 

- sociálnej, napr. štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne 

                                                 
211  Existuje však celý rad alternatívnych platidiel, ktoré sú v obehu: stravné lístky, (elektronické) kolky a pod., 

ktoré môžu plniť takisto úlohu špecifických nástrojov verejnej politiky. 
212  Ďalšie štipendiá môže škola vyplácať zo svojho štipendijného fondu. 
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narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa,  príplatok k 

prídavku na dieťa, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, príspevok na starostlivosť 

o dieťa a ďalšie), peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, 

peňažné príspevky v nezamestnanosti (náhrada časti cestovných výdavkov, príspevok na 

samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, príspevok na 

aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb alebo formou dobrovoľníckej služby atď.) až 

po rôzne formy dotovaného zamestnávania213 a pod. ako aj nástroje sociálneho a zdravotného 

poistenia - starobného, pozostalostného, úrazového, invalidného, garančného, poistenia v 

nezamestnanosti (vrátane podpory v nezamestnanosti), teda výdavky rozpočtov Sociálnej poisťovne 

a Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako subjektov vo verejnom sektore. Tieto rozpočty sú v prípade 

bilančného rozdielu (schodku) sanované zo štátneho rozpočtu  (Sabayová - Presperínová 2018, s. 

93-94). „Sociálne príjmy sú súčasťou celkových príjmov domácnosti (v čom je ich 

mikroekonomický charakter - pozn. SK), stanovovanie sociálnych príjmov je predmetom sociálnej 

politiky, nie dôchodkovej politiky (hoci tieto dve politiky úzko súvisia)ˮ (Vincúr a kol. 2006, s. 

266). Znižovaním daňového zaťaženia a nárastom uplatňovania mikroekonomických nástrojov 

verejnej politiky dochádza v domácnostiach k zvýšeniu disponibilného osobného príjmu a k rastu 

spotreby (Šutaj-Eštok a kol. 2007, s. 154). 

 Všeobecne možno oblasť mikroekonomických nástrojov verejnej politiky považovať za 

najpestrejšiu - z hľadiska klasifikácie fiškálnych nástrojov ide zväčša o zámerné (diskrétne) 

opatrenia. 

 

 Napokon aj v prípade verejných rozpočtov, väčšina príjmov ktorých je tvorená na základe 

zákona či ináč stanovenej povinnosti, sa stretávame (aj keď z hľadiska praxe skôr len hypoteticky) 

aj s dobrovoľne poskytovanými príjmami, akými môžu byť dary – aj keď tento typ príjmov je 

charakteristický (práve vďaka jeho dobrovoľnosti) skôr ako ekonomický nástroj verejnej politiky v 

prostredí občianskej spoločnosti. 

 

Nástroje mimo sféry verejných financií 

 

 Ekonomickými nástrojmi disponuje však verejná politika aj mimo sféry verejných financií. 

Platí tu, že verejný záujem je širší ako verejná potreba a môže byť uspokojovaná aj mimo verejných 

financií (Hunčová 1999, s. 174).  

 Na rozhraní pôsobenia štátu a trhu sa ako nástroj verejnej politiky nachádza aukcia práv, 

ktorú môžeme - ako sme uviedli už na začiatku - považovať skôr za organizačno-administratívny, 

ale prípadne aj za ekonomický nástroj. „V situáciách, v ktorých nemôže účinne fungovať trh, môže 

vláda napodobniť trhové procesy. Štát určí fixné množstvo práv na poskytovanie alebo užívanie 

tovaru alebo služieb, ktoré sa môže presunúť pomocou aukcie (dražby) na súkromného 

poskytovateľa a trh. Tí, ktorí majú najväčší záujem poskytovať alebo užívať daný tovar, sa musia na 

aukcii uchádzať o právo poskytovať alebo užívať tovar a ponúknuť cenu, akou si cenia dané právo. 

Inými slovami, právo na poskytovanie a/alebo užívanie tovaru alebo služby sa môže priamo predať 

cez aukciu tomu, kto si toto právo najviac cení“ (Adamcová – Klus 2006, s. 58).  V tom sa zároveň 

aukcia líši od poskytovania licencií. Aukcia práv z hľadiska verejnej politiky zvyšuje fiškálnu 

transparentnosť - z hľadiska ekonomického zase znižuje deficit hotovosti (Allen - Tommasi 2002, s. 

295). V súčasnosti sa stále častejšie presadzujú aj elektronické aukcie. 

 Ešte bližšie k trhu majú v rámci tohto segmentu aj lotérie. výnosom ktorých sme sa venovali 

už vyššie - tu ich však uvádzame ako ekonomický ale aj organizačno-administratívny nástroj. 

 Aj v prostredí trhu sa stretávame s nástrojmi, slúžiacimi k ekonomickému zabezpečeniu 

realizácie kolektivizovaných záujmov. Prostredníctvom kolektívneho vyjednávania sa riešia 

                                                 
213  M. Potůček uvádza ako samostatnú skupinu nástrojov verejnej politiky verejné sociálne služby, kam zaraďuje 

nástroje politiky zamestnanosti, zdravotnej politiky, sociálnej politiky a vzdelávacej politiky (2016, s. 74), podľa nášho 

názoru však ide o nástroje skôr organizačného ako primárne ekonomického charakteru. 
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napríklad otázky výšky mzdy nielen na firemnej úrovni, ale aj na úrovni odvetvovej a v podobe 

generálnej dohody aj na úrovni celoštátnej214.  

  

6.3.2 Ekonomické nástroje verejnej politiky z prostredia trhu  

 

 Trhové prostredie generuje celý rad aktérov verejnej politiky, najmä v segmentoch trhu 

výrobných faktorov, kde dochádza ku kolektivizovaniu nadindividuálnych záujmov na trhu práce 

(odbory vs. združenia výrobcov), pôdy (združenia vlastníkov vs. združenia nájomcov) i kapitálu, ale 

aj na trhu tovarov a služieb (spotrebiteľské združenia vs. združenia producentov). Základný typ 

nástrojov v tomto prostredí reprezentujú zmluvy (kolektívne zmluvy, spotrebiteľské zmluvy a 

kódexy a pod.). Ekonomické nástroje, ktoré by boli výsledkom kolektivizovaného rozhodovania., 

charakteristického pre verejnú politiku, nie sú v tomto prostredí príliš časté, napriek tomu však 

existujú.  

 

 Možno povedať, že počet aj škála nástrojov v tomto segmente stále narastá. Patria k ním 

napríklad nástroje, spájajúce sa s podnikovou korporátnou zodpovednosťou (CSR). Hoci jadro 

jej obsahu tvoria etické zásady (odmietanie korupcie, transparentnosť finančných transakcií, 

rešpektovanie duševného vlastníctva), rešpektovanie sociálnych a ekologických práv, existujú tu aj 

ekonomické nástroje. V krajinách, kde nie je minimálna mzda stanovená zákonom, ale je 

výsledkom hierarchickej štruktúry sociálnych partnerstiev (od podnikovej až po celoštátnu úroveň), 

je jednoznačne   verejnopolitickým ekonomickým nástrojom, rovnako ako férové mzdové tarify. 

Poskytovanie akýchkoľvek firemných benefitov, ktoré sú výsledkom kolektívneho vyjednávania 

však sem rovnako patrí. 

 Za súčasť spoločenskej zodpovednosti firiem sa považuje aj firemná filantropia, najmä jej 

finančné vyjadrenie v podobe sponzoringu, ktorého verejný charakter sa prejavuje nielen na strane 

príjemcov, ale aj v kolektivizovanom rozhodovaní stakeholderov o zriekmutí sa časti zisku vo 

verejnom záujme. Špecifickou formou tu je napríklad aj vytváranie potravinových bánk a pod., 

niekedy subvencované aj obchodnými reťazcami. Podnikatelia vo sfére obchodu niekedy s 

marketingovým zámerom využívajú aj motivačné nástroje ako zákaznícke body, vernostné karty a 

zľavy, darčekové poukážky, všeobecne komerčné zľavy a pod., ktoré niekedy smerujú k vybraným 

skupinám zákazníkov (napr. seniorov) a ktoré nepochybne tvoria súčasť obchodnej politiky a len 

veľmi opatrne ich treba posudzovať v kontexte verejnej politiky. 

  V poslednom období získal veľkú popularitu bangladéšsky profesor ekonómie Muhammad 

Yunus so svojou bankou Grameen, založenou na vzájomnom ručení dlžníkov a poskytujúcou 

mikropôžičky pre rozvoj malých miestnych podnikateľov (Degtyareva 2017).  

 Ďalší koncept, generujúci ekonomické nástroje do priestoru realizácie verejných záujmov v 

trhovom prostredí, reprezentuje Fair Trade - medzinárodné hnutie kolektivizujúce na jednej strane 

združenia spotrebiteľov, na druhej strane združenia výrobcov a dovozcov z krajín Tretieho sveta, 

ktoré má za cieľ pomáhať drobným producentom prostredníctvom „spravodlivých cienˮ často za 

cenu redukcie zisku dosahovať udržateľnosť produkcie. Súčasťou tohto systému je aj využívanie 

garantovaných cien, mikropôžičiek a pod. 

  

6.3.3 Ekonomické nástroje verejnej politiky z prostredia občianskej spoločnosti 

 

 Zaujímavý je aj repertoár ekonomických nástrojov, ktoré využívajú aktéri z prostredia 

občianskej spoločnosti. V našich podmienkach môžeme o rozvíjajúcej sa občianskej spoločnosti 

hovoriť len v posledných desaťročiach, preto ani škála nástrojov tu ešte nie je veľmi bohatá. Keďže 

tu sa hlavný mechanizmus kolektivizovania zakladá na dobrovoľnosti, dominujú tu nástroje ako sú 

                                                 
214   Takto je napríklad stanovovaná aj minimálna mzda v cca polovici krajín Európskej únie – v druhej polovici 

krajín je minimálna mzda stanovená zákonom ako záväzná pre všetkých, ktorí vykonávajú platenú prácu na území danej 

krajiny. Tento rozdiel je vyjadrením skutočnosti, že nie je jednoznačne preukázateľné, že pre určenie minimálnej mzdy 

zákonom disponuje štát dostatočne kolektivizovanou legitimitou. 
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členské príspevky. dobrovoľné zbierky a dary (finančné i vecné), ale napríklad aj dobročinné 

dražby a aukcie, dobročinné burzy a pod. 

 Na tieto nástroje nadväzujú v súčasnosti už aj u nás sa stále viac rozvíjajúce 

sofistikovanejšie formy. Začali to knižné búdky, do ktorých ľudia ukladajú knihy, pre ktoré už 

nemajú doma miesto, a odkiaľ si ich môžu iní záujemcovia bezplatne vziať. Dnes na to vo svete 

nadväzujú šíriace sa tzv. malé verejné špajzy (Little Free Pantries), resp. tzv. dobré skrinky, ktoré 

sa plnia podobne jednak prebytočnými potravinami (predovšetkým trvanlivými), ale aj domácou 

drogériou a pod. (Natanson 2019). Už dlhšiu históriu majú za sebou vo svete, ale aj u nás, systémy 

miestneho výmenného obchodu, známe pod skratkou LETS (Local Exchange Trades System): nie 

je to podnikanie, skôr ho možno charakterizovať ako dobrovoľnú občiansku výpomoc alebo ako 

nepravidelnú výpomoc bez náležitého odmeňovania. „LETS nie sú založené na žiadnej komodite… 

sú zväčša zakladané skupinou ľudí, ktorá disponuje časom ale má primálo národnej meny aby 

mohla uspokojovať svoje požiadavky“ – píše R. Douthwaite (1999, s. 35). LETS sú neziskové a 

dobrovoľné výmenné systémy, ktoré vznikajú z iniciatívy lokálnych komunít. Každý člen komunity 

má vždy čo ponúknuť a vždy aj niečo potrebuje215. Platby za tieto tovary a služby sa uskutočňujú 

pomocou „šekov“: jednotky, plniace funkciu „všeobecného ekvivalentu“, nesmú mať 

materializovanú podobu platidiel (majú pritom vlastné, niekedy aj kuriózne názvy216 a „šeky“ sú 

vlastne potvrdením o hodnote prijatej alebo odovzdanej služby či tovaru, ktoré sa odovzdávajú 

administrátorovi systému (ktorý poskytovateľovi služby či tovaru, teda príjemcovi „šeku“ príslušnú 

čiastku pripíše a príjemcovi služby „odpíše“) (Konečný - Konečný 2009, s. 151 - 153).  

 Ešte sofistikovanejší priestor však v poslednom desaťročí vzniká na rozhraní trhu a 

občianskeho sektora, kde sa kreuje tzv. zdieľaná ekonomika. Niektorým otázkam z tejto oblasti sme 

sa venovali v súvislosti s občianskou spoločnosťou v časti 5.5, kde sme si všimli ako na rozvoj 

občianskeho kolektivizovania vplývajú niektoré digitálne formy kolektivizovania záujmov pri 

kolektívnom požičiavaní vlastných voľných finančných zdrojov, krátkodobom zapožičiavaní a 

trhovom zhodnocovaní vlastného majetku a pod. 

 Za ekonomický nástroj, takisto charakteristický pre prostredie občianskej spoločnosti, 

môžeme však považovať aj dobrovoľnú prácu. Nefinančné ekonomické nástroje majú miesto aj 

medzi nástrojmi, ktoré využíva vo verejnej politike aj štát – ako napríklad aktivačné či rôzne iné 

verejnoprospešné práce. V podmienkach občianskej spoločnosti však vznikajú ucelené systémy, 

známe ako časové banky a časové peniaze: 

 Časové banky sú objavom 80. rokov minulého storočia. Celkom prvú založil už v roku 

1980 Edgar Cahn, profesor práva na Washingtonskej univerzite, zakladateľ Time Dollar Institute vo 

Washingtone. Cahnom iniciovaná časová banka bola otvorená v r. 1986 súčasne v šiestich 

amerických mestách a zameriavala sa na seniorov. Tí mohli začať využívať svoje schopnosti, 

ponúkať ich iným záujemcom ako služby, účtované v časových jednotkách na svojich účtoch v tejto 

banke a zároveň z týchto účtov uhrádzať služby, ktoré sami čerpali (poskytovali si vzájomne 

asistenčnú službu, piekli si sušienky, pomáhali si pri upratovaní a pod.) a tým mohli ostať aj vo 

vyššom veku vo svojom prirodzenom prostredí. Myšlienka sa postupne rozšírila do oblasti 

starostlivosti o deti, vzdelávania, iných sociálnych služieb, bývania, rozvoja komunít, asistencii pre 

                                                 
215  Šárka Bartůšková vo svojej diplomovej práci na Fakulte humanitných štúdií UK v Prahe zmapovala 

fungovanie deviatich LETS skupín v ČR a SR a medzi tovarmi a službami, ktoré boli predmetom výmeny, našla 

napríklad záhradkárske práce alebo produkty, občasné opatrovanie detí, kadernícke a kozmetické služby, domáce práce 

(žehlenie, upratovanie, varenie), výmenu oblečenia, výučbu jazykov, opravy domácich zariadení a vybavenia 

domácnosti, výrobu domáckeho pečiva a pod. (Bartůšková 2007), ale v iných zdrojoch nachádzame ako predmet 

výmeny aj kosenie záhrady, strihanie stromov, prednášky na rôzne témy, v zahraničí napríklad aj opatera domácich 

zvierat počas dovolenky, varenie na domáce oslavy, rozprávanie rozprávok deťom, požičanie fotoaparátu, kamery, 

bicykla, náradia, zberanie kelímkov z jogurtov (ktoré niekto potrebuje na priesady), sprievod v noci, písanie žiadostí, 

ochrana pred šikanou a pod. 
216  V ČR a v SR napr. chechtáky, žalude, kopy, kvapky, vindry. letničky (Bartůšková 2007), ježe, veuro, a pod., v 

zahraničí cievky, bobule, zelené doláre atď. Douthwaite (1999) uvádza, že napríklad v Argentíne je v systémoch LETS 

rozšírené používanie žetónov, ktoré čiastočne nahrádzajú individuálne šeky pri veľkom množstve výmen – podľa nášho 

názoru ide v takom prípade už skôr o lokálnu menu. 



158 

 

imigrantov, reformy verejného blaha alebo súdov pre mladistvých. Časové banky sa objavili už i v 

Japonsku a Veľkej Británii. V USA ich bolo už v roku 2004 viac ako 200, v Británii okolo 120 (len 

v Londýne 27), združených v celoštátnej asociácii, ktorá umožňuje výmenu časových jednotiek aj 

medzi jednotlivými bankami. V systéme je základnou jednotkou jedna odpracovaná hodina v 

prospech niekoho iného. Všetky sú považované za rovnocenné. Jedna zarobená hodina člena 

oprávňuje jednu hodinu si kúpiť.   

 Časové peniaze sú platidlom, ktoré doslova mení čas na peniaze. Člen časovej banky 

prostredníctvom pomoci iným ľuďom zarába svoje časové peniaze. Jedna hodina pomoci je jeden 

kredit alebo časový peniaz. Za tento peniaz si možno „kúpiť” službu, ktorú poskytuje iný člen 

banky. Kto momentálne nič nepotrebuje, zarobené časové peniaze si môže uschovať v časovej 

banke. Napriek základnej myšlienkovej zhode sú medzi systémom časovej banky a systémom 

LETS určité rozdiely:  

• Časové banky hodnotia čas každého rovnocenne. Darujete hodinu a hodinu aj prijímate, nezáleží 

na tom, akú službu požadujete a aké schopnosti sú potrebné na jej uspokojenie. LETS niekedy tiež 

fungujú na tomto princípe, ale obyčajne každý člen sám stanovuje cenu svojej služby, ktorá sa 

odvíja od trhovej ceny.  

• Časové banky sú skôr doplnok už fungujúcich organizácii – komunitných centier, škôl, nemocníc, 

klubov dôchodcov. LETS sa viac sústreďuje na budovanie alternatívnej ekonomiky.  

 Časové banky spájajú ľudí prostredníctvom koordinátora projektu, členovia LETS sa 

oslovujú priamo medzi sebou. Časové banky majú obyčajne aspoň jedného plateného zamestnanca. 

Väčšina projektov LETS funguje na čisto dobrovoľníckej báze. Na druhej strane časová banka má 

veľa spoločných znakov so systémom LETS. Martin Simon, zakladateľ prvej a v súčasnosti 

najúspešnejšej časovej banky vo Veľkej Británii, známej pod názvom Fair Shares, ktorá bola 

založená v roku 1998, uvádza: „Časové peniaze vytvárajú ‚silné komunity’. Tým, že časový peniaz 

zarobíte, pomôžete niekomu, kto to potrebuje. Tým, že časový peniaz miniete, dáte niekomu pocit, 

že ho okolie potrebuje. Ľudia, ktorí sa chcú zapojiť, nepotrebujú žiadnu špeciálnu klasifikáciu. Už 

aj tak dávno vedia ako byť dobrým susedom alebo priateľom, možno na to len trochu pozabudli. 

Nestojí to vôbec nič. Len trochu voľného času. A vek alebo zdravotný stav nie je tiež žiadnou 

prekážkou. Veľkým prínosom časových peňazí je ich schopnosť dokázať ľuďom, ktorí sa cítia 

vylúčení a spoločnosť ich za vylúčených možno aj považuje, že opak je pravdou“ (Polačková 2001, 

s. 4).  

 Časové peniaze a časové banky sú dnes pomerne známe po celom svete. Okrem už 

spomínaných časodolárov k nim patria napríklad aj japonské Hureai Kipu (lístky opatrovateľskej 

služby), ktoré môže človek získať starostlivosťou o seniorov a využívať ich pre svojich príbuzných 

alebo aj pre seba v neskoršom veku – sú evidované v časovej banke ako každý iný vklad (Lietaer 

2004). 

 Zaujímavý je aj repertoár ekonomických nástrojov, ktoré využívajú aktéri z prostredia 

občianskej spoločnosti. Keďže tu sa hlavný mechanizmus kolektivizovania zakladá na 

dobrovoľnosti, dominujú tu nástroje ako sú sponzoring, dobrovoľné zbierky a dary, ale napríklad aj 

dobročinné dražby a aukcie. Za ekonomický nástroj, takisto charakteristický pre prostredie 

občianskej spoločnosti, môžeme však považovať aj dobrovoľnú prácu. 

 Napokon nefinančné ekonomické nástroje majú miesto aj medzi nástrojmi, ktoré využíva vo 

verejnej politike aj štát – ako napríklad aktivačné či rôzne iné verejnoprospešné práce. 

 

 6. 4 INFORMAČNÉ NÁSTROJE 

 

 Podľa názoru M. Adamcovej a M. Klusa „zo všetkých prostriedkov ovplyvňovania ľudského 

správania sú informácie tým najzložitejším. Presviedčanie na základe argumentov a dobrovoľná 

zmena správania sú však základom mnohých politických koncepcií a riešení. Jednou z podmienok 

dobre fungujúcej spoločnosti je, že o dostupných alternatívach musia mať jednotlivci k dispozícii 

všetky informácie“ (Adamcová – Klus 2006, s. 60).   

 Veľkú pozornosť tejto skupine nástrojov, ktorú označuje ako „informačné a komunikačné 
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nástroje“ venuje M. Potůček (2016, s. 75 – 80). Uvádza medzi nimi nástroje, ktoré sa otvorene 

alebo skryto snažia ovplyvniť správanie vybraných aktérov, ako napríklad propagandu, 

indoktrináciu, ale tiež lobing a činnosť útvarov vzťahov s verejnosťou, osvetové kampane a 

politické vzdelávanie, ako aj verejné diskusie. Môžeme povedať, že tieto nástroje vzdelávania a 

informovania verejnosti, vrátane rôznych foriem spravodajstva a poradenstva majú všeobecný 

informačný charakter. 

 Práve dostatok nemanipulovaných informácií je predpokladom slobodného fungovania 

spoločnosti – ľudstvo má dostatok príšerných skúseností z ideologickou manipuláciou s 

informáciami, čo – žiaľ – zďaleka nebola len charakteristika totalitných režimov. „Presviedčanie hrá 

dôležitú úlohu pri akceptácii verejnej politiky zo strany verejnosti. Preto sa základnou súčasťou 

práce vlád, ministerstiev a štátnych inštitúcií stávajú komunikačné stratégie, informačné odbory 

alebo pracovníci útvarov vzťahov s verejnosťou (public relations), ktorí zabezpečujú, že základné 

informácie a posolstvo o konkrétnej politike sa prostredníctvom médií dostane k verejnosti“ (tamže, 

s. 63). Nezastupiteľnú úlohu pri uplatňovaní informačných nástrojov v spoločnosti majú preto aktéri 

z prostredia občianskej spoločnosti, najmä tzv. watch-dogs, ktorí však spravidla nemajú k dispozícii 

tie realizačné možnosti pre šírenie neskreslených informácií, ako ich má k dispozícii štát.  

 V prípade informačných nástrojov ide pritom o veľmi pestrú skupinu nástrojov, čo vyplýva 

aj z toho, že ich uplatnenie nie je len v rámci evaluačnej fázy cyklu verejnej politiky, ale sú 

využívané aj vo fázach formulácie a implementácie. Ich všeobecnou charakteristikou je, že ide o 

súbory informácií, ktorými buď priamo regulujeme procesy vo verejnej politike, buď nimi tieto 

procesy monitorujeme, prípadne určité ich výsledky registrujeme, alebo o nich verejnosť 

informujeme (a to buď všeobecne alebo konkrétne). Aj keď to nie je vždy zrejmé na prvý pohľad, 

ich existencia je spojená s kolektivizáciou záujmov či už tým, že sú zakotvené v nejakom zákone 

alebo sú rešpektované na základe určitej dohody alebo na základe kolektivizovanej dobrovoľnosti.  

 Regulačný charakter majú napríklad niektoré informačné nástroje záväzného charakteru, 

využívané následne v niektorých špecifických verejných politikách. Základný nástroj tu však 

reprezentuje Zbierka zákonov, pomocou ktorej je verejnosť informovaná o tom, ktoré všeobecne 

záväzné právne predpisy regulačne platia v Slovenskej republike. V dopravnej politike je napríklad 

takýmto informačným nástrojom grafikon železničnej dopravy (záväzne regulujúci chody 

vlakových súprav na železničnej ceste), v štátnej vzdelávacej politike štátny vzdelávací program 

(záväzne regulujúci obsah učiva na základných a stredných školách), v zdravotnej politike katalóg 

výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti, kvóty v hospodárskych politikách (napr. emisné 

kvóty) a pod. 

 Registračný charakter, dôležitý pri monitorovaní v realizačnej ale i evaluačnej fáze cyklu 

verejnej politiky majú také informačné nástroje, akými sú napríklad popisné číslo nehnuteľnosti, 

číslo katastrálneho územia, identifikačné číslo organizácie, daňové informačné číslo, matričné 

záznamy, rodné číslo, záznamy v heraldickom registri a pod. Obsah všetkých verejných registrov 

možno pritom považovať prinajmenšom potenciálne za informačné nástroje verejnej politiky. Tento 

segment informačných nástrojov má v súčasnosti tendenciu k aplikácii e-governmentu a k 

využívaniu čipových technológií, ako to vidíme pri osobných identifikačných dokladoch 

(občianskych preukazoch, pasoch a pod.).  

  Niektoré informačné nástroje sú zároveň nosičmi oprávnenia pre výkon určitých činností, 

regulovaných vo verejnom záujme. Zapísanie školy do registra - Siete škôl a školských zariadení 

SR - umožňuje škole vydávať vysvedčenia ako štátom uznávané dokumenty; verejná sieť 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti identifikuje poskytovateľov, ktorí majú aspoň s jednou 

zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pod. Takýmito 

informačnými nástrojmi sú však napríklad aj osobný identifikačný doklad, pas, vodičský preukaz, 

živnostenské oprávnenie, rôzne certifikáty, licencie (porovnaj Adamcová – Klus 2006, s. 62 - 63), 

vysvedčenia (aj maturitné), diplomy (aj vysokoškolské), osvedčenia, ale napríklad aj výpis či opis z 

registra trestov. Vyjadruje sa nimi obvykle v zákonoch zakotvená povinnosť poskytovať určité 

informácie vo verejnom záujme – generálnou normou tohto typu je u nás napríklad zákon o 

slobodnom prístupe k informáciám. Tento zákon vťahuje do systému informačných nástrojov aj 
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rôzne databázy subjektov verejnej správy, prístup daňovým a majetkovým priznaniam verejných 

činiteľov, výročné správy a verejné odpočty štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií a 

pod.  

 Podobný charakter má napríklad aj povinnosť poskytovať informácie vo verejnom záujme, 

slúžiace k ochrane spotrebiteľa, ako sú napríklad rôzne výrobkové informácie (čiarové kódy a QR 

kódy, názvy výrobkov v úradnom jazyku a ich cena, všeobecne rôzne spotrebiteľské pokyny a 

inštrukcie, návody na použitie, symboly pre správny spôsob čistenia odevov a textilných výrobkov, 

zloženie, výživové údaje,  hmotnosť atď. u potravinárskych výrobkov, energetická trieda u 

elektrospotrebičov atď., varovné nápisy na obaloch cigariet ako nástroj antifajčiarskej politiky, 

výstražné signály a symboly, príbalové lístky pri liekoch, ale – v širšom kontexte – aj mapy, 

turistické značky a pod. ako nástroje politiky cestovného ruchu a pod.). Špecifický charakter má aj 

zverejňovanie rôznych výstrah, ktoré môžu mať charakter ochrany vo verejnom záujme (informácia 

o hygienicky závadnom zdroji vody a pod.). 

 Dobrovoľný charakter v tomto smere – a často z prostredia trhu alebo aj občianskej 

spoločnosti – majú aj informačné nástroje akými sú rôzne spotrebiteľské rebríčky, ratingy, 

prieskumy, štatistiky a pod. „Mnohé vlády, profesionálne združenia a médiá vytvárajú neformálne 

rebríčky kvality produktov a služieb a tie produkty a služby, ktoré poskytujú najvyššiu kvalitu, 

odmeňujú cenami. Podobne i sprostredkovateľské skupiny pripravujú prehľady produktov, v 

ktorých zohľadňujú ich rozličné aspekty: bezpečnosť, dizajn, kvalitu, cenu. Organizácie môžu 

spotrebiteľom poskytovať správy s porovnávacími informáciami o výkonnosti organizácií, 

napríklad škôl či nemocníc. Rebríčky kvality sa dajú použiť i opačne – vyhlásením 

najnekvalitnejšieho produktu, prípadne poskytovateľa služby: Pri zverejňovaní takýchto informácií 

je však nevyhnutné zvážiť všetky faktory. Tie nástroje možno použiť aj v rámci štátnej správy, kde 

sa  napríklad uskutočňuje súťaž o najlepšiu výročnú správu“ (Adamcová – Klus 2006, s. 63).  

 Dobrovoľný charakter môžu mať aj niektoré nástroje, ktoré ako motivačné využíva štát – 

napr. na zapojenie verejnosti do povinnosti vydávania účtovných dokladov zavedená tzv. bločková 

lotéria. 

 Úlohou ďalšej časti informačných nástrojov verejnej politiky je všeobecné poskytovanie 

informácií verejnosti a tým snaha orientovať ju v súlade s verejnými záujmami. Základnými 

nástrojmi v tomto smere sú však celé systémy vzdelávania – predovšetkým formálneho, ale aj 

neformálneho a informálneho. „Aktívne šírené informácie majú často všeobecnú povahu. Z tohto 

hľadiska sú veľmi mocným nástrojom médiá a školy, najmä zavádzanie nových učebných osnov a 

materiálov, dokumentárne filmy, vysielanie rozhlasu, putovné výstavy, sponzorovanie vedeckých 

konferencií, označovanie kvality informačnými nálepkami v istých oblastiach, výstavy a múzeá“ 

(Adamcová – Klus 2006, s. 62). Okrem nástrojov školskej politiky možno teda za nástroje 

informačnej politiky počítať aj rôzne školenia, informačné kampane, pôsobenie médií (osobitne 

spravodajstva) a sociálnych sietí, dokumentárne filmy a výstavy, poradenstvo a pod. 

 

6.5 ORGANIZAČNO-ADMINISTRATÍVNE NÁSTROJE217 

 

 Aj keď pri tejto skupine nástrojov panuje v literatúre určitá obsahová i terminologická 

nejednotnosť, prikláňame sa k obsahu i označeniu, ktoré používa napr. Ľ. Malíková (Malíková – 

Daško 2018, s. 152). 

 Všetky nástroje vyššie uvedených kategórií by ostali len čistou abstrakciou, keby 

neexistovala infraštruktúra, pomocou ktorej sú využívateľné. 

 Ich prvou časťou je inštitucionálna infraštruktúra – teda vytvorenie štruktúry orgánov 

verejnej moci218 a to nielen štandardných výkonných správnych orgánov na rôznych stupňoch, ale aj 

                                                 
217  Aj keď pri tejto skupine nástrojov panuje v literatúre určitá obsahová i terminologická nejednotnosť, 

prikláňame sa k obsahu i označeniu, ktoré používa napr. Ľ. Malíková (Malíková – Daško 2018, s. 152). 
218  Tvorbu orgánov štátnej správy a samosprávy priraďuje M. Potůček k právnym nástrojom (2016, s. 70 – 71). 

Vytváranie ďalších štátnych orgánov (polícia, colná správa, finančné úrady, súdy, väzenská služba ale aj armáda) 

zaraďuje do osobitnej skupiny mocenských nástrojov verejnej politiky (tamže, s. 75).  
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rôzne kontrolné, registrové, registračné úrady a pod. „Vláda funguje predovšetkým na 

hierarchickom princípe usporiadaní rolí v organizáciách. Činnosť úradov a ich administratívy môže 

prispieť k efektívnosti výkonu politiky alebo naopak, k ich neefektívnosti“ (Malíková – Daško 

2018, s. 152). Väčšina orgánov moci zákonodárnej, súdnej, ale i výkonnej a kontrolnej reprezentuje 

relatívne vysokú mieru stability, ale naďalej dochádza aj k dopĺňaniu a rozširovaniu ich štruktúry aj 

v kontexte rozvoja verejnej politiky – u nás napríklad v ostatnom období v podobe vytvorenia 

inštitúcií ďalších ombudsmanov a ich úradov – na druhej strane zánik iných inštitúcií (Úrad pre 

štátnu službu, niektoré štátne fondy atď.). Niektoré zmeny však môžu prebiehať aj v rámci doteraz 

existujúcich organizačných štruktúr (Daňová kobra, NAKA a pod.). Ťažiskom zmien sa však u nás 

v posledných desaťročiach stávajú reformy miestnej štátnej správy a inštitucionalizujú sa aj 

štruktúry v oblasti samosprávy (napr. spoločné obecné úrady), v oblasti plnenia regulačnývh, 

kontrolných a registračných funkcií štátu a pod. 

 Nejde pritom len o organizačné vytváranie inštitúcií a úradov verejnej správy, ale aj 

relevantnej štruktúry poskytovateľov verejných služieb (ako služieb poskytovaných vo verejnom 

záujme), čiže aj vytváranie (zriaďovanie) inštitúcií verejného zdravotníctva,  verejnoprávnych médií 

či vzdelávacích inštitúcií – je napríklad aktuálnou témou diskusií v priestore verejnej politiky aj 

existencia údajného nadbytku súkromných vysokých škôl alebo ďalšej existencie málotriednych 

základných škôl. To súvisí aj s existenciou takého verejnopolitického nástroja, akým je sieť škôl a 

školských zariadení (spravovaná MŠVVŠ SR), ktorá však už patrí do nasledujúcej podskupiny 

nástrojov. 

 Druhá veľká podskupina administratívno-organizačných nástrojov verejnej politiky má 

skôr administratívno-technický charakter. Zákony by nemohli byť účinné bez ich publikovania v 

zbierke zákonov, všeobecno-záväzné nariadenia obcí bez ich zverejnenia na úradnej tabuli (aj 

elektronickej), platby DPH by neboli pod verejnou kontrolou, keby neboli zavedené registračné 

pokladnice a pod. 

 Veľmi komplexný nástroj tu reprezentuje verejné obstarávanie, ktoré je ťažiskovo 

administratívno-organizačným nástrojom zameraným na dodržiavanie legálnosti, transparentnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými financiami. Verejné obstarávanie pritom možno 

považovať aj za súčasť inštitucionálnej infraštruktúry organizačno-administratívnych nástrojov, ale 

v určitom zmysle aj za ekonomický nástroj. 

 Napokon tretia podskupina nástrojov tejto kategórie má charakter čisto organizačný. 

Vystupuje ako samostatná, nie je spojená so vznikom inštitúcií a osobitne v prostredí občianskej 

spoločnosti – zorganizovanie brigády či verejnej zbierky znamená nepochybne profilovanie 

nástroja, založeného na kolektivizovaní záujmov. Ale aj tento typ nástrojov je prítomný v 

pôsobnosti štátu – napríklad komplexné akreditácie vysokých škôl a celý rad ďalších mechanizmov, 

vedúcich k presadzovaniu rôznych verejných záujmov.    
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7 METÓDY V TEÓRII VEREJNEJ POLITIKY 
 

 V prvej kapitole uvedené zmeny objektívnej reality vytvárali priestor, ktorý si žiadal svoju 

analýzu. Politika sa dramaticky zmenila: už to nebola len tradičná politika prvej polovice XX. 

storočia, v rozhodujúcej miere realizovaná politickými stranami, resp. politikmi, využívajúca 

metódy politického vyjednávania, tvorby koalícií, ale aj politického súperenia, politickej súťaže i 

politického boja. 
 Nielen verejná politika  ako prax rozvíjala svoje metódy, ale rozvíjala ich aj vznikajúca 

teória verejnej politiky. Formuje sa tak druhý kľúčový znak vznikajúcej samostatnej vednej 

disciplíny – jej metodológia ako náuka o metódach a ich kritickom zhodnotení. Metodológia je aj v 

prípade teórie verejnej politiky „systematická teória metód. Jej funkciou je vytvoriť všeobecné 

filozofické predpoklady, logické, noetické, prípadne axiologické  základy použitia výskumných 

metód... Každej metodológii sú vlastné charakteristické metódy“ (Nekola -  Veselý – Ochrana 2007, 

s. 142). Ako konštatuje Douglas Torgerson (1986), „dynamický charakter politických vied sa 

zakladá na vnútornom napätí, na dialektickej opozícii medzi poznaním a politikou“ (cit. podľa 

deLeon – Vogenbeck 2007, s. 9). 
 Najčastejšie v tejto súvislosti narážame na problém vzťahov medzi metodológiou, modelmi, 

metódami a technikami. Hneď na začiatku úvodnej štúdie siedmej časti medzinárodnej kolektívnej 

monografie o teórii verejnej politiky o kvantitatívne orientovaných metódach verejnej politiky sa 

píše, že „analýza politiky zahŕňa použitie kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych techník na 

vymedzenie politického problému, preukázanie jeho vplyvov a prezentovanie potenciálnych riešení. 

Často si vyžaduje sofistikované metódy na posúdenie, ako sú identifikované politické problémy 

ovplyvnené mnohými premennými, vrátane politických zásahov a kontextuálnych faktorov. 

Kvantitatívne metódy pomáhajú preukázať, či existuje vzájomný vzťah medzi návrhmi politík a 

politickými výsledkami, testovať, či sa vzťah môže zovšeobecniť na podobné nastavenia, zhodnotiť 

veľkosť účinkov politík na sociálne, ekonomické a politické faktory a nájsť lepšie politické 

alternatívy. Použitie takýchto metód je súčasťou vedeckej odbornosti, s ktorou politickí analytici 

obhajujú ich relevanciu.  
 V politických štúdiách sa často používajú techniky ako modelovanie, kvantifikácia vstupov 

a výstupov ...“ (Yang 2007, s. 349). Niekedy takto vzniká pocit akoby pojmy metódy a techniky 

neboli nič iné ako púhe synonymá… 

 Zároveň tu vzniká otázka, či sa metódy vo verejnej politike majú sústreďovať len na 

overovanie účinkov, dopadov verejných politík. Zastávame názor, že hoci aj tieto techniky majú 

svoju úlohu vo verejnej politike, najmä v jej evaluačnej dimenzii, predsa len takéto vnímanie metód 

verejnej politiky možno považovať za zúžené.  

 „Pre objektivizáciu rozhodovacích volieb využíva verejná politika mnohé metódy, ktoré sú 

schopné organizovať naše poznanie a uľahčovať nachádzanie vhodného riešenia. Okrem širokej 

palety heuristických metód (strom problémov, strom cieľov. morfologická analýza, SWOT analýza, 

rozhodovacia matrica a iné) sa využívajú aj metódy kvantitatívne a kvázikvantitatívne (analýza 

nákladov a úžitkov, multikriteriálne hodnotenie variánt, ekonometrické modelovanie, aplikácie 

teórie hier a iné)“ (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 39). P. Fiala a K. Schubert (2000, s. 40 - 48) 

uvádzajú, že „policy analysis využíva rôzne sociálnovedné empirické metódy“, pričom medzi ne 

zahŕňajú vyšetrovacie techniky  (dotazníkové zisťovanie, participatívne pozorovanie, obsahovú 

analýzu), modely a metódy, kvalitatívne a kvantitatívne metódy, prípadové štúdie a porovnávaciu 

metódu, sekundárne analýzy a štúdie „ex ante“ a „ex post“ (tamže, s. 42) a až v ich rámci aplikovať 

a rozvíjať metódy a v rámci nich využívať rôzne techniky. Za metódy sú tu považované teda aj 

strom cieľov, strom problémov, ktoré by sme skôr mohli považovať za techniky, ale aj modelovanie, 

ktoré (zrejme ako metóda či dokonca súbor metód) zahŕňa v sebe celý rad techník. „Vedecká 

metóda je systematickým, premysleným a objektívnym postupom získavania poznatkov a 

dosahovania cieľa. Metóda predstavuje spôsob, ako sa od určitého východiskového stavu dospeje 

určitou usporiadanou (cieľavedomou) činnosťou k nájdeniu či objasneniu vedeckých poznatkov a 

zákonitostí skúmaného objektu. Okrem všeobecne používaných metód existujú aj špecifické 
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metódy, ktoré využívajú len niektoré (prípadne len jedna) vedecké disciplíny“ (Ochrana 2009, s. 27 

– 28). 
 Pritom určite platí, že „rôznorodosť a mnohostrannosť verejnej politiky nám neumožňuje 

podať priamočiary návod či encyklopédiu, v ktorej by si užívateľ podľa potreby vyberal z abecedne 

zoradených metód a tie potom jednoducho aplikoval. Proces tvorby verejnej politiky je oveľa ťažšie 

pochopiteľný a aj oveľa subjektívnejší“ (Veselý – Nekola 2007, s. 7). Podrobnú klasifikáciu metód 

verejnej politiky prinášajú M. Nekola, A. Veselý a F. Ochrana (2007, s. 146 – 147). Kvôli presnosti 

by bolo vhodné aj tu upresniť rozlišovanie medzi metódami a technikami a následne vyjasniť 

bližšie rámec pre používanie pojmu metóda v teórii verejnej politiky. Vo vznikajúcej teórii verejnej 

politiky nie je ešte táto klasifikácia celkom ustálená: siete sú napríklad považované za nástroj 

politických analýz (Raab – Kenis 2007, s. 188). 

 Podobne ako v prípade iných spoločenských vied aj vznikajúca teória verejnej politiky 

využíva predovšetkým všeobecno-vedné metódy: analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, analógiu, 

komparáciu a pod. A podobne ako iné politické vedy aj teória verejnej politiky využíva metódy 

príbuzných vied – právnych, filozofických, sociologických atď. (Rybárik – Lysý – Konečný 2005, s. 

22 – 23) aj keď sa konštatuje, že  oproti multidisciplinarite politológie bola teória verejnej politiky 

predsa len viac formovaná empirickými prúdmi v rozvoji spoločenských vied (Fischer – Miller – 

Sidney 2007, s. xix). Pojem metóda možno vo všeobecnosti vymedziť ako „konkrétny postup, ako 

niečo uskutočniť alebo k niečomu pristupovať, spravidla postup systematický alebo zavedený“ 

(Nekola - Geissler-Mouralová 2011, s. 19).  Ak sa však verejná politika má stať samostatne 

fungujúcou vedeckou disciplínou, nevyhnutne musí formovať a zdokonaľovať svoj pojmový aparát 

a zároveň, objasňovať vlastné teoreticko-metodologické východiská (Zambová 2016, s. 2). 

 K vlastným metódam teórie verejnej politiky patria v súčasnosti najmä tie, ktorými sa táto 

veda snaží modelovo uchopiť konkrétnu verejnopolitickú aktivitu v jej komplexnosti alebo z 

určitého aspektu, rešpektujúc pritom nomotetické východiskové kritérium tejto vedy, spočívajúce v 

odhaľovaní tých skutočností, ktoré sú kľúčové pre vysvetlenie všeobecnejších charakteristík celej 

triedy verejnopolitických skutočností (Kay 2006, s. 18). Vzhľadom k vyššie uvedenému sa nám javí 

ako účelné a aj vedecky odôvodnené budovať všeobecnú metodológiu teórie verejnej politiky 

hierarchicky ako sústavu modelov, celostne interpretujúcich verejnú politiku z hľadiska 

základných „teoreticky zostručňujúcich zobrazení reality“ (Fiala – Schubert 2000, s. 42), resp. 

teoreticky vyjadrujúcich empirické dáta, čím umožňujú lepšie porozumieť veciam tak, že 

upozorňujú na dôležité vzťahy a súvislosti (Heywood 2002, s. 39)219. K modelom ako základnému 

metodologickému konceptu v teórii verejnej politiky sa prikláňajú aj ďalší autori (napr. Veselý – 

Drhová – Nachtmanová 2007, s. 45 – 49), ktorí medzi takéto modely zaraďujú aj modely týkajúce 

sa fáz verejnopolitického procesu, siete a arény a pod. Podobne aj P. Fiala a K. Schubert (2000, s. 

67 – 98) sem zaraďujú model politických aktérov, model politického cyklu a model politických 

sietí. M. Potůček (2016, s. 87 – 88) hovorí o výkladových (konceptuálnych) rámcoch, ktoré majú – 

hoci aj za cenu určitých zjednodušení – vysvetliť premenlivosť mnohoúrovňovej štruktúry verejnej 

politiky, pričom siaha k pojmu „model“: „uplatnenie konceptuálnych rámcov je zrejme jeden z 

najlepších spôsobov, ako v poznaní rešpektovať celostné súvislosti“ (tamže, s. 146). F. Ochrana 

píše: „Vedeckou metódou je aj modelovanie, ktoré prostredníctvom formulácie problému, 

vytvárania modelu a výskumu modelu prenáša znalosť o modele (ako zjednodušeného obrazu 

skutočnosti) späť na realitu“ (Ochrana 2009, s. 33), čo je podľa nášho názoru prístup, overený už aj 

v metodológii politologickej (Heywood 2002). Takýmito modelmi pre teóriu verejnej politiky sú 

podľa nášho názoru model (metóda) procesu verejnej politiky, cyklu verejnej politiky (porovnaj 

Karagiannis – Radaelli 2007), model (metóda) A-A-A, model (metóda) politických sietí a pod., 

ktoré aj kriteriálne vyhovujú klasifikácii metód uplatniteľných v analýze tvorby verejnej politiky, ku 

ktorým patrí spôsob poznávania a výpovedí, charakter skúmajúceho objektu, určujúca stránka 

                                                 
219  „V prípadoch, keď je možné pripojiť ku skúmaným javom ich indikátory a teórie ponúkajú určenie vzťahov 

medzi nimi, môžeme sa rozhodnúť premietnuť takéto teórie do modelovej podoby. V kvantitatívnej podobe sa modely 

snažia zobraziť vzťahy, vymedzené teóriami a uviesť ich do vzájomných súvislostí vo formalizovanej podobe“ (Potůček 

2016, s. 150). 
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predmetu skúmania, stupeň všeobecnosti prístupu ku skúmaniu a miera normativity (Nekola – 

Veselý – Ochrana 2007, s. 146). Nemecká teória verejnej politiky tu „stavia napríklad politický 

výskum s jeho klasickou otázkou do protikladu s modernou politickou otázkou. Klasická otázka 

politickej vedy a politickej filozofie sa zameriava na identifikáciu správneho, spravodlivého a 

dobrého politického poriadku, ktorý sa snaží na základe určitých princípov rozvinutú normatívnu 

predstavu usporiadaného politického spoločenstva vyvážiť s danými politickými podmienkami a 

mocenskými zápasmi. Skúške sú tu vystavované doterajšie decízne inštitúcie a prevládajúce 

politické ideály so záujmami relevantných aktérov. Pre moderné politické analýzy už nie je 

normatívny ideál politického výskumu hlavný, ale predmetom analýzy sa stáva konkrétne politické 

správanie. Preto sú potrebné  inštitucionálne predpoklady a úlohy sociálno-politického dizajnu, 

ktoré vytvárajú alebo uprednostňujú najmä politické správanie alebo určitú konšteláciu politických 

záujmovˮ (Schneider - Janning 2006, s. 17). Môžeme to teda interpretovať ako prevažne 

normatívnu paradigmu tradičnej politickej vedy a prevažne empiricko-analytickú paradigmu teórie 

verejnej politiky.  
 Niektoré z uvedených metodologických prístupov vykazujú pritom už pomerne vysoký 

stupeň rozpracovanosti, pričom v literatúre sa dnes už uvádza aj celý rad ďalších metód (Veselý – 

Drhová – Nachtmannová 2007, s. 47 – 49). Potvrdzuje sa tým zároveň názor, že „pre metodologické 

otázky poznania verejnej politiky v ČR v tomto období sa značne zužuje priestor pre hodnovernosť 

empirických poznatkov a analýz (aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je to to jediné, čo sa dá robiť) a 

zvyšuje potreba kvalitatívnych poznatkov a postupov. Neznamená to rezignáciu na získavanie 

empirických dát, ale skôr podriadené vymedzenie ich miesta ako podporných a nie určujúcich 

gnozeologických osí analýzy“ (Purkrábek 1994a, s. 93). 

 Prikláňame sa teda skôr ku Kuhnovskej220 koncepcii pohľadu na metodológiu vedy, v ktorej 

ide skôr o historický proces vývoja vedy, ako o sériu modelov, vyjadrujúcich meniace sa paradigmy, 

schopné celostne vysvetľovať zmeny, ktoré sa v danej oblasti objavujú (Ochrana 2009, s. 147), 

pričom pri vzájomnom porovnávaní (testovaní) jedna paradigma dominuje a je všeobecne 

prijímaná, kým ju nevystrieda iná, ktorá predchádzajúcu zahŕňa a nie je s ňou v rozpore (Novák 

2011b, s. 46).  
 Nejde tu teda o „dosiahnutie pravdy, ktorá by bola verifikovaná navždy, ide predovšetkým o 

to, nakoľko konzistentne nový predpoklad zapadne do siete predchádzajúcich znalostí či 

predpokladov a ako dobre bude momentálne fungovať (teda ako bude praktický, užitočný či 

úspešný). Musíme byť pripravení na to, že nejaký nový predpoklad/tvrdenie/teória môže pravdivosť 

teórie spochybniť či čiastočne vyvrátiť. Je teda na mieste počítať s tým, že niektoré z našich doteraz 

dosiahnutých poznatkov môžu byť pravdivé iba do určitej miery a môžu byť ďalšími novými 

poznatkami spochybňované, modifikované či vyvrátenéˮ (Složilová 2011, s. 62), čím sa 

jednoznačne našim prístupom hlásime k pragmatickej paradigme vedy. 
 Pokúsili sme sa v nasledujúcom texte tejto monografie prezentovať modely verejnej politiky 

ako procesu, verejnej politiky ako cyklu, modelu A-A-A a modelov sietí prezentovať práve ako 

sériu takýchto paradigiem. 
 Už 50. roky priniesli významné zmeny i do vývoja politických vied aj v tejto oblasti. Najmä 

rozvoj behaviorizmu v amerických spoločenských vedách221 nenechal bez svojho vplyvu ani 

politickú vedu až natoľko, že sa niekedy hovorí o nasledujúcom dvadsaťročí (Novotný 2011, s. 17) 

ako o behavioristickej revolúcii v politických vedách. Ako príklad vplyvu behaviorálnych teórií na 

vznik a rozvoj teórie verejnej politiky možno uviesť napríklad ich reflexiu etáp procesu verejnej 

politiky222, ako ho v polovici 50. rokov formuloval H. Lasswell (Jann – Wegrich 2007, s. 44), čo sa 

                                                 
220  T. S. Kuhn (1922 – 1996) – autor teórie paradigiem ako myšlienkových rámcov, dominujúcich v danej vede v 

danom období, na základe ktorých sa chápu a vysvetľujú určité aspekty skutočnosti. 
221  Nástup behaviorizmu v Spojených štátoch sa však datuje už do 30. rokov minulého storočia (Schneider – 

Janning 2006, s. 11), no jeho rozšírenie až do 50. rokov (Briška 2010, s. 83). 
222  Z jej záverov si možno všimnúť  aspoň celý rad metodologických upozornení, ako ich prináša novšia 

monografia E. Sičákovej-Beblavej (2015): 
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dá považovať za jeden z prvých impulzov v metodológii rodiacej sa teórie verejnej politiky smerom 

k modelovým prístupom. Ako píšu M. Adamcová a M. Klus, „vymedzenie obsahu verejnej politiky 

ako vednej disciplíny je spojené s novými konkrétnymi prístupmi, napríklad k implementácii 

politík“ (Adamcová – Klus 2006, s. 31). V tomto zmysle sa aj naše ďalej uvádzané prístupy veľmi 

často prelínajú s modelmi, ktoré napr. P. Fiala a K. Schubert (2000) uvádzajú v 5. a 6. kapitole 

svojej práce: input – output model a policy-making system (v našom prístupe verejná politika ako 

proces), politické arény (u nás v rámci modelu A-A-A), politický cyklus či politické siete (u nás 

identicky). 
 Skutočnosť, že teória verejnej politiky sa kryje svojimi metódami s tým, čo ako metódy 

využíva verejná politika v praxi, vlastne len potvrdzuje názor F. Ochranu, že „najlepšia je taká 

teória, ktorá najviac zodpovedá praktickým potrebám vedeckého bádania“ (Ochrana 2009, s. 140), 

čím sa zároveň potvrdzuje skutočnosť, že všetky metódy, ktorým sa budeme ďalej venovať, sa tak v 

teórii verejnej politiky ako aj v jej praxi stávajú len prostriedkami, ktorými sa vo verejnej politike 

presadzujú verejné záujmy. 
 

7.1 VEREJNÁ POLITIKA AKO PROCES 
 

 Ako konštatujú autori z postupimskej univerzity (Jann – Wegrich 2007, s. 43), od počiatku 

formovania teórie verejnej politiky v 50. rokoch minulého storočia bola táto oblasť úzko spätá s 

perspektívou, ktorá považuje politický proces za postupnosť určitých krokov alebo fáz, ktorá slúžila 

ako základná šablóna, umožňujúca systematizovať dosiahnuté poznatky, porovnávať rôzne diskusie, 

prístupy v tejto oblasti a hodnotiť aj prínos jednotlivých prístupov k tejto disciplíne. Podľa nášho 

názoru tým spĺňala požiadavky, kladené na metódu vznikajúcej vedy, okrem iného tiež tým, že 

odpočiatku bola predmetom metodologickej kritiky tak z hľadiska svojej teoretickej konštrukcie, 

ako aj z hľadiska empirickej platnosti. Ako uvádzajú vyššie uvedení autori, dochádzalo k 

paradoxnej situácii: Na jednej strane sa výskum v oblasti politických vied naďalej spoliehal na 

identifikáciu príslušnej fázy alebo bol spojený s určitou etapou procesu verejnej politiky,  na druhej 

                                                                                                                                                                  
 „- Pri tvorbe verejných politík je dôležité rozlišovať tzv. malé a veľké svety. Pri malých svetoch ide o situácie, 

keď sú známe všetky relevantné alternatívy a ich pravdepodobnosti, podobne ako aj ich dôsledky a budúcnosť je 

predvídateľná. Pri veľkých svetoch nie sú dostupné všetky relevantné informácie a budúcnosť je neistá. Vo veľkom 

svete aj veľmi malá odchýlka môže prerušiť všetky predpokladané postupy. 

 - Zároveň pri tvorbe verejnej politiky treba dávať pozor na to, aby chýbajúce dáta/informácie neboli 

automaticky nahradené osobnými predsudkami, osobnými presvedčeniami a hodnotami a aby hodnotenia neboli robené 

automaticky cez asociácie. 

 - Pri tvorbe verejnej politiky je preto veľmi dôležité vedieť, aké informácie a v akom formáte treba mať na 

prijatie lepších rozhodnutí“ (Sičáková-Beblavá 2015, s. 61 - 62). 

 „- Viaceré typy sklonov k chybám (napríklad sebapotvrdzujúca predpojatosť či heuristika dostupnosti) 

poukázali na riziko výberu len tých informácií, ktoré sa decízorovi zdajú byť významné. To môže viesť k takým 

rozhodnutiam vo verejnom sektore, pri ktorých sú viaceré dôležité informácie vynechávané a prehliadajú sa možné 

negatívne dopady rozhodnutia. 

 - Ďalším negatívnym javom v kontexte verejnej politiky je ilúzia kauzality, keďže môže viesť k nesprávnym 

intervenciám. Podľa Chabrisa a Simonsa ju spôsobuje jednak sklon vnímať a definovať pravidlá, vzorce správania v 

náhodných udalostiach, ďalej aj tendencia vnímať chronológiu (teda časovú postupnosť javov) ako vodidlo na určenie 

kauzality. 

 - Viaceré sklony k chybám môžu spôsobiť aj tzv. rozpor medzi zámerom a aktivitou (intention-action divide). 

To znamená, že aj keď si je decizor vedomý následkov svojho rozhodnutia, môže prijať rozhodnutia maximalizujúce 

vnímaný súčasný záujem, a to na úkor budúcnosti. Takéto správanie môžu mať viacerí decízori vo verejnom sektore – z 

administratívy, ako aj politici““ (Sičáková-Beblavá 2015, s. 108). 

 „- Keďže tí, ktorí vytvárajú verejné politiky, intervencie, môžu mať kognitívne sklony k chybám, tvorcovia 

verejných politík by mali hľadať dôkazy o tom, že ich intervencie majú také dopady, ako sa očakávalo. Zároveň by mali 

umožniť verejnosti hodnotiť ich intervencie, a to hlavne tie, ktoré sa pokúšajú o ovplyvňovanie volieb/rozhodnutí 

jednotlivcov. 

 - Neplatí, že keď sa vláda stiahne z intervencií, jednotlivci budú slobodne a konzistentne robiť rozhodnutia, 

ktoré sú v ich najlepšom záujme, také ktoré nie sú ovplyvnené niekým iným. Výskumy ukazujú, že jednotlivci majú 

tendenciu prijímať rozhodnutia automaticky, a to pod vplyvom sociálnych noriem a mentálnych modelov“ (Sičáková-

Beblavá 2015, s. 133). 
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strane bola samotná koncepcia fáz spochybňovaná rôznymi kritikmi najmä z hľadiska jej 

teoretického rozpracovania. 
 S myšlienkou modelovania politického procesu ako postupnosti niekoľkých etáp prišiel už 

H. Lasswell v roku 1956, ktorý ho rozčlenil do siedmich etáp:  
1. porozumenie (intelligence): zber dát, ich triedenie a analýza so zámerom určenia problémov, 

ktoré majú byť riešené; 

2. presadenie (promotion): návrh aletrnatívnych riešení týkajúcich sa identifikovaných problémov, 

ich hodnotenie na základe ich nákladov a výnosov; 
3. vymedzenie (prescription): výber riešení a ich upresnenie v jazyku normatívnych právnych 

aktov v súlade so záväznými postupmi; 
4. uplatnenie (invocation): vstupné určenie očakávaní zo strany adminstratívy ako aj obyvateľov, 

ktoré vyplývajú z prijatých riešení; 
5. využívanie (application): zavedenie a realizácia riešení, čiže  ich administratívne uplatnenie a 

adaptáciu správania obyvateľstva;  
6. ukončenie (termination): ukončenie aktivít a začiatok nového cyklu alebo náprava normatívnych 

aktov v dôsledku potvrdenia problémov pri realizácii; 
7. hodnotenie (appraisal): vyhodnotenie úspechov a prehier ako aj realizácie činností. 
  Hoci táto postupnosť krokov bola napadnutá (najmä pokiaľ išlo o poradie etáp ukončenia a 

hodnotenia), samotný model bol veľmi úspešný a ako základný rámec pre politické štúdie sa stal 

východiskom mnohých typológií politických procesov. Ešte v 60. a 70. rokoch minulého storočia 

slúžila táto etapizácia ako základná schéma pre usporiadanie stále viac sa rozrastajúceho súboru 

výskumov a publikácií z oblasti verejnej politiky (Jann – Wegrich 2007, s. 43, Szarfenberg 2016, s. 

51). 
 Ďalšie pokusy o celostné uchopenie politickej reality, nachádzame ešte v 60. a 70. rokoch 

minulého storočia u takých autorov akými boli D. Easton (1965) a W. I. Jenkins (1975) – ich známe 

schémy politiky ako procesu sú dodnes obligatórnou súčasťou učebníc politológie ale aj učebníc 

verejnej politiky.  
 V Eastonovom modeli je vzťah medzi politickým systémom a okolitým prostredím 

definovaný procesom vstup > konverzia > výstup, vďaka ktorému je tiež známy ako „input-output 

model“ (Fiala – Schubert 2000, s. 55 - 59). „Požiadavky aktérov a podpora pod vplyvom prostredia 

vstupujú do politického systému, vyvolávajú akciu, ktorá vyústi do rozhodnutí a do následnej 

politiky. Výstup spätne ponúka zadania pre vstup v podobe novej požiadavky pre politický systém. 

Je to kybernetická reťaz, uzatvorená spätnou väzbou. Nedostatkom tohto modelu je, že v ňom 

chýba analýza alebo aspoň opis procesov vo vnútri prostredia politického systému. Súčasne dáva 

podnet na ďalšie pokusy o rozpracovanie, s cieľom odhaliť vnútorné vzťahy, ktoré sa odohrávajú v 

tejto »čiernej skrinke« politického procesu“ (Malíková 2003. s. 20). Základnou myšlienkou 

Eastonovho prístupu bolo „presvedčenie, že politická aktivita môže byť analyzovaná ako systém 

procesov, ktoré musia ostávať v rovnováhe, ak má byť táto aktivita zachovaná. Jeho paradigma 

pripomína biologický organizmus, ktorého životné procesy interagujú medzi sebou navzájom a s 

prostredím tak, aby ho zachovali v zodpovedajúcom, hoci aj meniacom sa telesnom stave. Politické 

systémy sa podobajú biologickým“ (Potůček – Vass - Kotlas 2005, s. 34). Tento model zohral svoju 

významnú funkciu v rozvoji teórie predovšetkým v 70. rokoch minulého storočia (Veselý – Drhová 

– Nachtmannová 2007, s. 45).   
 Sociálno-politická realita však môže byť vyjadrená aj inou modelovou abstraktnou 

predstavou politického procesu – ďalšiu ponúkol na začiatku 70. rokov nemecký politológ Carl 

Offe. Ide o ďalší klasický model, vyjadrujúci vzájomný vzťah jednotlivých spoločenských 

subsystémov, ktoré Offe vymedzil ako trojuholník, skladajúci sa z ekonomického systému, 

politicko-administratívneho systému a socio-kultúrneho systému a zo vzťahov medzi nimi: 

ekonomický systém pôsobí na politicko-administratívny systém fiškálnymi prostriedkami a na 

sociálno-kultúrny systém sociálnym odškodnením; politicko-administratívny systém pôsobí na 

ekonomický systém a na socio-kultúrny systém riadiacimi výkonmi, socio-kultúrny systém pôsobí 

na politicko-administratívny systém lojalitou más a na ekonomický systém pracovnou motiváciou a 
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schopnosťami. „Jednoducho povedané politicko-administratívny systém musí plniť určité úlohy a 

riadiace funkcie a vykonávať tzv. krízový manažment v hospodárskych procesoch a k tomu musí 

súčasne získavať politickú legitimitu“ (Fiala – Schubert 2000, s. 57), čím prezrádza aj svoju 

marxistickú orientáciu príslušníka druhej generácie frankfurtskej školy. 
 Koncom 70. rokov ponúkol D. Easton prepracovanejší model dynamickej reakcie 

politického systému, v ktorom detailnejšie rozpracoval najmä stranu vstupov svojho pôvodného 

modelu, v rámci čoho rozlíšil vplyv intrasocietálneho prostredia (ekologického, biologického, 

personálneho a sociálneho systému) a extrasocietálneho prostredia (medzinárodného, ekologického, 

politického a sociálneho systému), ale ani tu sa podrobnejšie nezaoberal procesom konverzie 

vstupov na výstupy (Fiala – Schubert 2000, s. 56 – 57). 
 V závere 70. rokov plynule nahradil najmä eastonovské prístupy  prepracovanejší Jenkinsov 

model, ktorý uvádza, že najlepší spôsob akým je možné uchopiť verejnú politiku, je analyzovať 

politický systém v jeho štruktúrovanom prostredí a zistiť jeho schopnosť stabilizovať vzťahy v 

meniacom sa čase: politický systém teda odlišuje od jeho okolia, prostredia. „Vstupy (inputs) 

vychádzajú zo štruktúrovaného prostredia (sociálno-ekonomického, materiálneho, politického, 

kultúrneho) a môžu sa meniť, modifikovať podľa aktuálnej situácie. Sociálno-ekonomické, 

materiálne a politické premenné prostredia sú dôležitým východiskom pri štúdiu každej politiky. 

Proces výberu témy (issue), ktorý sa dostane do politickej agendy vlády, ovplyvňujú 

sprostredkujúce premenné (mediating variables). Sprostredkovateľmi týchto tém môžu byť 

politické strany, mimovládne organizácie, záujmové skupiny. Každá z nich má možnosť formulovať  

politické úlohy a predkladať ich na rozhodovanie legitímnym autoritám vlády. Sprostredkujúce 

premenné vyjadrujú vzájomné komunikačné väzby medzi požiadavkami a správaním sa 

jednotlivcov, prípadne skupín v rozhodovacom procese. Jenkinsova »čierna skrinka« konverzie už 

obsahuje jednak rozhodovací systém a jednak organizačnú sieť vzťahov, v ktorých sa vstupy 

spracovávajú. Ponúka spôsob ako hľadať súvislosti medzi premennými a analyzovať ich fungovanie 

v konkrétnych podmienkach. Tento model zároveň upozorňuje na vzťahy medzi organizačnou 

sieťou  vlády a jej rozhodovacím systémom, medzi spôsobom prijatia rozhodnutí a ich účinnosťou, 

medzi motiváciou pre isté rozhodnutie a jej výsledkom“ (Malíková 2003, s. 21 – 22), 
 V línii modelov, ktoré stavali na analýze politického procesu ako input-output schémy, 

pokračoval ešte v osemdesiatych rokoch svojim modelom organizačnej a komunikačnej štruktúry 

politického systému nemecký politológ Franz Lehner, o ktorom P. Fiala a K. Schubert píšu, že 

„predstavuje zjednodušenú organizačnú štruktúru politického systému s jeho podstatnými prvkami a 

komunikačnými kanálmi, pričom zámerne vynecháva niektoré dôležité inštitúcie (právny 

subsystém, médiá) rovnako ako iné roviny (komunálnu, regionálnu) politického systému. Model 

ukazuje, že problémy, požiadavky, záujmy, konflikty (inputs) sú v moderných demokraciách 

sprostredkovávané najrôznejšími spôsobmi a následne premieňané na rozhodnutia štátu a jeho 

správanie (outputs)“ (Fiala – Schubert 2000, s. 58). 

 Nemožno pritom povedať, že by sa tieto metódy naďalej aj v rámci politológie nerozvíjali, 

ako to možno ilustrovať napríklad na Jenkinsovom koncepte politického procesu, prezentovaného v 

jeho neskorších prácach. Niekedy sa síce – najmä pre jeho vnútorné členenie do siedmich fáz 

(iniciácia, informácia, rozvaha, rozhodnutie, implementácia, hodnotenie a ukončenie) - zaraďuje do 

modelu verejnopolitického cyklu (Potůček – Vass - Kotlas 2005, s. 36), ale jeho necyklický 

charakter ho predsa len robí skôr príbuzným s modelom vnímania verejnej politiky ako 

jednosmerného politického procesu, ktorý má svoj začiatok a svoj koniec. „Približne od počiatku 

80. rokov začal byť lineárny a časovo vymedzený fázový model chápaný ako znázornenie cyklicky 

sa opakujúceho postupu fáz“ (Veselý – Drhová – Nachtmannová 2007, s. 45), hoci v 

politologických textoch niekedy ešte stále pojmy proces a cyklus splývajú223. 

 Práve empirické analýzy skúmania politických procesov poukazovali stále častejšie na ich 

väčšiu komplexnosť, osobitne v tom aspekte, ktorý Easton i Jenkins vnímali len ako spätnú väzbu, a 

ktorému bolo potrebné v celostnom pohľade na politický proces venovať väčšiu pozornosť.  

                                                 
223  „Celý proces tvorby politiky – politický cyklus...“ píše A. Heywood (2002, s. 426). 
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 Už od šesťdesiatych rokov však paralelne začala byť pozornosť venovaná aj tomu, čo sa 

deje v politickom systéme pri premene vstupov na výstupy. Modely, ktoré v tom čase vznikali, 

nepredstavovali tradičné input-output schémy, ale sú interpretované ako systémy (mechanizmy) 

tvorby (verejnej) politiky (policy-making system). Za osnovateľa týchto prístupov zvykne byť 

považovaný Y. Dror (1969, 1983), ktorého model je niekedy považovaný za najviac rozpracovaný z 

modelov verejnej politiky ako procesu (Szarfenberg 2016, s. 51). V rámci nich boli napríklad 

rozpracované funkcie politického systému pri premene vstupov na výstupy, ktoré znamenajú, že 

„(1) sú formulované požiadavky (interest articulation), (2) požiadavky sú kombinované vo forme 

alternatívnych návrhov správania (interest aggregation), (3) sú formulované autoritatívne pravidlá 

(rule making), ktoré sú (4) zavedené a presadené (rule application), táto aplikácia je (5) 

prispôsobená individuálnym prípadom (rule adjudication), pričom (6) tieto rozličné aktivity sú 

vymieňané vovnútri politického systému a odovzdávané jeho okoliu (communication) (Almond – 

Powell – Strøm – Dalton 2002, s. 40). Bola to najmä oproti starším podobám modelu procesu 

verejnej politiky, ktoré boli nekomparatívnou  a empirickou analýzou často zmiešanou s 

normatívnymi úsudkami, významná zmena. Pôvodný input – output model sa viac začína 

orientovať na model, ktorého ťažiskom sa stáva pôsobenie funkcií politického systému, preto sa 

niekedy spája – osobitne v horizonte 90. rokov – s prístupmi tzv. nového inštitucionalizmu 

(Karagiannis – Radaelli 2007). Keď sa tieto prístupy rozvinuli, stali sa viac analytickými, viac 

„pozitívnymi“ (oproti predchádzajúcej „normatívnosti“) a komparatívnymi. Podobne sa zmenila aj 

škála aktérov, zapojených do procesov tvorby verejnej politiky z hľadiska času, priestoru aj typu 

problémov (Karagiannis – Radaelli 2007), čiže z hľadiska konkrétneho obsahu sledovanej politiky 

(sociálnej, poľnohospodárskej, vzdelávacej a pod.), ako tomu bolo v systémoch, navrhovaných 

napríklad nemeckými autormi (J. Schmidt, W. Jaan a ďalší). Systém tvorby politiky ako prístup teda 

posunul model procesu tvorby verejnej politiky viac k otázkam vnútornej štruktúry politického 

systému, ktoré majú na celý proces tvorby verejnej politiky zásadný vplyv (Fiala – Schubert 2000, 

s. 64). 
 Príkladom toho môže byť aj jedna z najnovších podôb tohto modelu, ktorej autorom je M. 

Howlett, rozlišujúci dve paralelné fázy procesov vo verejnej politike a v oboch potom paralelné 

štádiá nasledovne: 
 

Obr. 2 Paralelné fázy procesov vo verejnej politike 

 

Fázy praktického riešenia problémov                          Fázy tvorby verejnej politiky 

Diagnóza problému ˃ určenie agendy 

˅  ˅ 

Návrhy riešení ˃ Formulovanie politiky 

˅  ˅ 

Výber riešenia ˃ Prijímanie rozhodnutí 

˅  ˅ 

Realizácia riešenia ˃ Implementácia politiky 

˅  ˅ 

Monitoring výsledkov ˃ Evaluácia politiky 

Prameň: Howlett 2011, s. 19 

 

 Napokon – ako sme sa zmienili už v predchádzajúcej kapitole – v 90. rokoch minulého 

storočia sa objavuje nový prístup, ktorý vychádza z pôvodných eastonovských koncepcií dvoch 

základných krokov procesu verejnej politiky, a síce z kategórií inputu a outputu, ako sme to už 

vyššie prezentovali v súvislosti s koncepciou Fritza W. Scharpfa.  
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7. 2 VEREJNÁ POLITIKA  AKO CYKLUS 

 

  Za najrozpracovanejší metodologický koncept môžeme považovať metódu, 

prostredníctvom ktorej je – od 80. rokov – reflektovaná verejná politika ako cyklus, pozostávajúci z 

niekoľkých po sebe nasledujúcich a vzájomne odlíšiteľných krokov, prinajmenšom potenciálne aj 

cyklicky sa opakujúcich. Išlo vlastne o transformáciu pôvodného vstupno-výstupného Eastonovho 

modelu na cyklický model zdôraznením významu spätnej väzby medzi vstupmi a výstupmi, čo 

viedlo ku zacyklovaniu procesu, vytvoreniu slučky, premenu modelu procesuálneho na model 

cyklický. Dnes ide nielen o najčastejšie uvádzaný koncept (Veselý – Drhová – Nachtmannová 2007, 

s. 45), čo má svoju príčinu predovšetkým v tom, že ide nielen o model vyjadrujúci metódu 

celostného prístupu teórie verejnej politiky k uchopeniu predmetu svojho záujmu, ale zároveň ide o 

koncept, ktorý je prakticky využívaný, aplikovateľný v praxi verejnej politiky (vtedy hovoríme o 

cykle tvorby verejnej politiky). „Cyklus zachytáva politiku ako dynamický, fázový proces, 

postupujúci od formulovania problému (iniciácie) k implementácii a k vyhodnoteniu (evaluácii) 

účinnosti politických riešení. Vyhodnotenie môže viesť buď k ukončeniu pôsobenia istej politiky, 

alebo v prevažnej väčšine prípadov k refomulovaniu už implementovanej politiky. Každá z týchto 

fáz obsahuje rad konkrétnych krokov, ktoré možno analyzovať ako samostatné dielčie etapy“ 

(Malíková 2003, s. 53). Je paradoxné, že model cyklu verejnej politiky je niekedy považovaný za 

zjednodušenie modelu procesu verejnej politiky (Jann – Wegrich 2007, s. 43). 

  Prvenstvo v popise tohto prístupu sa niekedy tiež pripisuje Y. Drorovi a jeho štúdii z roku 

1968 (Potůček – Vass - Kotlas 2005, s. 35), ale odvtedy vzniklo množstvo podôb tohto modelu, 

líšiacich sa na prvý pohľad počtom fáz (etáp), na ktoré sa cyklus člení, ktoré sa často členia na 

ďalšie podfázy (podetapy, kroky). Najjednoduchšie je členenie cyklu verejnej politiky na tri etapy, 

ktoré Ľ. Malíková stručne charakterizuje takto: 

- „Formulácia politiky predstavuje tú časť politického procesu, ktorý sa týka predstavenia a výberu 

politickej agendy vlády, teda toho, čo a akým spôsobom bude vláda riešiť … Formulácia je proces 

definovania problémov, sformulovania obsahu a alternatívnych riešení, mobilizácie potrebných 

zdrojov na realizáciu sledovaných kolektívnych cieľov“ (Malíková 2003, s. 22, 54). 

- „Realizácia politiky predstavuje proces, v ktorom sa politické rozhodnutia o predmetnej agende 

uvádzajú do praktického života... Implementácia je proces premeny už sformulovaných politických 

zámerov (stratégií, programov) na merateľné aktivity v záujme dosiahnutia stanovených cieľov“ 

(tamže, s. 23, 57). 

- „Účinnosť politiky predstavuje tú etapu politického procesu, v ktorej meriame hodnotu výsledku 

realizovanej politiky v jednotlivých oblastiach verejného života … Evaluácia je proces 

vyhodnotenia výsledkov, ktoré boli dosiahnuté v záujme naplnenia stanoveného cieľa“ (tamže, s. 

23, 59). „Vyhodnotenie môže viesť buď k ukončeniu pôsobenia istej politiky, alebo v prevažnej 

väčšine prípadov k reformulovaniu už implementovanej politiky“ (tamže, s. 53). 

 Hoci ide na prvý pohľad o veľmi zjednodušené vymedzenia, predsa len v nich nachádzame 

početné významné elementy, pomocou ktorých môžeme tieto tri čiastkové procesy, 

spoluvytvárajúce cyklus, charakterizovať. U rôznych autorov nachádzame pritom rázne podoby 

členenia tohto cyklu – aj prosté vymenovanie etáp, fáz či krokov, s ktorými sa takto v pohľadoch 

početných autorov stretávame, nám umožňuje začať vnímať bohatstvo prvkov, z ktorých sa cyklus 

verejnej politiky skladá, resp. ktorých význam si jednotliví autori uvedomili.  

 Y. Karagiannis a C. M. Radaelli (2007) členia cyklus tvorby verejnej politiky na sedem 

fáz: definíciu problému (problem definition) – nastavenie agendy (agenda setting) – zvažovanie 

(deliberation) – prijatie rozhodnutia (decision making) – implementácia (implementation) – 

evaluácia (evaluation) – ukončenie (termination), ktoré môže alterantívne znamenať novú definíciu 

problému. 

 A. Heywood (2002, s. 426 - 432) člení svoj proces-cyklus tvorby politiky na štyri „zreteľne 

odlišné“ štádiá: 

- iniciáciu, ktorej ešte predsúva „rozhodnutie o rozhodnutí“ že sa niečo musí urobiť, ale za jej 

podstatu považuje určenie politickej agendy, spočívajúce na definovaní problémov a na následnom 
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štruktúrovaní politickej diskusie  vykonávaním kontroly nad tým, o ktorých problémoch sa bude 

rokovať; 

- formuláciu, spočívajúcu v starostlivej analýze, vyúsťujúcej do systematického politického návrhu; 

dochádza pritom zároveň k redukcii škály aktérov, zapojených do politického procesu;  

- implementáciu, ktorej dôležitou súčasťou je kontrola (predovšetkým zhora nadol) nad 

hospodárnosťou a efektívnosťou aplikácie výsledkov predchádzajúcich štádií; 

- evaluáciu, hodnotenie, ktoré vedie k rozhodovaniu, či danú politiku sledovať ďalej alebo ju 

ukončiť; získané informácie sa môžu opätovne využiť v štádiách iniciácie a formulácie.  

 Podľa B. Hogwooda a L. Gunna (1984) formulácia zahŕňa rozhodnutie o tom, ako sa bude 

rozhodovať, definovanie problému a prognózovanie, vytýčenie cieľov a stanovenie priorít a analýzu 

a hodnotenie variánt. 

 Jean-Gustave Padioleau zase najprv upozorňuje, že aj nič-nerobenie ako alternatíva je 

súčasťou intervencie vo verejnej politike, ale v procese intervencie rozlišuje štyri fázy: 

- objavenie sa problému, ktorému predchádza a sprevádza ho difúzia vnímania problému vo 

verejnosti až po vstup do formálneho systému politického rozhodovania, ktorý je obmedzený už 

tým, že musí spadať do kompetencie určitej verejnej autority (t. j. musí byť uznaná jej 

kompetentnosť a schopnosť vzbudiť pozornosť voči určitému problému a zabezpečiť jeho prístup 

do agendy); 

- transformácia problému na problém politickej intervencie, vrátane transformácie jazyka verejnosti 

na jazyk politickej činnosti, jazyk politických elít; 

- konfrontácia takto formulovaného problému s existenciou takto definovaného problému v 

oficiálnom politickom systéme alebo mimo neho; ak existuje zásadný rozdiel medzi reálnou 

situáciou a vnímaním faktov a ašpiráciou na ich zmenu, potom je problém pociťovaný ako 

neakceptovateľný (Kráľová 2009a, s. 60 – 62).  

 

 Metóda cyklu verejnej politiky s jej rozčlenením cyklu do jednotlivých fáz či štádií sa 

napokon tiež nevyhla kritike, ktorú príručka verejnej politiky, editovaná Guy B Petersom a Jonom 

Pierrem zhrnula nasledovne (2006, s. 32): 

 Model štádií nie je v skutočnosti kauzálnym modelom. To znamená, že sa nepodarilo 

predpovedať, alebo dokonca preukázať, ako jedna etapa ovplyvňuje ďalšiu. 

 Model štádií neposkytuje jasný základ pre empirické testovanie hypotéz. To znamená, že nie 

je možné ho meniť alebo overovať.  

 Heuristické štádiá trpia popisnou nepresnosťou predstavujúcou sériu fáz. 

 Metafora etáp trpí vstavaným legalizmom, zameraním zhora nadol. 

 Metafora fáz nevhodne zdôrazňuje politický cyklus ako časovú jednotku analýzy. 

 Metafora fáz neposkytuje dobrý nástroj na integráciu úloh politickej analýzy a vzdelávania 

orientovaného na politiku v celom procese verejnej politiky. 

  M. Potůček (2016, s. 136) tiež konštatuje, že „jednotlivé fázy politického procesu, intencie 

aktérov či dokonca jednotlivé verejné politiky sa môžu prekrývať, môžu medzi nimi existovať 

spätné väzby, môžu interferovať (podporovať sa alebo sa vzájomne rušiť); často sa mení aj ich 

sociálny, ekonomický či politický kontext“. Navyše – ako upozorňuje Pierre Muller – aj poradie fáz 

môže byť zmenené alebo dokonca otočené a rozhodnutie môže byť prijaté skôr ako nastane 

problém224. Niektoré fázy môžu byť dokonca – dobrovoľne, ale aj nedobrovoľne – vynechávané a v 

praxi sa niektoré rozhodnutia často robia aj bez formulovania problému, inokedy zase 

implementácia začína aj pred formálnym rozhodnutím o jej začatí (Muller 2009, s. 11). 

 Ak by sme už akceptovali ktorékoľvek členenie cyklu, treba si zakaždým uvedomiť 

skutočnosť, že reálny cyklus tvorby verejnej politiky nemožno rozdeliť na kúsky ako keď sa krája 

salám (Sabatier 2007, cit. podľa Karagiannis – Radaelli 2007)  a medzi jednotlivými fázami či 

                                                 
224  Ako príklad uvádza rozhodnutie Francúzska urýchliť budovanie jadrových energetických zariadení, 

realizované po roku 1973, ktoré sa ukázalo ako veľmi potrebné po tom, čo sa USA rozhodli zasiahnuť v iraku v roku 

2003, čo by malo na francúzsku energetiku fatálne dopady vzhľadom na jej naviazanosť na iracké zdroje ropy.  
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etapami sú zväčša plynulé prechody a vzťahy medzi jednotlivými fázami nemajú kauzálny 

charakter, čiže predchádzajúcu fázu nemožno považovať za príčinu ale skôr len za predpoklad fázy 

nasledujúcej.  

 

 Aj keď (podobne ako v prípade ďalších vyššie uvedených metód) by sme ťažko mohli 

odtajiť politologickú skúsenosť, ktorá stála pri ich zrode, ale rozpracovaním jednotlivých fáz cyklu, 

najmä fázy implementačnej a ešte viac fázy evaluačnej teória verejnej politiky už zreteľne 

metodologicky opustila priestor, ktorý spoločne zdieľala s politológiou. Súvisí to okrem iného práve 

s enormnou pluralitou aktérov, vstupujúcich do verejnej politiky, čo oproti relatívne menšiemu 

počtu politických elít vstupujúcich do politiky najčastejšie s ideologicky zdôvodňovanými 

problémami, mnohonásobne komplikuje otázku identifikácie problémov, ktorými sa má verejná 

politika zaoberať, resp. ktoré má riešiť. Rovnako pôvodný koncept evaluácie, ktorý vznikol ako 

zacyklovanie spätnej väzby z pôvodného eastonovsko-jenkinsovského lineárneho modelu, 

znamenal len evaluáciu ex-post. Vnímanie evaluácie ako samostatného cyklu, zahŕňajúceho aj 

evaluáciu ex-ante (najmä vo vzťahu k fáze formulácie) i evaluáciu mid-term (najmä vo vzťahu k 

fáze implementácie) sa stáva výzvou pre hľadanie  nového metodologického rámca celostnej 

reflexie procesu verejnej politiky. Stále častejšie sa tiež dnes rozlišuje monitorovanie, prelínajúce sa 

všetkými fázami cyklu, a samotná evaluácia. „Monitorovanie … je kontinuálny a systematický 

proces vykonávaný počas celej doby realizácie intervencie, t. j. projektu, programu či politiky, so 

zámerom identifikovať a upraviť akékoľvek odchýlky od plánu tak, aby boli splnené pôvodne 

stanovené ciele. Monitorovanie priebežne sleduje dosahovanie výstupov programu (odhliadnuc od 

toho, či sú to výrobky, služby alebo výstupy inej povahy). Evaluácia sa na rozdiel od monitorovania 

realizuje v určitom bode programového cyklu a môže sa uskutočniť aj pred samotnou realizáciou 

alebo po jej ukončení“ (Gombitová 2007, s. 19). Monitorovaním sa rozumie vytváranie systému 

zberu dát a informácií a vykonávanie zberu dát a informácií. Pre adekvátne nastavenie monitoringu 

je nevyhnutná väzba na ciele a merateľné indikátory a vytvorenie zodpovedajúceho systému 

sledovania a priebežného záznamu sledovaných dát a informácií. Evaluácia je procesom, založeným 

na dôkladnom zbere primárnych a sekundárnych dát a na ich odbornom vyhodnocovaní s cieľom 

získať spoľahlivé podklady pre strategické riadenie a riadenie implementácie. Evaluáciou sa teda 

rozumie spracovanie informácií, získaných v rámci monitoringu aj mimo neho, interpretácia 

informácií a formulácia záverov a odporúčaní na zlepšenie implementácie programu. Evaluácia si 

vyžaduje predchádzajúci monitoring, stanovenie jasného účelu hodnotenia a relevantné nastavenie 

pre poskytnutie spätnej väzby (MMR ČR 2014, s. 11). 

 Vnútorné rozčlenenie cyklu verejnej politiky do etáp či krokov je pritom samo osebe veľmi 

inšpiratívnym príkladom rozvoja metódy verejnej politiky, aj keď treba zároveň rešpektovať 

skutočnosť, že „žiadnu fázu tvorby politiky nemožno chápať ako definitívne ukončenú“ (Veselý – 

Nekola 2007, s. 9) a že ide o cyklus, ktorý obyčajne nemá jednoznačný začiatok ani koniec a pri 

ktorom dochádza k neustálej reformulácii (Veselý – Drhová – Nachtmannová 2007, s. 49), čím sa 

zásadne líši od procesuálne chápaného prístupu k verejnej politike ako sme ho popisovali vyššie.   

 

7, 2. 1 Formulácia 

 

 „Na začiatku cyklu vstupujú do procesu rôzne skupinové, organizované záujmy, ovplyvnené 

sociálno-ekonomickými podmienkami spoločnosti, právnymi a politickým vzťahmi. Rôzni aktéri 

vyslovujú svoje požiadavky a artikulujú problémy (interest articulation), ktoré by mala vláda 

akceptovať a riešiť ako politickú agendu“ (Malíková 2003, s. 54)225. Už z tejto formulácie vidíme, 

že v teórii verejnej správy pojmy „problém“ a „záujem (interest)“ fakticky splývajú. 

 Nastavenie agendy je proces, ktorým problémy a alternatívne riešenia získavajú alebo 

                                                 
225  Osobitnú skupinu aktérov, vystupujúcich špecificky vo fáze formulácie problému, tvoria think-tanky, o 

ktorých sa zmieňujeme na iných miestach tejto práce: ich špecifika spočíva v tom, že ako problém neformulujú svoje 

vlastné neuspokojené potreby, ale problémy, ktoré sa týkajú iných aktérov (Dorey 2005, s. 19 – 27). 
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strácajú verejnú pozornosť. Žiadna spoločnosť nemá schopnosť riešiť všetky možné alternatívy k 

všetkým možným problémom, ktoré sa vyskytnú (Hilgartner - Bosk 1988). Aj keď problém získava 

pozornosť, skupiny musia zabezpečiť, aby ich pohľad na problém ostal v popredí a ich preferované 

prístupy k problému sú najdôležitejšie (Cobb - Ross 1997). 

 

 V doterajšej literatúre sa táto fáza cyklu verejnej politiky najviac prekrýva s prístupom, pre 

ktorý sa zaužíval názov politická analýza (policy analysis). V literatúre sa táto fáza najčastejšie 

člení na nasledovné kroky: ● definovanie problému; ●  stanovenie hodnotiacich kritérií; ● 

identifikácia variantných politík; ● výklad rôznych variánt a výber medzi nimi; ● monitorovanie a 

evaluácia výsledkov zvolenej politiky (Veselý – Paterová – Nekola 2007, s. 69). 

 M. Adamcová a M. Klus (2006, s. 15 – 16) rozlišujú v úvodných fázach procesu 

uplatňovania verejných záujmov v porovnaní s inými autormi pomerne heterogénne ● identifikáciu, 

do ktorej zahŕňajú analýzu situácie spoločnosti, monitorovanie a hodnotenie sociálnych problémov, 

informačný dialóg a participáciu občanov, nezávislých organizácií, občianskych iniciatív, médií a 

samospráv a napokon zachytenie, zhodnotenie a využitie spätnoväzobných informácií; ● formuláciu 

a prezentáciu, do ktorej zahŕňajú hodnotu a kritické potreby, ktoré je potrebné riešiť, ako aj 

spoločenské situačné a vývojové súvislosti, ďalej adresátov presadzovania verejného záujmu a 

oblasť verejnosti, ako aj spôsob a vhodný prostriedok prezentácie. 

 Iné členenie ponúkajú W. Jann a K. Wegrich (2007, s. 45 - 48), členiac vstupnú etapu 

nastavenia programu (agenda-setting) na dve podetapy: uznanie problému (problem recognition) a 

výber predmetu (issue selection).  

 

 Jeden detail z hľadiska cyklu verejnej politiky si však aj v kontexte tejto monografie zaslúži 

trochu väčšiu pozornosť. V celom rade prameňov sa zdôrazňuje, že kľúčovou otázkou v cykle 

verejnej politiky, najmä vtedy keď máme na mysli cyklus tvorby verejnej politiky, je stanovenie 

problému, ktorý má byť v cykle verejnej politiky riešený. V politologickej literatúre je problém 

vymedzovaný ako „vec, uznaná za súčasť politickej agendy, o ktorej sa verejne diskutuje alebo na 

ktorú sa názory rozchádzajú“ (Heywood 2002, s. 427). „Zadanie politického problému má v 

literatúre rôzne vyjadrenie: označuje sa ako agenda setting (Wildawsky), iniciation (Jenkins), 

identification (Jones) alebo interest articulation (Almond, Powell). V podstate ide o etapu, v ktorej 

sa problém definuje“ (Malíková 2003, s. 55). Podľa niektorých autorov sa treba na stanovenie 

problému pozerať ako na politický proces, v ktorom sa pozornosť sústreďuje na množinu všetkých 

možných problémov, v ktorej sa zainteresovaní aktéri neustále usilujú o kolektivizovanie svojich 

záujmov tým, že sústreďujú pozornosť na určitú problematiku (Jann – Wegrich 2007, s. 45 – 46). 

 Zdôrazňovanie významu problému pritom obyčajne kontrastuje s kvalitou ale i kvantitou 

pozornosti, ktorá sa identifikácii problému v cykle tvorby verejnej politiky v skutočnosti v týchto 

prameňoch venuje – a výnimky len potvrdzujú pravidlo. Tieto subjekty vyjadrujú, formulujú daný 

problém ako politický, teda ako taký, ktorý sa týka života veľkých skupín občanov“ - uvádza Ľ. 

Malíková (2003, s. 22), jednako však nedáva odpoveď na otázku ako dochádza u týchto subjektov k 

identifikácii toho, čo bude následne za problém považované.   

 Vyššie citovaní autori v tejto súvislosti uvádzajú, že „na začiatku by mala prebehnúť rýchla 

analýza problému (literatúra, rozhovory, prípadové štúdie atď.), ktorá: ● určí hranice problému a 

formuluje ho do uchopiteľnej podoby (operacionalizácia), ● určí význam a rozsah problému (pokiaľ 

možno číselne), ● sústredí sa na kľúčové faktory problému a eliminuje okrajové aspekty, ● kriticky 

zhodnotí doterajšie prístupy a mýty vo vymedzení problému, ● identifikuje, koho sa problém 

dotýka (politická analýza), ● určí prvé odhady toho, aké zdroje si riešenie problému vyžiada“ 

(Veselý – Paterová – Nekola 2007, s. 71). 

 Nepochybne ide o veľmi dôležité kroky, týkajúce sa formy, v ktorej sa stáva problém 

možným predmetom záujmu verejnej politiky, jednako však ani tu nenachádzame zreteľnejší návod 

ako sa dostať k podstate toho, čo možno za problém považovať. 

 Takouto výnimkou je aj vklad M. Potůčka, rozvíjajúceho vo viacerých svojich publikáciách 

(Potůček 1995, Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 37 – 38) teóriu sociálnych problémov Igora 
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Bestuževa-Ladu. Vychádza sa pritom z faktu, že o probléme je potrebné hovoriť až vtedy, keď 

vzniká prílišný nepomer medzi reálnym a žiaducim stavom v životných činnostiach významných 

sociálnych skupín (Bestužev-Lada 1985). Rozvíjajúc ďalej toto východisko možno skonštatovať že: 

- problém vzniká ak nie sú (dostatočne, pravidelne, kvalitne atď.) uspokojované spoločensky 

uznané (individuálne, skupinové atď.) potreby; 

- problém vzniká, keď je identifikovateľný stav, ktorý možno považovať za (dostatočné, pravidelné, 

kvalitné atď.) uspokojovanie týchto (individuálnych, skupinových atď.) potrieb; 

- problém vzniká, keď sú známe a dostupné (variantné) spôsoby prechodu od prvého uvedeného 

stavu k druhému, cieľovému stavu. 

 Sociálny základ dáva svojmu chápaniu politického problému aj Ľ. Kráľová, keď píše, že 

„politický problém je taký sociálny problém, ktorého sa chopí verejná autorita po predchádzajúcej 

kritickej diskusii vo verejnosti“ (Kráľová 2009a, s. 59). Ináč povedané, problém by mal mať 

minimálne input legitimizovateľný nadindividuálny charakter – a ideálne output legitimizovaný 

verejný charakter, aby mohol byť predmetom záujmu verejnej politiky.  

 Štandardné definície vymedzenia problému ho charakterizujú tiež ako neakceptovateľný 

nesúlad (gap) medzi normatívnymi ideálmi alebo ašpiračnými úrovňami a súčasnými či budúcimi 

podmienkami. Takéto problémy sa stávajú verejnými, alebo lepšie povedané politickými vtedy, keď 

sa nimi začnú zaoberať politickí aktéri. Politickí aktéri ako tvorcovia politiky sa môžu stotožňovať 

alebo i nestotožňovať s týmito normatívnymi ideálmi alebo ašpiračnými úrovňami alebo rovnako aj 

s hodnotením súčasných podmienok, jednak kvôli pochybnostiam o objektivite hodnotenia 

súčasných podmienok alebo i s neistotou, ktorá sa môže týkať normatívnych ideálov či ašpiračných 

úrovní, čoho výsledkom môže byť aj prijateľnosť alebo neprijateľnosť hodnotenia nesúladu medzi 

týmito hodnotami (Hoppe 2007, s. 298 – 299). „Aktéri vnímajú rozdiel medzi tým čo je, čo by 

mohlo a čo by malo byť“ (Padioleau 1982, cit. podľa Kráľová 2009a, s. 39). 

 Podobné a parciálne zhodné prístupy k vymedzeniu predmetu prinášajú aj iní autori, 

rekapituláciu pohľadov, ktorých nachádzame u A. Veselého (2007b, s. 192 – 194), keď uvádza 

chápanie problému ako: ● situácie, v ktorej poznáme cieľ ale nepoznáme cestu k nemu, ● odchýlky 

od očakávaného štandardu správania, ● rozpor medzi súčasným a požadovaným stavom, ● 

nerealizované potreby, hodnoty či príležitosti pre zlepšenie, ktoré možno riešiť nástrojmi verejnej 

politiky, najmä pomocou štátnych či iných verejných inštitúcií a pod. „Tvorba akejkoľvek verejnej 

politiky si vyžaduje odpovedať na tri otázky: „kde sme“, „kam chceme ísť“ a „ako sa tam 

dostaneme“ (Paterová – Veselý – Kalous – Nekola 2007, s. 312). Na identifikáciu problému takto 

bezprostredne nadväzuje formulácie cieľa, ktorý môžeme chápať ako „reakciu na rozpoznané a 

sformulované problémy a príležitosti, alebo vychádzajú z tradičných, cyklicky sa opakujúcich 

vzorcov konania“ (Vavroušek 1994, s. 42). 

 

 Už naznačovanému prelínaniu jednotlivých fáz cyklu verejnej politiky zodpovedá aj 

skutočnosť, že niektorí autori zahŕňajú tieto charakteristiky do fázy evaluácie, keď za  prvé, 

predimplementačné kroky formatívnej evaluácie považujú analýzu potrieb ako systematickú snahu 

o identifikáciu potrieb (rozdiel medzi tým „čo je“ a „čo by malo byť“) a analýzu uskutočniteľnosti 

ako posudzovanie spôsobu realizácie (Veselý – Paterová – Nekola 2007, s. 82). „Ak nastolený 

problém nadobudne povahu zdôvodneného návrhu, stane sa politickou agendou a začne sa s jeho 

formuláciou. Politika tak dostane štruktúrovanú podobu s určením prípadných dielčích cieľov a 

prostriedkov na ich dosiahnutie“ (Malíková 2003, s. 55). 

 Následným činnostiam, napĺňajúcim fázu formulácie, je už v literatúre venovaná pomerne 

rozsiahla pozornosť, či už ide o definovanie problému a vymedzenie jeho jednotlivých dimenzií, 

jeho vymedzenie a štrukturovanie, modelovanie problému atď. (Veselý 2007b), ako aj 

vymedzovanie a tvorenie variant riešenia (Drhová – Veselý 2007) a ich vyhodnocovanie (Ochrana 

2007). „Proces formulácie politiky  končí určením obsahu, ako aj stanovením autority, ktorá bude 

zodpovedná za konkrétne rozhodnutia“ (Malíková 2003, s. 55). Pierre Muller však upozorňuje, že je 

veľmi ťažké presne identifikovať, kedy sa presne končí etapa formulácie a začína etapa 

implementácie: „Je to v okamihu prerokovania vo vláde? V momente hlasovania parlamentu? 
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Podpisom prezidenta? Vieme, že tieto rozhodnutia často len ratifikujú neformálne dohody o 

vyjednávaní. Prílišné uľpievanie na formálno-právnej stránke môže spôsobovať ignorovanie 

prípravy samotného rozhodnutia“ (Muller 2009. s. 11). 

 

 Ešte krátke odbočenie k časovej podmienenosti formulovania problému: Ako zdôrazňujú 

viacerí autori, aj rozhodnutie o neimplementovaní sformulovaného problému je legitímnou 

možnosťou tvorby verejnej politiky. To, že sa v tej chvíli verejnopolitický cyklus preruší, 

neznamená, že sa niekedy nemôže obnoviť resp. že nemôže pokračovať. Ak tomu bránia 

nedostatočne vytvorené predpoklady pre jeho implementáciu, poto je to len otázka zmien týchto 

predpokladov a podmienok. Sčasti je to aj otázka intenzity verejného záujmu, ktorý za 

riešením/neriešením daného problému stojí. A tu niekedy dochádza aj v dôsledku vonkajších 

okolností k takému preskupeniu záujmov, ktoré umožní pokračovanie cyklu jeho implementáciou. 

Pre tento fenomén sa v literatúre zaužíval pojem „otváranie okien“ (window of oportunity)226. 

„Politické okná sú zvláštny metaforický pojem, ktorý súvisí s pojmom politický prúd (problems 

stream). John Kingdon sa domnieva, že politický prúd možno vyjadriť aj troma typmi 

kumulatívnych procesov, ktoré dovoľujú zviditeľniť určité sociálne javy, transformujúc ich na 

verejné problémy. K týmto trom procesom patrí podľa neho vývoj určitého sociálneho javu … ale aj 

výskyt nečakanej udalosti alebo reakcia na predchádzajúcu verejnú iniciatívu. Tieto tri procesy sa 

môžu stať spúšťacími mechanizmami verejnej činnosti, ostávajú však viac-menej latentné a sú 

závislé od prijatia a použitia verejnými alebo súkromnými aktérmi, ktorých sa týkajú … Môžu 

existovať aj extrémne podmienky. Vznikajú schematicky, keď sa vyššie spomínané tri prúdy spoja 

pri príležitosti otvorenia politického okna. Tento metaforický výraz používal hlavne John Kingdon 

na označenie náhlej, prudkej a nečakanej zmeny vo verejnom názore alebo volebnej alternácie. 

Politické okná sú charakteristické otvorením obdobia väčšej vnímavosti k sociálnym problémom zo 

strany politických aktérov“ (Kráľová 2009a, s. 72 – 73, porovnaj tiež Dorey 2005, s. 27 - 32). Práve 

schopnosť politických aktivistov využiť otvorené okno kým sa nezatvorí, nakoľko ide o situáciu, 

ktorú nemožno predvídať a ktorá sa nemusí opakovať, je veľmi dôležitá (Potůček 2016, s. 95). 

 

7. 2. 2 Implementácia 

 

 „Implementácia znamená uskutočňovanie, realizáciu, prevedenie alebo aj zavádzanie. 

Implementovať môžeme politiku, zákon či program. Vo fáze implementácie rozhodnutia resp. 

politiky sa uvádza do života celkový zámer a cieľ daného rozhodnutia za účelom dosiahnutia 

žiadúcich výsledkov, napĺňajúcich tento cieľ“ (Paterová – Veselý – Kalous – Nekola 2007, s. 313). 

Tento proces je niekedy vnímaný ako najmenej problémová fáza cyklu verejnej politiky (najmä v 

porovnaní s fázou formulácie) – akoby tu už jasne sformulovaná a parametrizovaná verejná politika 

už len hladko prebehla svojou realizáciou. Už v osemdesiatych rokoch konštatovali B. Hogwood a 

L. Gunn, že ide v skutočnosti o kritickú fázu, pretože politické a administratívne opatrenia nie sú 

dokonale kontrolovateľné z hľadiska cieľov, ktoré majú byť nimi dosiahnuté. Politiky a ich zámery 

sú pri realizácii veľmi často menené, dokonca skreslené, ich realizácia je niekedy oneskorená, ba 

dokonca  aj úplne zablokovaná (Jann – Wegrich 2007, s. 51). 

 Fáza implementácie je priestorom využívania najväčšej škály nástrojov verejnej politiky 

(ktorým sme sa venovali v 6. kapitole). „Úspešnosť implementácie do značnej miery závisí od 

vhodne zvolených prostriedkov a ak politiku nedefinujeme prostriedkami, potom je implementácia 

veľmi problematická“ (Malíková 2003, s. 58). Na druhej strane práve spájanie vhodnosti voľby 

nástrojov s fázami cyklu verejnej politiky je v súčasnej literatúre už predmetom kritiky (Sidney 

2007). Do polovice 70. rokov sa pohľad teórie verejnej politiky na implementačný proces 

sústreďoval na normatívne hodnotenie výsledkov, vychádzajúc z predpokladaných príčinných 

súvislostí medzi použitými politickými nástrojmi (právnymi, finančnými, informačnými a 

                                                 
226  Príbuzný fenomén je tzv. čierna labuť (Black Swan), interpretovaný ako neočakávaný jav, ktorý má ohromný 

dosah, ale je spätne vysvetliteľný a predvídateľný až po tom, ako sa prvý raz objaví. 
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organizačnými) a ich účinkami – menej pozornosti však bolo venovanej negatívnym vedľajším 

účinkom či dokonca opačným efektom. Neskoršie prístupy ukázali, že implementáciu nemožno 

zjednodušene chápať ako hierarchický reťazec opatrení, vedúcich priamo od kľúčového 

rozhodnutia cez implementačné aktivity kooperujúcich aktérov k predpokladanému výsledku. Ako 

uvádzajú W. Jann a K. Wegrich (2007, s. 52 – 53), výsledkom tejto skúsenosti bolo, že jednak bol 

uznaný vplyv implementačných štruktúr na implementáciu a jej výsledky, jednak výsledok 

implementácie je vnímaný z hľadiska interakcie jednotlivých aktérov s ich špecifickými záujmami a 

jednak sa začal viac rešpektovať vplyv väzieb a sietí medzi aktérmi a ich okolím, ktorý prekračuje 

hranice samotného implementačného procesu. 

 Z tohto hľadiska treba pri voľbe nástrojov, používaných vo fáze implementácie,  zvážiť aj 

otázku, ktorý systém spoločenskej regulácie má najlepšie predpoklady pre realizáciu pripraveného 

verejnopolitického zámeru, ako aj otázku, ktorý model implementácie s jeho špecifickým súborom 

nástrojových charakteristík bude využívaný, pričom teória nám ponúka: 

- autoritatívny model, zdôrazňujúci také nástrojové charakteristiky akými sú direktívnosť, 

záväznosť plánovania, kontrola, hierarchickosť, zodpovednosť; 

- participatívny model, využívajúci nepriame nástroje, dobrovoľné nástroje, spontánnosť, 

adaptatívnosť, spoluprácu; 

- model koalície aktérov s nástrojovými charakteristikami, umožňujúcimi kompromisy, 

komunikáciu, vyjednávanie; 

- modely nepretržitého procesu sebazdokonaľovania s nástrojovými charakteristikami 

umožňujúcimi priebežné korekcie (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 41 – 42, Potůček 2016, s. 113 - 

116). 

 Najčastejšie sa pritom fáza implementácie člení na kroky schválenia politiky,  tvorby 

implementačného plánu, následného rozhodnutia aktérov realizujúcich a samotnej realizácie, 

priebežnej evaluácie a záverečnej analýzy úspešnosti implementácie a prijímania odporúčaní ( 

Paterová – Veselý – Kalous – Nekola 2007, s. 323 – 325)227. Aj v tejto fáze sa stretávame i s 

ďalšími, odlišnými pohľadmi na jej obsah, resp. vnútorné členenie. Napríklad Jann a Wegrich 

(2007, s. 52) uvádzajú, že ideálny proces politickej implementácie by mal zahŕňať tieto kľúčové 

elementy: 

- špecifikáciu detailov verejnopolitického programu, ktorý má byť implementovaný, t. j. 

predovšetkým kto bude program implementovať a ako ho bude implementovať; 

- rozdelenie zdrojov, t. j. ako budú distribuované rozpočtové zdroje, aké personálne zdroje budú 

zapojené do realizácie, aké organizačné jednotky budú zodpovedné za realizáciu; 

- rozhodovanie, čiže – okrem iného – aký bude postup rozhodovania v jednotlivých prípadoch. 

 Realizácia verejného záujmu podľa M. Adamcovej a M. Klusa (2006, s 16 – 17) zahŕňa: ● 

vypracovanie programu jeho realizácie, vrátane prípravy podzákonných noriem, ● analýzu a 

mobilizáciu zdrojov a prostriedkov jeho riešenia, ● organizáciu a administratívne a informačné 

zabezpečenie a priebežné vyhodnocovanie plnenia opatrní, ● zabezpečenie spätnoväzebnej 

komunikácie a informácie politických rozhodovateľov a verejnosti, ● participácia na uplatnení 

verejného záujmu. 

 

7. 2. 3 Evaluácia 

 

 „Cyklus tvorby politiky ukončuje evaluácia, ktorá pomáha aktérom zistiť, nakoľko efektívne 

bolo ich rozhodnutie o danom riešení problému“ (Malíková 2003, s. 59). Niektorí autori hovoria v 

cykle tvorby verejnej politiky o fáze hodnotenia, ktorú však treba vnútorne členiť na monitoring, 

čiže zber údajov o sledovanom verejnopolitickom procese a samotnú evaluáciu, čiže 

vyhodnocovanie takto získaných údajov podľa určitých kritérií (Potůček 2016, s. 128). 

                                                 
227  M. Potůček (2016, s. 118 – 119) člení proces implementácie na štyri fázy: 1) rozhodnutie o implementátorovi 

so zodpovednosťou za realizáciu verejnej politiky, 2) návrh implementačného projektu, 3) následné rozhodnutie aktérov 

realizujúcich politiku a samotná realizácia, 4) priebežná kontrola a hodnotenie priebehu implementácie, riešenie 

vzniknutých problémov. 
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 Monitoring sa pritom premieta nielen do záverečnej, vyhodnocovacej fázy cyklu verejnej 

politiky: už vo fáze formulácie treba veľmi starostlivo zvažovať, či existujú alebo môžu existovať 

údaje, vypovedajúce o vstupoch a výstupoch verejnopolitického cyklu, aká je ich validita a 

reliabilita, aká je ich dostupnosť, frekvencia a metódy zisťovania atď. Údaje získavame zo štatistík 

(vrátane rezortných), rôznych evidencií a iných verejne dostupných zdrojov ako i vlastným 

výskumom (Potůček 2016, s, 130). Rovnako vo fáze implementácie sa tieto údaje nielen 

systematicky a zodpovedne zberajú, ale sčasti už aj priebežne využívajú na operatívne 

vyhodnocovanie charakteristík priebehu verejnopolitického cyklu a jeho prípadné korektúry 

(controlling).  

 Existuje množstvo najmä sociologickej literatúry, týkajúcej sa rôznych charakteristík údajov, 

ktoré získavame v rámci monitoringu. Môže ísť o kvalitatívne i kvantitatívne premenné, osobitný 

význam majú potom tie údaje, ktoré spĺňajú požiadavky, aby sme ich mohli považovať za 

indikátory, ktoré sú schopné vypovedať o skúmanej realite. Musia teda spĺňať napríklad požiadavky 

validity (či údaj naozaj vypovedá o tom, čo potrebujeme zistiť) a reliability (teda spoľahlivosti, 

prípadne potvrdenej opakovaným alebo paralelným zisťovaním). Rovnako existuje množstvo 

literatúry, týkajúcej sa metód a techník zberu údajov a ich triedenia (Ondrejkovič 2017), čo všetko 

vytvára len predpoklady k tomu, aby výsledkom monitoringu bol dostatočne veľký, reprezntatívny 

a kvalitný súbor údajov o sledovanom verejnopolitickom procese alebo cykle, umožňujúci jeho 

ďalšiu analýzu.  

 

 „Evaluáciu vo verejnej politike možno všeobecne vymedziť ako analytický nástroj a postup, 

prostredníctvom ktorého možno dosiahnuť dve veci. Po prvé: evaluačný výskum ako analytický 

nástroj zahŕňa skúmanie politických programov s cieľom získať všetky informácie, týkajúce sa 

hodnotenia jeho výkonnosti a to ako procesu tak aj výsledku. Po druhé: evaluácia ako fáza 

politického cyklu vo všeobecnosti vracia tieto informácie do procesu tvorby politiky“ (Wollmann 

2007, s. 393).  

 Niekedy je preto evaluácia považovaná za samostatný hodnotiaci cyklus, prebiehajúci 

paralelne s cyklami politickými a programovými s nasledujúcimi fázami: 

 

Tab. 11 Evaluačný hodnotiaci cyklus 

Cyklus politický: Formulácia politiky Realizácia politiky Posúdenie politiky 

Cyklus programový: Návrh programu Realizácia programu Závery programu 

Cyklus hodnotiaci: Evaluácia ex-ante 

(uskutočniteľnosť) 

Ongoing/midterm 

evaluácia 

Evaluácia   

ex-post/ výsledku 

(Prameň: MRR ČR 2005, s. 16) 

 

 D. Gombitová rozlišuje tri typy prístupov, podľa ktorých evaluácia je: „● proces, ktorý 

skúma či právne, administratívne a finančné prostriedky vynaložené na program umožnili, aby 

dosiahli očakávané efekty a splnili naplánované ciele; ● proces, ktorý sa pokúša čo 

najsystematickejšie a najobjektívnejšie stanoviť relevantnosť, hospodárnosť a dopad 

prebiehajúcich, či ukončených politík so zámerom poskytnúť informácie, ktoré sú kredibilné, 

užitočné, a umožňujú zapracovať poučenia, ktoré z tohto procesu vyplynuli do výkonného, aj 

legislatívneho procesu rozhodovania; ● systematické a objektívne posúdenie prebiehajúcich a 

ukončených projektov, programov alebo politík s cieľom stanoviť relevantnosť, splnenie cieľov, 

hospodárnosť, efektívnosť, dopad a udržateľnosť“ (Gombitová 2007, s. 20). Jednoznačne sa pritom 

v súčasnosti možno prikloniť k poslednému z uvedených prístupov a považovať za prekonané 

staršie, užšie chápanie, podľa ktorého bola evaluácia považovaná len za „proces, ktorý skúma 

nakladanie nakladanie s verejnými prostriedkami s cieľom zvýšenia hospodárnosti tohto procesu“ 

(MMR ČR 2005, s. 8).  

 Evaluácia je takisto fenoménom, ktorý sa spája s posunom záujmu politických vied smerom 
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do priestoru verejnej politiky v 60. a 70. rokoch (Nekola 2007, s. 353). Prvýkrát sa s ním možno 

stretnúť v kontexte politických sporov o programoch sociálnej reformy v 60. rokoch, neskôr sa v 

súvislosti s potrebou hodnotenia účinnosti intervenčného sociálneho štátu rozšíril najmä v 

členských krajinách OECD: Hodnotenie bolo vnímané ako spôsob systematického aplikovania 

myšlienky experimentálneho testovania (nových) možností politiky v kontrolovanom prostredí – 

nebol však vyriešený problém vplyvu konkrétneho (izolovaného) politického opatrenia na jeho 

skutočné dopady (Jann – Wegrich 2007, s. 54). Bežne sa v literatúre z oblasti verejnej politiky 

naďalej stretávame s formuláciami, podľa ktorých „hodnotenie verejnej politiky hľadá odpoveď na 

otázku, nakoľko sa podarilo naplniť predpokladané ciele (vonkajšia efektivita), koľko zdrojov bolo 

na danú politiku vynaložených v porovnaní s dosiahnutými cieľmi (vnútorná efektivita), aké 

problémy sa v priebehu jej realizácie vyskytli – a teda či bola vôbec dobre navrhnutá a 

uplatňovaná“ (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 45). O niečo širšie je evaluácia vymedzená ako 

„poskytovanie spoľahlivých a užitočných informácií, ktoré v  politickom procese využívajú ako 

objekty tak aj subjekty danej politiky“ (Veselý – Paterová – Nekola 2007, s. 79). 

 V súčasnosti sa však problematika evaluácie aj v dôsledku požiadaviek praxe (osobitne v 

dôsledku evaluačných požiadaviek pri využívané zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ) výrazne 

rozpracováva. Podľa nariadenia rady ES č.1083/2006 o všeobecných ustanoveniach o 

štrukturálnych fondoch má byť hodnotená účinnosť štrukturálnej pomoci pred začiatkom, počas a 

po ukončení programového obdobia. Ide teda o  

- predbežnú evaluáciu (ex-ante), ktorá sa „realizuje na začiatku cyklu pred schválením programu, 

resp. pred jeho implementáciou (Greenberg 2005, s. 189). Táto forma evaluácie pomáha zaistiť 

maximálnu vecnosť programu. Výsledky ex-ante evaluácie majú byť zahrnuté do programu v 

procese rozhodovania. Predbežná evaluácia sa zameriava predovšetkým na analýzu silných a 

slabých stránok a na potenciál členskej krajiny, regiónu alebo odvetvia, ktorého sa intervencia týka. 

Poskytuje zodpovedným úradom prvotné závery o tom, či boli otázky rozvoja správne určené, či je 

navrhnutá stratégia a úlohy relevantné, či existuje spojitosť medzi komunitnou politikou a 

smernicami, či sú očakávané dopady realistické, atď. Návrhom jasných a pokiaľ možno 

kvantifikovaných úloh a ukazovateľov poskytuje nevyhnutné podklady na monitorovanie a budúce 

evaluácie. Predbežná evaluácia pomáha napr. špecifikovať výberové kritériá na výber projektov a 

zaisťuje ich súlad s existujúcimi politikami. Nakoniec tým, že umožňuje jasné vysvetlenie 

vybraných alternatív a ich očakávaných efektov, pomáha zaistiť transparentnosť procesu 

rozhodovania“ (Gombitová 2007, s, 28 – 29); 

- priebežnú evaluáciu (intermediate), niekedy nazývanú aj hodnotením in medias res (Greenberg 

2005, s. 190), ktorá sa „uskutočňuje počas implementácie intervencií, zvyčajne v druhej polovici 

programového cyklu. Na základe záverov priebežnej evaluácie sa počas programového cyklu robia 

úpravy. Táto evaluácia kriticky posudzuje, či sú ciele aj naďalej relevantné a hodnotí prvé výstupy a 

výsledky intervencie. Hodnotí tiež finančné riadenie intervencie a kvalitu monitorovania a 

implementácie. Ukazuje, či a ako boli vykonané pôvodné zámery a tam, kde je potrebné, posudzuje 

či došlo k zmene cieľov. Táto evaluácia býva často veľmi dôležitým zdrojom informácií pri 

plánovaní ďalšej generácie intervencií a má tak črty predbežnej evaluácie. V rámci priebežnej 

evaluácie sa rozlišujú: 

- evaluácia v polovici obdobia (midterm), ktorá sa realizuje v polovici implementácie, má 

charakter predbežne sumarizujúcej evaluácie, sleduje postup dosiahnutý pri ceste k napĺňaniu 

vytýčených cieľov, posudzuje využitie finančných prostriedkov, priebeh monitorovania a systém 

implementácie, opiera sa predovšetkým o údaje získané z monitorovacieho systému, ale aj z 

hodnotenia ex-ante atď. (MMR ČR 2014, s.13);  

- evaluácia záverečná (final), ktorá sa uskutočňuje pred ukončením implementácie 

intervencie“ (Gombitová 2007, s. 29); 

- evaluácia jednorazová (ad-hoc) sa uskutočňuje v priebehu realizácie v súvislosti s 

monitorovaním aktuálneho stavu implementácie, najmä ak toto monitorovanie odhalí významný 

odklon od pôvodne určených cieľov – dôvodom môže byť aj návrh na revíziu programu; 

- pravidelne opakovaná evaluácia (ongoing), ktorá sa uskutočňuje plánovane v priebehu 
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implementácie na zlepšenie systému realizácie programu, čiže nie je vyvolaná zistenými 

odchýlkami alebo problémami – obyčajne sa uskutočňuje ako periodické hodnotenie časti 

programu a pod.; 

- súhrnná evaluácia sa robí v priebehu implementácie obyčajne pre účely prípravy správy o 

postupe implementácie (MMR ČR 2014, s. 13);  

- následnú evaluáciu (ex-post), ktorá „rekapituluje a posudzuje celé intervencie, predovšetkým ich 

dopady. Jej cieľom je analyzovať použitie zdrojov a podať správu o efektívnosti a hospodárnosti 

intervencií a rozsahu naplnenia očakávaných efektov. Zameriava sa na faktory úspechu a zlyhania a 

na udržateľnosť výsledkov a dopadov. Snaží sa vyvodiť závery, ktoré bude možné zovšeobecniť a 

aplikovať na ďalšie programy. V ideálnom prípade by výsledky tejto evaluácie mali byť dostupné v 

dobe plánovania ďalšieho programu, to znamená aspoň rok pred koncom programu. Avšak na 

posúdenie dopadov sa ex-post evaluácia musí realizovať dva, alebo tri roky po skončení 

programového obdobia“ (Gombitová 2007, s. 30). 

 Evaluácia sa môže realizovať ako interná evaluácia (autoevaluácia) alebo ako evaluácia 

externá. Internú evaluáciu vykonáva samotná agentúra, realizujúca program. Takáto autoevaluácia 

sa uskutočňovala v podobe pravidelných interných hodnotiacich správ už aj v minulosti, v 

súčasnosti sa však realizuje na základe vysoko formalizovaných procedúr. V súvislosti s novým 

manažmentom verejnej správy sa i tu rozšírilo uplatňovanie monitorovania a controllingu na 

základe ukazovateľov výkonnosti. Externá evaluácia naproti tomu je iniciovaná (a často aj 

financovaná) zvonku a realizovaná na základe zmluvy externou evaluačnou autoritou, nad ktorou 

však často stojí nezávislá zákonodarná alebo kontrolná autorita (Wollmann 2007, s. 395). Môže ísť 

však aj o zmiešanú evaluáciu, uskutočňovanú tak vlastnými pracovníkmi implementačnej 

organizácie ako aj externými evaluátormi, ktorí v tomto rámci pôsobia väčšinou ako metodický 

dohľad – dochádza pritom ku kombinácii pozitívnych faktorov oboch predchádzajúcich typov a 

zároveň k rozvoju metodických znalostí v implementačnej organizácii (MMR ČR 2014, s. 15). 

 Rovnako dnes existuje už aj špecializovaná literatúra o veľkej škále evaluačných metód a 

techník. 

  

Evaluačné kritériá 

 

 Hoci sa evaluačná teória stáva veľmi dôležitou súčasťou celej teórie verejnej politiky, panuje 

v našej odbornej literatúre ešte značná nejednotnosť a nejednoznačnosť pri používaní rôznych 

pojmov, týkajúcich sa hodnotenia vo verejnej politike. „Pojem efektívnosť v sebe nesie dva 

základné predpoklady, ktoré sa pri napĺňaní tohto pojmu vzájomne nevyhnutne dopĺňajú: ● 

Užitočnosť, resp. účinnosť; ● Hospodárnosť. Pre realizáciu akejkoľvek verejnej politiky je preto 

nevyhnutné, aby táto bola nielen užitočná – účinná, ale aj hospodárna a naopak, aby sa pri 

dodržiavaní zásady hospodárnosti neprekročila aj hranica užitočnosti – účinnosti“ (Adamcová – 

Klus 2006, s. 45). Táto formulácia, s ktorou možno generálne súhlasiť, však pritom nastoľuje 

niekoľko otázok: Sú kritériá užitočnosti a účinnosti naozaj synonymické? Je medzi kritériami 

efektívnosti na jednej strane a užitočnosti/účinnosti a hospodárnosti taký hierarchický vzťah, ako sa 

tu naznačuje? 

 V literatúre existuje celý rad pohľadov na hodnotiace kritériá, ktoré sa v detailoch a niekedy 

aj významnejšie od seba líšia. Ich vzájomnou komparáciou a syntézou sme sa dopracovali k nášmu 

pohľadu, ktorý je vyjadrený aj v nasledujúcej schéme.  
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Obr. 3 Evaluačné kritériá 
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Prameň: vlastné spracovanie 

 

 Vychádzame pritom zo skutočnosti, že existujú prvky, ktoré sú prítomné v ovplyvňovanej 

realite 1 pred tým, ako začne proces či cyklus, ktorým sa ich snaží verejná politika ovplyvniť či 

zmeniť (v podobe problémov, ktoré chce verejná politika riešiť či potrieb, ktoré chce uspokojiť), 

alebo sú prítomné v realite po tom, čo prebehol verejnopolitický proces alebo cyklus, ktorý je 

hodnotený prostredníctvom zmeny reallity ako jej bezprostredné výsledky alebo dlhodobé dopady. 

Tieto prvky môžeme parametrizovať nasledovne: 

● Problémy resp. potreby sú kategóriou, ktorou sme sa podrobnejšie zaoberali v časti 5.2.1. 

Chápeme ich ako triádu 1) nedostatočne uspokojovaných potrieb, 2) identifikácie cieľového stavu 

ich uspokojovania a 3) existenciu variantných ciest prechodu z prvého do druhého štádia. 

● Výsledky sú „okamžité výhody, efekty pre priamych príjemcov financovaných aktivít (napr. 

pracovné miesta pre nezamestnaných, skrátený čas dopravy). Operátori za ne nemôžu plne 

zodpovedať, napr. nemôžu prinútiť nezamestnaného aby prijal ponúknuté pracovné miesto, ale 

pokiaľ je to možné, v priebehu intervencie o nich pravidelne podávajú správy. Výsledky sa môžu 

často dostaviť až po ukončení intervencie a môžu byť plánované, alebo neplánované. Sú sledované 
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prostredníctvom monitorovania a ich zmeny zaznamenávajú priami príjemcovia“ (Gombitová 2007, 

s. 11). Výsledky sú teda merateľné len u tých cieľových skupín, na ktoré bola intervencia zameraná 

(MMR ČR 2014, s. 19). 

● Dopady sú „ akékoľvek dôsledky intervencie nasledujúce po výsledku a týkajú sa širšej skupiny 

obyvateľstva. Zvyčajne sa prejavujú až s odstupom času a dajú sa hodnotiť dva, až tri roky po 

ukončení intervencie. Nie sú pod kontrolou operátorov, nemôžu o nich podávať správy, vie sa o 

nich len prostredníctvom evaluácie. Dopady sa zvyčajne rozdeľujú na plánované alebo 

neplánované, pozitívne alebo negatívne, priame alebo nepriame“ (Gombitová 2007, s. 11). Niekedy 

hovoríme tiež o účinkoch politiky, ktoré sa plne prejavujú až v dlhšom časovom horizonte (niekedy 

až 7 – 10 rokov) a majú charakter zmien postojov alebo konania, alebo napríklad zníženie výskytu 

infekčných chorôb medzi narkomanmi, lepšej dostupnosti bývania pre nízkopríjmové domácnosti a 

pod. (Nekola 2007, s. 343). 

 Inú rovinu z hľadiska evaluácie reprezentujú prvky, ktoré sú priamou súčasťou procesu či 

cyklu verejnej politiky, ktorý teraz evaluujeme 2. Na jeho začiatku sú ciele, ktoré sa premietajú do 

vstupov verejnopolitického procesu či cyklu, samotné aktivity ako aj ich výstupy. Tieto prvky opäť 

môžeme samostatne parametrizovať nasledovne: 

● Ciele: „Cieľ je jasné a čo najpresnejšie stanovenie toho, čo by mala intervencia dosiahnuť. Každá 

intervencia je navrhovaná vo vzťahu k strategickému cieľu, väčšinou na úrovni programu. Tento 

cieľ určuje celkovú stratégiu ktorej, po rozmenení na drobné, dostávame niekoľkých špecifických 

cieľov na úrovni projektov/priorít. Strategický cieľ je vyjadrený dopadom (napr. znížením 

nezamestnanosti), kým špecifické ciele by sa mali premietnuť do výsledkov (napr. zlepšenie šance 

zamestnať sa pre dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom školenia). Niekedy sa uvádzajú aj 

operatívne ciele a tie sú vyjadrené vo výstupoch (napr. zrealizovať školenie dlhodobo 

nezamestnaných)“ (Gombitová 2007, s. 10). 

● Vstupy: „Pod pojmom vstupy rozumieme finančné, materiálne, ľudské či inštitucionálne 

prostriedky alebo zdroje využívané intervenciou; prostredníctvom aktivít sa tieto vstupy menia na 

výstupy“ (tamže).  

● Aktivity:  (intervencie, programy, procesy) sú činnosti alebo súbory činností, ktoré vedú k 

dosiahnutiu cieľa, resp. strategického cieľa.  

● Výstupy: „Výstupom je produkt aktivity, či už je to služba alebo zariadenie poskytnuté 

intervenciou (napr. vyškolení nezamestnaní, kilometre vybudovanej cesty)“ (tamže).228 Výstupy sa 

teda týkajú len osôb, ktoré sa priamo aktivity zúčastnili. 

 Medzi oboma skupinami prvkov prebieha celý rad vzťahov, ktoré nám slúžia ako evaluačné 

kritériá 3: 

 Relevantnosť (relevancy), ktorá vyjadruje vzťah medzi problémami, ktoré chceme vo 

verejnopolitickom procese či cykle riešiť, resp. potrebami, ktoré chceme týmto procesom či cyklom 

uspokojovať – ide teda o to, nakoľko relevantne sú tieto problémy či potreby vyjadrené v cieľoch, 

ktoré si v danom procese či cykle verejná politika stavia, resp. či sú ciele programu primerané 

vzhľadom k problémom, na ktoré má byť program zameraný (MRR ČR 2005, s. 20). Práve z tohto 

hľadiska stojí akosi „pred“ ďalšími, hierarchicky usporiadanými evaluačnými kritériami, pretože 

ich podmieňuje: ak nie sú ciele verejnopolitického programu stanovené relevantne k problémom či 

potrebám, ktoré chceme riešiť, potom je akékoľvek následné vyhodnocovanie úspornosti, účinnosti, 

účelnosti, užitočnosti či udržateľnosti daného programu celkom bezcenné. Relevantnosť sa 

vzťahuje k potrebe intervencie, o posúdenie, či sú navrhované ciele potrebné a platné, či nedošlo k 

zmenám skutočností, ktoré by ich mohli ovplyvniť (MMR ČR 2014, s. 19). „Relevantnosť sa týka 

hlavne návrhu/dizajnu intervencie a posudzuje do akej miery jej stanovené ciele pokrývajú, alebo 

pokrývali identifikované sociálno-ekonomické problémy či skutočné potreby. Inými slovami, 

relevantnosť sa týka vhodnosti návrhu intervencie vzhľadom na problémy, ktoré treba riešiť a to v 

čase, keď bola intervencia plánovaná a v čase evaluácie. Pri ex-ante evaluácii je otázka 

                                                 
228  Trochu širšie vníma výstupy M. Potůček (2016, s. 128), keď za také považuje zákony, verejné služby, finančné 

a materiálne produkty. 
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relevantnosti najdôležitejšou, pretože tieto evaluácie sa zameriavajú na výber najlepšej stratégie, 

alebo na odôvodnenie už navrhnutej. Pri mid-term evaluácii je cieľom skontrolovať, či sa sociálno-

ekonomický kontext rozvíja očakávaným smerom. Najčastejšie odpovedá na otázky: Do akej miery 

sú programové ciele vzhľadom k potrebám oprávnené? Je stále opodstatnený ich zmysel? 

Zodpovedajú miestnym, národným a európskym prioritám?“ (Gombitová 2007, s. 35). 

 Nákladovosť alebo tiež úspornosť (economy) vyjadruje vzťah medzi vstupmi a výstupmi 

ako sme si ich charakterizovali vyššie. Hodnotíme teda, či dané výstupy bolo možné dosiahnuť aj 

pri nižších vstupoch, resp. či pri daných vstupoch bolo možné dosiahnuť vyššie výstupy (MMR ČR 

2014, s. 18). Pretože ide o prvky, ktoré sú najčastejšie vyjadrované v ekonomických parametroch, 

považuje sa toto kritérium niekedy za ekonomické, nemožno ho však ani z tohto hľadiska 

považovať za jediné.  Vulgárnomaterialistická a úzko (až primitívne) finančnícka evaluácia má 

tendenciu zbožšťovať toto kritérium, ktoré má síce svoje opodstatnenie (z ekonomického hľadiska 

vynakladáme vo verejnej politike zdroje, ktoré sú vždy vzácne a alternatívne, preto s nimi treba 

nakladať úsporne), ale len sprostredkovaná väzba porovnávaných prvkov (vstupov a výstupov) na 

zmysluplný kontext daný z jednej strany problémami a cieľmi a z druhej strany výsledkami a 

dopadmi obmedzuje samostatnú výpovednosť tohto kritéria, jednako ho však radí do základov celej 

hierarchie evaluačných kritérií. V praxi sa využíva pri hodnotení toho, či daný výstup bol 

dosiahnutý za cenu, v danom mieste a čase obvyklú (tamže, s. 19). 

 Hospodárnosť, alebo častejšie (a univerzálnejšie) účinnosť229 (efficiency) vyjadruje vzťah 

medzi vstupmi a výsledkami, čiže predmetne ale i časovo opúšťa rámec samotnej realizácie 

verejnopolitckého procesu, ktorý evaluujeme. Stále je však spojená so vstupmi, ktoré sme doň 

vložili a vzhľadom k významu ekonomických vstupov je takisto vnímaná ako ekonomické 

kritérium, ktoré je však širšie, komplexnejšie ako predchádzajúce. „Hospodárnosť posudzuje, ako 

boli vstupy prostredníctvom aktivít premenené na plánované výstupy a výsledky a to v zmysle 

kvality, kvantity a času a pýta sa tiež, či by sa dali podobné výsledky dosiahnuť inými 

prostriedkami, za nižšiu cenu, či v kratšom čase. Dáva odpoveď na otázky: Mali použité nástroje a 

intervencie očakávané výsledky? Prinieslo by použitie iných nástrojov lepšie výsledky?“ 

(Gombitová 2007, s. 35). Keďže ide o posúdenie pomeru vstupov (vynaložených prostriedkov, 

predovšetkým finančných, ale aj času a práce) voči dosiahnutým výsledkom, vypovedá účinnosť o 

zhodnotení finančne vyjadriteľných vstupov, resp. dáva odpoveď na otázku, či by sa dalo pri 

daných (viac menej fixných, nemenných) vstupoch dosiahnuť lepších výsledkov, alebo či sa pri 

daných vstupoch dosiahli najlepšie možné výsedky (nie len výstupy). V tomto zmysle ide o 

uplatnenie princípu „best value for money“ (MMR ČR 2014, s. 18), o ktorom sa u nás tak často 

hovorí, ktorý síce prekonáva obmedzenosť predchádzajúceho kritéria, ale v hierarchii evaluačných 

kritérií naďalej patrí len k tým jednoduchším. 

 Efektívnosť (tiež účelnosť, effectiveness) je pojem, ktorý sa v praxi pri hodnotení používa 

najčastejšie, ale zároveň aj veľmi rôznorodo. V starších evaluačných metodikách sa ňou prepojovali 

použité zdroje (čiže vstupy) s dosiahnutými výsledkami alebo až dopadmi (MMR ČR 2005, s. 20). 

Veľmi často sa stretávame so zvratom „efektívnosť vynakladania zdrojov, resp. nákladov“, ale 

pritom ide len o hospodárnosť či dokonca úspornosť. Efektívnosť je širší pojem a dotýka sa na 

jednej strane cieľov, ktoré si pred vstupom do verejnopolitického procesu vytyčujeme a na druhej 

strane výsledkov, ktoré sme týmto procesom dosiahli, čo je veľmi náročné jednak pre známe 

problémy s relevantnosťou formulácie cieľov, ako aj s meraním skutočne dosiahnutých výsledkov, 

ktoré niekedy môžu zreteľne prekročiť napríklad časový horizont, zahrnutý v programovom 

vyhlásení vlády. „Efektívnosť je posudzovaná podľa toho, do akej miery boli výsledky využité, 

resp. či sa zrealizoval ich prínos, inak povedané, či boli dosiahnuté špecifické ciele. Kľúčové je 

posúdenie, čo intervencia znamenala v praxi a aký osoh z nej mali príjemcovia. Základné otázky 

mid-term a hlavne ex-post evaluácií sa týkajú účinnosti a efektívnosti realizovanej intervencie“ 

(Gombitová 2007, s. 35). Inými slovami: hodnotenie účelnosti sa zameriava na vzťah medzi 

                                                 
229  Účinnosť sa v starších prameňoch niekedy chápe nie ako vťah vstupov a výsledkov, ale ako vzťah cieľov a 

výsledkov, ktorý vyjadruje, „či boli dosiahnuté ciele … a aké boli dosiahnuté  úspechy“ (MRR ČR 2005. s. 20). 
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intervenciami a ich výsledkami, čiže hodnotí, či intervencie splnili svoj účel. Teda či a v akej miere 

dosiahnuté výsledky prispeli k naplneniu cieľov a aké výsledky sa dosiahli (MMR ČR 2014, s. 18). 

 Užitočnosť (utility) posúva komplexnosť hodnotenia do ešte širších predmetných ale i 

časových kontextov, keď konfrontuje vytýčené ciele s dlhodobými dopadmi realizovaného 

verejnopolitckého programu230. „Kritérium užitočnosti sa vzťahuje k celkovému množstvu úžitku, 

ktorý v spoločnosti pribudne, alebo naopak ubudne po vykonaní určitého činu“ (Skovajsa 2011, s. 

100). Aj keď je toto kritérium pomerne náročné na kvantifikáciu, je obsahovo a aj metodicky 

relatívne menej náročné, napriek tomu je však pomerne málo využívané – zrejme aj preto, že 

niekedy aj dobre sformulované ciele, realizované úsporne, hospodárne a účelne nakoniec sa nejavia 

ako užitočné, nakoľko prinášajú len slabé dopady. „Kritérium užitočnosti hodnotí, či sú očakávané a 

neočakávané efekty globálne uspokojivé z pohľadu priamych a nepriamych príjemcov. ... 

Formulovať otázku užitočnosti môže byť rozumné, ak sú ciele programu zle definované, alebo sa 

vyskytne veľa neočakávaných dopadov“ (Gombitová 2007, s. 35). Niekedy sa toto kritérium chápe 

aj ako vzťah medzi problémami a výsledkami (MMR ČR 2014, s. 19), podľa nášho názoru však 

intermediárny charakter výsledkov nezodpovedá celkom zámeru využívať toto kritérium pre 

vyjadrenie zmysluplnosti intervencie najmä z hľadiska nielen cieľových skupín ale aj širšej 

spoločnosti (tamže). 

 Napokon tu máme kritérium udržateľnosti (sustainability), notoricky spájané do formulácie 

o „trvalo udržateľnom rozvoji“ - TUR, čo sa už stalo floskulou. Ide o najkomplexnejšie evaluačné 

kritérium, vyjadrujúce vzťah medzi problémami či potrebami, s ktorými sme do verejnopolitického 

procesu či cyklu vstupovali a dlhodobými dopadmi na realitu, ktoré sme týmto procesom či cyklom 

dosiahli. Toto kritérium teda „odkazuje na to, či pozitívne výstupy intervencie pretrvajú aj po 

ukončení financovania z verejných zdrojov“ (Gombitová 2007, s. 35). Aj toto kritérium sa niekedy 

interpretuje trochu odlišne, ako vyjadrenie vzťahu medzi cieľmi a výsledkami (MMR ČR 2014, s. 

19), resp. len vo vzťahu k výsledkom a výstupom a nie k dopadom (MMR ČR 2005, s. 21), čo 

celkom podľa nášho názoru nezodpovedá zámeru identifikovať, „či realizované intervencie a 

dosiahnuté výsledky aj po určitom čase stále zodpovedajú svojmu zmyslu a či pretrvávajú účinky, 

ktoré vďaka realizácii intervencií vznikli“ (tamže). Udržateľnosť sa podľa nášho názoru má týkať  

na jednej strane riešenia problémov (a nie len cieľov, aj keď relevantne odvodených) a na druhej 

strane určite nie len cieľových skupín, ale širšej spoločnosti. 

 

 Rozlišovanie medzi jednotlivými kritériami je dôležité aj z hľadiska prijímanej politickej 

zodpovednosti: politické programy, prijímané napríklad na štvorročné funkčné obdobie vlády, môžu 

byť  primerane hodnotené z hľadiska hospodárnosti... ale len veľmi ťažko z hľadiska trvalej 

udržateľnosti. Kritickým momentom celého hodnotenia sa takto stáva okrem časovej dimenzie 

(časového rozpätia medzi merateľne porovnávanými veličinami – vstupnou a výstupnou) 

predovšetkým východisková (vstupná) veličina, oproti ktorej meriame dosiahnuté výsledky. V 

politickej praxi sú to predovšetkým správne identifikované problémy a na ich základe presne 

definované ciele, ktoré sa majú prostredníctvom správne zvolených nástrojov dosiahnuť. 

Dosahovanie vytýčených cieľov je hlavnou ambíciou praktickej politiky a nedosiahnutie 

politických cieľov sa hodnotí ako chyba či vina politikov a ich politiky. Preto sa niekedy politici 

sami vedome vyhýbajú presnému vymedzeniu cieľov, aby sa vyhli riziku viny za ich nesplnenie 

(Jann – Wegrich 2007, s. 54).  

 V konečnom dôsledku je limitujúcim faktorom pre využitie celej alebo len časti hierarchie 

evaluačných kritérií dĺžka trvania (najmä implementácie) verejnopolitického projektu. Aj keď M. 

Nekola a V. Novotný (2010, s. 60) uvádzajú, že časová perspektíva verejnolitických procesov býva 

desať a viac rokov. V praxi vládnych programov sa tento horizont spravidla zužuje len na 

štvorročné obdobie, zodpovedajúce riadnej periodicite vládnych funkčných období. Ak v tomto 

                                                 
230  Niekedy sa užitočnosť chápe nie ako vzťah medzi cieľmi a dopadmi, ale širšie – ako vzťah medzi potrebami a 

dopadmi: „Kritérium užitočnosti hodnotí dopady programu vo vzťahu k širším spoločenským a ekonomickým 

potrebám“ (MMR ČT 2005, s. 21). 
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horizonte majú byť zachytené nielen výstupy, ale aj výsledky či dokonca dopady takýchto 

programov, pri všetkej snahe o rýchly priebeh ostáva na prípravu a realizáciu takýchto programov 

len veľmi krátky čas, čo sa nemôže neprejaviť na kvalite takýchto programov. Preto narastá význam 

hlbšieho prepojenia prípravy, ale aj realizácie vládnych (ale aj mimovládnych) programov, na 

dlhodobé strategické dokumenty, opierajúce sa o širší politický konsenzus, zabezpečujúci kontinuitu 

realizácie takýchto programov v rádovo dlhších časových horizontoch.   

 S fázou evaluácie sa spája využívanie širokej škály techník, viažucich sa najmä na jednotlivé 

vyššie uvedené kritériá, ako napríklad hodnotenie nákladov a prínosov, techniky procesnej analýzy 

a pod. (Greenberg 2005) alebo tiež SWOT analýza, interview, focus groups, case study, panel 

expertov, multikriteriálna analýza, logframe, survey, pozorovanie, delfská metóda, benchmarking 

atď. (MRR ČR 2005) atď.  

 

7.3 MODEL  A-A-A 

 

 Do tejto časti sme popri dvoch verziách samotného modelu A-A-A (verziu T. T. Lowiho 

rozpracovanú R. H. Salisburym a J. Heinzom a verziu A. G.Jordana a J. J. Richardsona) zaradili aj 

dva príbuzné modely – model kaskád K. W. Deutscha a teóriu poľa P. Bourdieua. 

  

 Pokiaľ ide o model (metódu) Arény – Aktéri - Agendy (známu aj pod skratkou A-A-A), ide o 

metodologický postup, reflektujúci verejnú politiku ako interakciu aktérov, generujúcich svoje 

politické agendy v špecifických arénach. Základy tohto prístupu možno vysledovať už v 

politologickej tradícii, ale už rozšírenie pôvodného konceptu troch tradičných arén (parlamentárnej, 

vládnej a straníckej, charakteristickými svojou inštitucionalizovanosťou) o tri netradičné arény 

(byrokratickú, arénu záujmových skupín a arénu verejnosti, ktoré inštitucionalizované nie sú) 

možno vnímať ako rozširovanie diskurzu mimo vlastnú politologickú problematiku. Táto 

klasifikácia má však len relatívnu platnosť, nakoľko hranice medzi týmito arénami nie sú ostré a aj 

niektorí autori „považujú vládne úrady za arény verejnej politiky, v ktorých sa na kolektívnom 

procese verejnopolitického rozhodovania podieľajú rôzne skupiny“ (Gulyás 2005, s. 75). 

 Základnými pojmami, s ktorými v rámci tejto metódy pracujeme, sú teda arény,  aktéri a 

agendy.  

 

Aktéri 

 

 Pokiaľ ide o aktérov, venovali sme sa im v predchádzajúcom texte, rovnako ako formulácii 

agend. Stručne rekapitulujúc môžeme povedať, že za aktérov môžeme považovať všetky subjekty, 

schopné samostatne zasahovať do priebehu verejnej politiky alebo ju aspoň ovplyvňovať: vláda, 

parlament, prezident, kraje, obce, súdy, podniky, neziskové organizácie, politické strany, cirkve, 

mafie, médiá, inštitúcie poskytujúce služby atď. Ako píše M. Potůček (2016, s. 63, tiež in Potůček –  

Vass – Kotlas 2005, s. 49), „aktéri, aktívni vo vzájomných interakciách vo vnútri arén, nadväzujú 

kontakty a udržiavajú rôzne formy vzťahov aj s aktérmi z iných arén. Tak dochádza k početným 

vnútroarénovým komunikačným tokom, práve tak ako komunikačným väzbám medzi aktérmi 

rôznych arén (v celej škále od pozitívnej spolupráce až po ostrú konfrontáciu, vo vzťahu k jednej či 

k viacerým témam dotknutej politickej agendy, vo vzťahu k k cieľom verejnej politiky alebo aj k 

voľbe metód ich dosahovania“. 

 

Agendy 

 

 Za agendy sú považované všetky formulované, riešené ale aj odkladané (už vstupne 

legitimizované) verejné problémy, ktoré sú neustále utvárané, modifikované a doplňované 

najrôznejšími špecifickými témami (Potůček 2008), resp. ako súhrn problémov verejného záujmu, 

ktoré sú predmetom rozhodovania (Peters, cit. podľa Malíková 2003, s. 12). J. G. Padioleau chápe 

koncept agendy ako tvorený celkom problémov, ktoré si vyžadujú v istom časovom momente 
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pozornosť alebo intervenciu jedného alebo viacerých verejných aktérov. Zároveň pod agendou 

chápal celok problémov, nazývaných a vnímaných aj ako verejná diskusia, vyžadujúcich aktívnu 

intervenciu legitímnych verejných autorít (Kráľová 2009a, s. 60). „Agenda je súbor problémov, 

pochopených príčin, symbolov, riešení a iných prvkov verejných problémov, ktoré sa dostávajú do 

pozornosti verejnosti a  vládnych úradníkov. Agenda môže byť konkrétna a predstavovať zoznam 

návrhov zákonov, ktoré sú pred procesom schvaľovania, ale môže zahŕňať aj okruh názorov na 

existenciu a rozsah problémov či názorov na to, ako by ich mala riešiť vláda, súkromný sektor, 

neziskové organizácie jednotlivo alebo spoločne“ (Birkland 2007, s. 63). A. T. Birkland tiež 

rozlišuje hierarchiu agend, ktorá začína sumou všetkých potenciálnych agend, z ktorých sa selektujú 

verejnopolitické agendy, časť z nich sa sáva vládnymi agendami a napokon sa tento okruh zužuje 

len na vybrané agendy, určené k rozhodovaniu (tamže). 

 R. W. Cobb a Ch. D. Elder pritom napríklad rozlišovali systémovú a inštitucionálnu agendu. 

Systémovú agendu tvoria všetky otázky, ktoré členovia politickej komunity vnímajú ako predmet 

záujmu verejnosti a sú riešiteľné v legitímnej pôsobnosti vládnej moci, zatiaľ čo inštitucionálna 

agenda sa týka vlastných cieľov a priorít tvorcov politiky, ktorí ich považujú za aktuálne (Cobb – 

Elder 1972, s 82 – 85). 

 

Arény 

 Všeobecne možno arény charakterizovať ako sociálny priestor, v ktorom aktéri verejnej 

politiky vstupujú do vzájomných vzťahov. 

 Rozpracovanie kategórie arén sa v literatúre od polovice 60. rokov minulého storočia spája s 

menom Theodora T. Lowiho, autora známeho bonmotu „policies determine politics“231, podľa 

ktorého obsah politiky určuje proces politického riešenia problému a nie opačne. Použil na to dve 

kritériá, spojené s typmi donútenia, ktoré majú vlády k dispozícii: pravdepodobnosť použitia 

štátneho donútenia je v určitých situáciách malá, kým  v iných veľká. Následne spôsob použitia 

štátneho donútenia na správanie jednotlivcov môže byť buď bezprostredný alebo sprostredkovaný 

(cestou vplyvu na prostredie, v ktorom ľudia pôsobia)232. Vznikli tak štyri typy verejnej politiky: 

 

Tab. 12 Lowiho typy verejnej politiky 

pravdepodob-

nosť použitia 

nástrojov 

prinútenia 

spôsob vplyvu s využitím prinútenia 

bezprostredne na správanie jednotiek sprostredkovane na správanie jednotiek 

prostredníctvom zmien v prostredí 

pôsobenia  

malá distributívna politika – spočíva vo 

využívaní riešení, ktoré poskytujú 

prospech konkrétnym jednotkám, firmám 

alebo korporáciám, napr. na prídel štátnej 

pôdy, štátna pomoc pre produkciu, clá na 

dovoz tovarov konkurujúcich miestnej 

produkcii 

konštitutívna politika – vplyvanie na 

podobu politického systému, tvorba 

„pravidiel hry“, napríklad spôsob 

prepočítavania hlasov na mandáty, 

vytvorenie Ústavného súdu, zmeny v 

ústave, zmeny v územnom usporiadaní 

štátu 

veľká regulatívna politika - okrem iného 

prináša prospech širším skupinám alebo 

spoločenstvám, spočíva na regulovaní 

správania, delí sa ešte na politiku: 

• ekonomicky konkurenčnú, napr. 

licencie, povolenia, koncesie na 

redistributívna politika, ktorej cieľom 

nie je využívanie majetku, ale je ním on 

sám, nejde o rovnaké zaobchádzanie, 

ale o rovnaké vlastnenie, napr. 

progresívne zdaňovanie, programy 

welfare state, sociálne zabezpečenie, 

                                                 
231  V interpretačnej literatúre sa táto veta niekedy nepresne uvádza (porovnaj Lowi 1972, s. 299) a mierne 

posunutým významom ako „Policy determines politics“ (pozri napr Fiala – Scgubert 200, s. 67, Potůček – Vass – Kotlas 

2005, s. 47) alebo tiež ako “Policies determine politics” (Heinelt s. 109). 
232  M. Potůček (2016, s. 62) píše, že toto chápanie arén sa zakladá na špecifikách používaných nástrojov. 



185 

 

vykonávanie nejakej činnosti; 

• ekonomickú ochrannú, napr. ochranu 

spotrebiteľov pred škodlivými výrobkami, 

ochranu pracovníkov; 

• sociálnu, napr, v otázkach potratov, 

eutanázie; 

• čistú, napr. trestné právo 

občianske práva pre predtým 

diskriminované menšiny 

Prameň: Lowi 1988 

 

 Hoci v štúdii, z ktorej vyššie uvedený bonmot pochádza, sa len raz vyskytuje slovo aréna 

(Lowi 1972, s. 308), predsa je považovaná za východiskový koncept arén, kopírujúcich štyri 

politiky viac-menej podľa ich účinkov, podľa nákladov a výnosov, ktoré mali v jednotlivých typoch 

politiky dominantný vplyv na proces tvorby politiky, alebo tiež – ako zdôrazňujú P. Fiala a K. 

Schubert – podľa toho, ako na politický rozhodovací a realizačný proces pôsobia reakcie a 

očakávania všetkých zúčastnených, vyjadriteľné práve aj v kategóriách nákladov a výnosov 

(úžitkov). „Politické problémy sa nikdy neobjavujú na politickej scéne izolovane, ale vždy sa 

stretávajú s konkrétnymi, už existujúcimi socio-ekonomickými situáciami a vopred danými 

politickými štruktúrami“ (Fiala – Schubert 2000, s. 69), pre ktoré sa zaužíval pojem aréna. T. Lowi 

takto vymedzil pôvodne štyri politiky: 

- distributívnu politiku (distributívnu arénu) charakterizuje politika rozdeľovania. Je teda 

charakteristická tým, že prebieha v mimotrhovom prostredí, bez priamej súťaže, čo spôsobuje nie 

vždy jasné rozloženie nákladov a výnosov, zdroje sa rozdeľujú bez jasne parametrizovaných 

nákladov, ako je tomu napríklad v školstve či výskume. P. Fiala a K. Schubert (2000, s. 70) ju 

charakterizujú tak, že „tovary a služby (ktoré musia byť k dispozícii v nadbytku) musia byť zo 

strany štátu rozdeľované  v princípe všetkým zainteresovaným“. Podľa Ľ. Malíkovej „distributívna 

politika je organizačná forma konania, založená na filozofii rovnakého prístupu ku všetkým 

sociálnym skupinám spoločnosti pri rozdeľovaní tovarov a služieb. Prináša úžitok všetkým a je 

výhodná pre všetkých, pretože jej náklady sa nedajú konkrétne priradiť alebo zistiť. Preferuje 

celonárodné programy, napr. verejný program národných parkov, vedeckého výskumu. Žiadna 

sociálna skupina nemôže byť zvýhodnená ani znevýhodnená pri ich realizácii. Táto forma politiky 

je uskutočňovaná na základe geografického alebo funkčného kritéria. Napríklad geografické 

kritérium berie za základ niektorú úroveň lokálnej vládnej štruktúry (regionálna, miestna 

samospráva), ktorej je rovnako pridelená výhoda či finančná podpora. Takouto politikou môže byť 

napríklad všeobecná dôchodková daň, podpora poľnohospodárskych fariem a pod.“ (Malíková – 

Daško 2018, s. 31); 

- redistributívnu politiku (redistributívnu arénu) charakterizuje politika prerozdeľovania, v ktorej 

sa náklady a výnosy prerozdeľujú, čo prinajmenšom potenciálne vyvoláva konflikty v distribúcii, 

ako je tomu napríklad pri politike v oblasti sociálnej pomoci, trhu práce a pod. Podľa P. Fialu a K. 

Schuberta (2000, s. 71) „jej základný princíp spočíva v tom, že jednej určitej socio-ekonomickej 

vrstve alebo skupine môže byť dané len to, čo je inej skupine odobrané“. Podľa Ľ. Malíkovej 

„redistributívna politika je organizačná forma konania, založená na stanovení jednoznačného 

pomeru medzi nákladmi a úžitkom. Vychádza z určitého idelologického presvedčenia aktérov, na 

základe ktorého sa rozhodne, ktorej sociálno-ekonomickej vrstve spoločnosti bude pridané to, čo 

inej bude odobraté. Je to typ donucovacej politiky, ktorá sa implementuje cez prostredie. Využíva 

najmä daňové kanály, zisk od jednej skupiny používa na vyrovnanie životných nákladov inej 

skupiny. Snahou takejto politiky je napríklad zabezpečiť, aby boli uspokojené minimálne potreby 

občanov. Podporuje nižšie a stredné zisky. Je viac dominantnou organizačnou formou politiky v 

krajinách s črtami konsociačnej demokracie s vysokým životným štandardom“ (Malíková – Daško 

2018, s. 31); 

- regulatívnu politiku (regulatívnu arénu) charakterizuje politika príkazov, zákazov, nariadení a 

povolení. Čiže ide o stanovenie určitých pravidiel, nie je teda typickou politikou finančných 
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transferov ako predchádzajúce, aj keď napriek tomu aj tu dochádza k určitým nákladom a výnosom 

– typickou je napríklad environmentálna politika ako politika tohto typu, tiež politika v oblasti 

hospodárskej súťaže, bezpečnosti potravín a pod. (kde môže prinajmenšom potenciálne) dochádzať 

k zlyhaniam trhu. „Znamená pre príslušných adresátov iba nepriamu výhodu alebo nevýhodu“ 

(Fiala – Schubert 2000, s. 72). Podľa Ľ. Malíkovej „ regulatívna politika je organizačná forma 

konania, založená na uplatňovaní pravidiel, príkazov, zákazov, nariadení, ktoré konkretizujú zákon 

formou limitovaného správania jednotlivých subjektov v záujme ochrany spoločnosti. Ako príklad 

možno uviesť prijatie celospoločenských pravidiel výkupných cien určitých produktov, pravidiel na 

ochranu zdravého stravovania atď. Podobne v prípade požiadavky paritného zastúpenia 

jednotlivých zástupcov národnostných menšín vo vládnych orgánoch. Regulatívna politika 

predpokladá rovnaký prístup k verejným potrebám (vzduch, voda, ochrana zdravia, ekonomiky, 

bezpečnosť občanov). Vláda zaujíma sprostredkovateľskú pozíciu medzi záujmovými skupinami, 

ktoré prichádzajú so svojimi požiadavkami. Táto forma je náročná na vznik nových verejných 

inštitúcií (Malíková – Daško 2018, s. 32); 

- konštitutívnu politiku (konštitutívnu arénu) charakterizuje politika udržiavajúca systém čiže 

sociálno-regulačná. Vytvára predpoklady pre presadzovanie jednotlivých politík (príprava pravidiel 

pre tvorbu pravidiel), príkladom môže byť napríklad politika reforiem verejnej správy (porovnaj 

tiež Karagiannis – Radaelli 2007). Podľa Ľ. Malíkovej „konštitučná politika je organizačná forma 

konania, určená na stabilizáciu systému. Účinok tejto politiky sa nevzťahuje na priame 

rozdeľovanie nákladov a úžitku, ale skôr na normy, pomocou ktorých sa rozdeľovanie uskutočňuje. 

Všeobecne ide o stanovenie pravidiel pre používanie politickej moci. Táto forma (aréna) môže byť 

dôvodom na konfliktné a ideologické spory aktérov, ktorí sa snažia nastoľovať nové politické 

otázky, súvisiace s reformami, inštitucionálnymi zmenami a pod. Vzťahuje sa na právne 

usporiadanie vnútorných pomerov v systéme tvorby politiky“ (Malíková – Daško 2018, s. 32). 

 

 Pôvodne zahŕňala Lowiho typológia len prvé tri typy politických arén (Fiala – Schubert 

2000, s. 69) a zaradenie štvrtej vyvolalo diskusiu, v rámci ktorej prišli s odlišným konceptom 

politických arén Robert H. Salisbury a John Heinz (1970, s. 39 - 60), podľa ktorých politiky 

môžeme deliť na štrukturálne alebo alokačné. Alokačné politiky sa spájajú s rozhodnutiami, ktoré 

prinášajú priame materiálne alebo symbolické benefity jednotlivcom alebo skupinám. Alokačné 

politiky sa môžu líšiť v závislosti od prevažujúcej distribúcie a redistribúcie. Štrukturálne politiky 

vytvárajú orgány alebo pravidlá pre budúce alokácie – sú abstraktnejšie formulované a majú menej 

jednoznačný charakter. Líšia sa vnútorne v závislosti od svojich regulačných alebo 

samoregulačných charakteristík a vytvárajú „špecifické politické arény“ líšiace sa organizovanými 

záujmami aktérov, ktorí sa v nich pohybujú (Halpin – Baxter – MacLeod 2012, s. 120). 

 Zatiaľčo alokačné politiky Salisburyho a Heinza sa viac-menej kryjú s distributívnou a 

redistributívnou politikou Lowiho a ich regulačná štrukturálna politika sa viac-menej kryje s jeho 

regulatívnou politikou, samostatne vymedzovaná samoregulačná politika ako priestor mimo vplyvu 

štátu vytvára nový, samostatný typ, ktorého obdobu u Lowiho nenachádzame. V rámci 

samoregulačnej politiky zúčastnení aktéri riešia svoje agendy vo vlastnej réžii a na vlastnú 

zodpovednosť – oproti iným politikám tu ide o absenciu štátneho vplyvu v tejto aréne. Ako píše Ľ. 

Malíková „samoregulatívna politika je organizačná forma konania na úplné alebo čiastočné 

prenesenie rozhodovacej a kontrolnej funkcie štátu v istej sfére spoločenského života, ktorú 

preberajú autonómne prvky alebo samosprávy. Je to doplnková forma Lowiho knštitučnej formy 

politiky a platí pre decentralizované systémy, kde (lokálni) tvorcovia politiky riešia svoje záležitosti 

sami. Vláda deleguje právo konkrétnym sociálno-ekonomickým skupinám rozhodovať a 

implementovať vlastné regulatívy v konkrétnom prostredí (autonómne oblasti regulácie). Môže ísť 

napríklad o platnosť istých bezpečnostných noriem, ktoré sa stanú záväzné len pre určité skupiny“ 

(Malíková – Daško 2018, s. 32 – 33).  

 Ďalšia zo „špecifických politík“ Salisburyho a Heinza je presvedčovacia (persuazívna) 

politika, ktorá je svojim spôsobom ku samoregulačnej politike komplementárna, pretože sa týka 

predovšetkým pôsobenia štátu. Ako píšu uvedení autori „ono se ale nedá iba rozhodovať a 
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nariaďovať, takto to vôbec nefunguje. Musíš ľudí aj presviedčať, získať na svoju stranu kľúčové 

profesijné a inak kľúčové skupiny, vysvetliť im, prečo by to tak malo byť a tým dosiahnuť zmenu“ 

(Salisbury – Heinz 1970). Ako píše Ľ. Malíková, „presvedčovacia politika je organizačná forma 

konania, využívaná najmä v prípade potreby presadiť rozhodnutia v nejasne štruktúrovanom 

rozdelení zdrojov. Táto politika je spätá so záujmami konkrétnych politických skupín, ktoré 

využívajú presvedčovanie verejnosti i partnerov o správnosti nakladania so zdrojmi ako inštrument 

na presadenie istých programov“ (Malíková – Daško 2018, s. 33). Vzhľadom na obmedzený rozsah 

alebo účinnosť regulačných opatrení a poskytovanie služieb štát stále viac usiluje o dosiahnutie 

svojich cieľov presvedčovaním adresátov. Odvoláva sa na pochopenie svojich občanov, aby sa 

správali tak, ako si praje: čiastočne je pokus o presviedčanie adresovaný aj skupinám alebo 

priemyselným združeniam (Kohout 2002, s. 108). Tam kde sú záujmy jednoznačne definované, 

rigídne, kde možnosti „rozdeľovania“ jasne štrukturované a možnosti ich flexibility majú len 

zreteľne vymedzenú štruktúru, je táto politika málo účinná alebo sa nemôže uplatniť vôbec.  

 Napokon sa však v praxi ukazuje, že Salisburyho typológia je príliš zviazaná s americkým 

politickým prostredím a nie vždy vyhovuje pre analýzy a modelovanie v podmienkach európskej 

verejnej politiky, ako to napríklad dôkladne zmapovali škótski autori z univerzity v Aberdeene 

(Halpin – Baxter – MacLeod 2012).    

 

 Neskôr - na prelome 70. a 80 rokov - sa koncepcia arén pri všetkých ich základných 

charakteristikách dočkala aj inej aplikácie v práci A. G.Jordana a J. J. Richardsona, ktorí 

rozlišovali – v interpretácii M. Potůčka (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 48 – 49) šesť 

nasledovných arén: 

- tri tradičné, hierarchicko-normatívne arény, silne inštitucionalizované (tak ako aj ich aktéri), 

fungujúce na základe ustálených pravidiel, upravených stabilnými inštitucionálnymi obmedzeniami 

(Potůček 2016, s. 61): 

- arény parlamentné alebo tiež legislatívne, v USA „kongresové“ a „senátne“ (Halpin – 

Baxter – MacLeod 2012), 

- arény kabinetné alebo tiež exekutívne, kabinetné, vládne, 

- arény stranícke čiže arény politických strán; 

- tri netradičné, primárne neinštitucionalizované, ktoré môžu ale aj nemusia podliehať zreteľne 

vymedzeným pravidlám, upravujúcim formy a obsahy interakcií ich aktérov (Potůček 2016, s. 62) a 

síce: 

- arény byrokratické, 

- arény záujmových/nátlakových skupín, 

- arény verejnosti. 

 Táto klasifikácia je pritom u rôznych autorov rôzne modifikovaná, napríklad vládne arény sú 

niekedy nazývané aj administratívnymi (Halpin – Baxter – MacLeod 2012, s. 121) a dostávajú sa 

tak do typovej blízkosti s arénami byrokratickými. 

 V týchto novších prácach sa objavuje aj ďalšia, v poradí siedma aréna: aréna médií ako 

produkt vývoja v posledných desaťročiach (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 49, Halpin – Baxter – 

MacLeod 2012, s. 121 – 122)233. Vo svojej novšej publikácii spomína M. Potůček (2016, s. 62) aj 

                                                 
233  Hoci panuje nejednooznačnosť v zaraďovaní médií z hľadiska ich miesta v systémoch spoločenskej regulácie 

(medzi štát, trh a občiansku spoločnosť) ako sme už uviedli v pozn. 30, len ťažko možno bez výhrad súhlasiť s 

názorom, že „masové médiá – tak printové ako elektronické – zreteľne prispievajú k emancipácii a artikulácii verejnej 

politiky, ale samotné verejnej politike nepodliehajú ani funkčne ani štruktúrne“ (Šoltys 1994, s. 85). Už v aréne 

verejnosti boli často prítomní aktéri, ktorých záujmová identita bola niekedy skrytá, pričom však potenciálne stáli 

napríklad za určitými extrémistickými štruktúrami. V prípade médií takto v pozadí identifikovateľných aktérov existujú 

nie vždy identifikovateľné štruktúry vlastníkov týchto médií a ich ekonomické záujmy. „Nejde len o to, že veľké 

mediálne spoločnosti sú dnes mocnými globálnymi hráčmi; ide aj o to, že kedysi samostatné sféry vydavateľstiev, 

nakladateľstiev, televízií, filmu, počítačov a telekomunikácií sa celým radom fúzií začali včleňovať do obrovského 

jednotného priemyslu „informácií ako zábavy“... a získali takú obrovskú ekonomickú a trhovú moc, že žiadna vláda si 

nemôže dovoliť ich ignorovať“ (Heywood 2002, s. 225).  Previazanosť médií (najmä tzv. mienkotvorných denníkov) na 

určité politické strany je tiež v rôznych krajinách spojená s rozdielnymi tradíciami a skôr by sa dalo hovoriť o určitej 
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arénu súdnu.  

 Rovnako by sme vzhľadom k ďalšiemu vývoju mohli tento zoznam rozšíriť o arénu 

digitálnych sietí (Castells 2010, s. 442), reprezentovaných facebookom, twiterom a ďalšími 

podobnými virtuálnymi prostrediami. Jej špecifikou je celková vysoká anonymita, hoci významnú 

rolu hrajú aj napríklad ako aktéri dobre identifikovateľní blogeri. Sú tu však aj často úplne 

anonymní aktéri typu trollov, pričom agendy, prezentované v tejto aréne, sú často veľmi razantné a 

dnes okrem volebných kampaní niekedy dramaticky profilujú verejný život (postoje verejnosti k 

sčítaniu ľudu, k povinnému očkovaniu a pod.). 

 Môžeme pritom pozorovať osobitnú formu väzby priestoru na jednotlivé arény234: ak by sme 

mali parafrázovať pomenovanie sietí ako „textilnej metafory“ tak by sme mohli aj arénu považovať 

za „architektonickú metaforu“. Aréna je skutočne vo svojom pôvodnom význame (v dikcii 

Wikipédie) veľký, po obvode uzatvorený priestor zvyčajne kruhového alebo oválneho tvaru, určený 

pre sledovanie divadelných, hudobných alebo športových predstavení.  Aj tradičné politické arény 

sú silne viazané na konkrétne priestorové charakteristiky: väčšina toho, čo sa viaže na parlamentnú 

arénu, sa skutočne odohráva v priestoroch parlamentu, väčšina toho, čo sa viaže na vládnu arénu, sa 

skutočne odohráva v priestoroch, v ktorých sa pohybuje vláda, resp. ministri a vládny aparát. Ešte aj 

väčšina toho, čo je spojené so straníckou arénou, sa viaže na priestor straníckych sekretariátov a 

pod. Oveľa voľnejšie priestorové charakteristiky majú už netradičné arény:  arény byrokratické 

vykazujú ešte určitú blízkosť s (rozptýlenou) sieťou úradov, ešte ťažšie je však možné (ale nie je to 

vylúčené) identifikovať priestorovo výskyt aktérov, pohybujúcich sa v aréne nátlakových skupín, čo 

sa už stále viac blíži k charakteristikám arény verejnosti, realizujúcej sa takisto napríklad aj na 

verejných priestranstvách, námestiách, uliciach a pod. Aréna médií je už priestorovo prakticky 

neidentifikovateľná, ale aspoň čiastočne (v prípade printových médií, alebo v pokrytí teritória 

signálom určitých elektronických médií odhadnuteľná. V aréne digitálnych sietí stráca aréna, ktorú 

vytvárajú postupne už akékoľvek priestorové charakteristiky (Castells 2010, s. 447).  

 S odvolaním sa na neskoršie práce R. Salisburyho ďalší autori poukazujú na to, že v rôznych 

arénach si pritom aktéri vytvárajú „rozmanité spektrum“ tlaku na jednotlivé agendy (Halpin – 

Baxter – MacLeod 2012, s. 119) a arény môžeme chápať ako priestor, v ktorom jednotliví aktéri 

verejnej politiky vstupujú medzi sebou do vzájomných vzťahov. 

 

 Vnútorný mechanizmus tohto modelu je založený na tom, že v jednotlivých arénach sa 

pohybujú im vlastní aktéri (v parlamentnej napríklad parlamentné poslanecké kluby, parlamentné 

výbory a pod.) so sebe vlastnými agendami, hľadajúc riešenie, ktoré by malo šancu na širšiu 

akceptáciu, pričom je možný prienik týchto agend do iných arén, kde sa ich môžu ujať iní aktéri s 

podobnou ambíciou a takéto putovanie agend medzi rôznymi aktérmi a arénami umožňuje plasticky 

vnímať a aj reálne analyzovať verejnú politiku, čo rozširovanie tohto diskurzu ešte viac potvrdzuje. 

M. Potůček (2016, s. 63) píše: „Môžeme si to predstaviť asi takto: aktér z akejkoľvek arény 

»oživuje« novú tému politickej agendy. Nastoľuje, otvára, predkladá ju ako problém, spolu s 

námetom na jej riešenie. Môže špecifikovať podmienky, ktorých splnenie je nutné (v jeho chápaní) 

pre zvládnutie ním artikulovanej témy. Vymedzovanie problému sa mení v rôznych formách a 

etapách »riešiteľských koalícií«, pričom prah vstupu artikulovaného problému do politickej agendy 

je daný aktivizáciu dostatočného potenciálu dostatočne vplyvných aktérov. Výsledná podoba 

riešenej novej témy agendy sa pochopiteľne môže významne líšiť od pôvodného iniciačného 

vstupu.“   

 Aréna, najmä v chápaní A. G.Jordana a J. J. Richardsona nikdy nie je izolovaná, nakoľko 

aktéri, ktorí v nej pôsobia nadväzujú konaky a často sa kolektivizujú aj s aktérmi z iných arén. 

                                                                                                                                                                  
politickej orientácii týchto médií, ktorá opäť má skôr znaky väzieb na politickú orientáciu vydavateľov. Mediálni aktéri 

teda nie sú typickými obhajcami verejných záujmov – pretože sú kooptované do sietí vládnutia, vytvárajú a obhajujú 

predovšetkým svoje vlastné záujmy (Frič 2010, s. 20 – 21). 
234  „Arény sa však odlišujú od »priestorov závislosti«, ktorými sú priestorovo špecifické a materiálne priestory, v 

ktorých pôsobia politickí aktéri. Na rozdiel od toho sú často podmienené a závislé od výstavby sietí (často mimo 

bezprostredného fyzického priestoru)“ (Pini - Brown - Previte 2004, s. 227). 
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„Aktéri, aktívni vo vzájomných interakciách vo vnútri arén, nadväzujú kontakty a udržiavajú rôzne 

formy väzieb s aktérmi z iných arén (prirodzený dôsledok prekrývania členstva v sociálnych 

skupinách, hra viacerých rol, efekt politickej socializácie, artikulácie, agregácie, sledovania, 

presadzovania a konflikt záujmov, informačné, inštitucionálne, organizačné, riadiace a 

rozhodovacie aktivity a pod.). Tak dochádza k početným vnútroarénovým komunikačným tokom. 

práve tak ako ku komunikačným väzbám medzi aktérmi rôznych arén (v celej škále od pozitívnej 

spolupráce až po ostrú konfliktnú reláciu k určitému bodu politickej agendy)“ (Potůček – Vass – 

Kotlas 2005, s. 49). K charakteristikám pohybu aktéra s jeho agendou v danej aréne patrí, že sa 

skladá z množstva detailných krokov, elementárnych zmien individuálnych postojov, prehodnotení, 

verbálnych reakcií, kompetenčných sporov, informačných kampaní, využívaniu i zneužívaniu 

verejnej mienky, hľadania skupinových spojencov aj širšieho zázemia ponuky recipročných dohôd a 

marginálnych ústupkov, organizačných zmien, slovnej podpory a súčasného faktického bojkotu, 

prípravy alternatívnej koncepcie či protichodnej alebo konkurenčnej politiky (tamže, s. 48). Výstup 

určitej politiky je určovaný „usporiadaním aktérov v rôznych oblastiach, t. j. predovšetkým 

dlhotrvajúcimi vzťahmi medzi záujmovými skupinami, exekutívou a politickými stranami“ (Veselý 

– Drhová – Nachtmannová 2007, s. 47). 

 Za významný prínos tejto metódy možno považovať zlepšenie možnosti riešenia problému, 

na ktorý upozornila Ľ. Malíková, keď písala: „Z hľadiska účasti aktérov procesu nemusí byť ťažké 

identifikovať, kto sa podieľa na tvorbe  istej politiky a kto má legitímne právo rozhodnúť. Často je 

však zložité identifikovať, kde daná politika skutočne vzniká“ (Malíková 2003, s. 13), resp. dať 

odpovede na otázky „Kto mal záujem na takomto riešení? Čo ho k tomu viedlo? Koho názor 

zastupoval? Aké miesto alebo vplyv mal v rozhodovacom procese?“ atď. (tamže, s. 14), čím táto 

metóda významnou mierou prispieva aj k poznaniu štruktúry vzájomných interakcií aktérov.  

  

 Do istej miery môžeme vnímať sústavu tradičných a netradičných arén aj ako určitú 

hierarchickú sústavu, na ktorú by sme mohli aplikovať aj kaskádový model vytvárania verejnej 

mienky (o vzťahu záujmov a verejnej mienky pojednávame na inom mieste tejto práce), podobne 

ako ho využil aj G. Sartori (1993, s. 95). Za autora tohto modelu je považovaný pražský rodák Karl 

Wolfgang Deutsch, ktorý tvorbu verejnej mienky vnímal ako kaskádovité presakovania názorov 

elitných vrstiev ako „vyššie položených jazierok235“ do „jazierok nižšie položených“ elít. Deutsch 

pritom rozlišoval päť hierarchických stupňov kaskády jazierok: na vrchole kaskády sú ekonomické 

a sociálne elity, pod nimi sú „jazierka“ politických a vládnych elít, masmédií a názorových vodcov 

a nakoniec sa názory usadzujú v „jazere“ masovej verejnosti (Deutsch 1968, s. 101 – 110). To, čo sa 

v interpretácii nazýva „jazierkami“, sú vlastne roviny kolektivizovania názorov a záujmov a 

kaskáda vyjadruje ich prepojenie, pričom na každej z úrovní dochádza ku komunikácii 

jednoduchšie ako medzi úrovňami, pričom v rámci vertikály je pohyb zhora nadol, teda z roviny 

vyššej prestíže na nižšiu úroveň ľahší ako opačne (Weßels 1992). Zjednodušene povedané, politici 

najvyššej úrovne (v tom aj politici, reprezentujúci najvyššie hospodárske záujmy) robia politické 

rozhodnutia a vysielajú tým impulzy do „reálneho sveta“. Schvaľujú rozpočty, pripravujú zákony, 

poskytujú dotácie, regulujú a riadia v daných tematických oblastiach, kde posúvajú agendu do 

pôsobnosti výkonnej moci. Dopady sa im vracajú ako spätná väzba. Túto politickú agendu 

odovzdávajú médiám, ktoré sú úplne závislé od tohto poskytovania informácií. Médiá ďalej tlačia 

túto agendu na širokú verejnosť (Alemann 2002)236. Hierarchiu ešte podčiarkuje kvantitatívny 

parameter: zatiaľ čo sociálno-ekonomické elity na vrchole predstavujú len 2 – 3 % obyvateľstva, 

rovinu názorových vodcov reprezentuje 5 – 10 % obyvateľstva a politicky relevantnú časť 

spoločnosti 60 % obyvateľstva (Deutsch 1968, s. 147 – 159)237. 

                                                 
235  R. Štefančík (2012, s. 174 – 175) prekladá Deutschov pojem „Meinungsreservoir“ jednoducho ako 

„rezervoár“, zatiaľ čo v anglicky písaných textoch sa používa pojem „level“. 
236  Na druhej strane je zase predmetom kritiky, že Deutsch ponechal mimo svojho záujmu úlohu tretieho sektora 

v týchto procesoch (Frič – Paterová – Nekola 2008, s. 125). 
237  Deutsch pritom nadviazal na štvorstupňový model tvorby verejnej mienky Jamesa Rosenaua, podľa ktorého 

„správy a interpretácie udalosti sú najprv predmetom záujmu médií, kde ich čítajú a ďalej modifikujú tvorcovia mienky, 



190 

 

 Toto teda nie je klasický model top-down (ako sme sa o ňom zmienili na inom mieste tejto 

práce), keď aj Sartori (1993, s. 95) upozorňuje aj na ďalšie procesy, ktoré v tejto hierarchii 

prebiehajú a ktoré majú niekedy opačný smer. Druhý typ procesov sa prejavuje práve vystupovaním 

signálov zdola nahor (Zbořil 1998, s. 48). Tretí typ pohybu v kaskáde sa prejavuje v horizontálnej 

previazanosti referenčných skupín: počas pohybu v spoločnosti sa názory vždy nejaký čas 

udržiavajú v určitom názorovom „jazierku“, v ktorom dochádza k názorovej interakcii (potenciálne 

teda aj ku kolektivizovaniu záujmov), čo pripomína procesy, ktoré prebiehajú aj vo vnútri arén. 

 

 Za určitú obdobu modelu A-A-A môžeme považovať teóriu poľa francúzskeho sociológa 

Pierre Bourdieua. Pole (le champ) predstavuje v jeho podaní výsek spoločenskej štruktúry, 

charakteristickej tým, že spája jednotlivcov a spoločenské skupiny, sústreďujúce sa okolo 

obdobných záujmov a súťažiace o pozície v jeho rámci a sprostredkovane aj v celej spoločnosti. Za 

takéto polia považoval predovšetkým polia moci, v ktorých ide o mocenské pozície, špecificky 

potom polia moci politickej (kde ide o moc politickú) a polia moci ekonomickej (kde ide o moc 

ekonomickú), ale osobitne polia kultúrnej tvorby so špecifickými kritériami, akými sú intelektuálna 

či umelecká hodnota diel, akceptovanie umelcov či intelektuálov, disponujúcich dostatočnými 

schopnosťami na presadenie sa v danom poli atď. V tomto kontexte rozlišoval Bourdieu aktérov a 

agentov. Aktéri sú tí, medzi ktorými prebieha snaha o získanie pozície a tým aj o presadenie 

vlastných záujmov v danom poli. Naproti tomu agent vystupuje ako ten, kto vyjadruje záujmy poľa, 

resp. sa stavia do takejto pozície, často on formuluje záujmy, charakterizujúce dané pole (niekedy sa 

preto v tomto kontexte používa aj označenie „agent – provokatér“) a pod. (Bourdieu …......, 

Hunyadi 2001, pozri tiež Růžička – Vašát 2011). Toto rozlišovanie agentov a aktérov sa sporadicky 

objavuje aj v niektorých prácach mimo hlavných prúdov rozvoja teórie verejnej politiky (Телешун 

- Титаренко - Ситник – Вировий 2010, s. 6 - 8). 

  

7.4  MODELY SIETÍ VEREJNEJ POLITIKY 

 

 Verejná politika – tak ako ju v tejto práci predstavujeme – prebieha v sociálne štruktúrovanej 

spoločnosti, ktorej subjekty, aktívne vystupujúce pri obhajovaní či presadzovaní svojich záujmov a 

vystupujúce teda ako aktéri verejnej politiky vstupujú do vzájomných vzťahov, pričom siete 

vzťahov, ktoré takto vznikajú. majú svoje špecifické charakteristiky, modifikujúce procesy, 

prebiehajúce vo verejnej politike. „Výskum sietí vo verejnej politike je zameraný na vzťahy medzi 

účastníkmi týchto procesov“ (Kováčová – Králik 2017, s. 31). Siete predstavujú sociálny priestor, v 

ktorom sa združujú aktéri z verejného, komerčného i občianskeho sektora (Potůček 2016, s. 45). Ľ. 

Malíková píše, že „najlepšie pochopíme povahu procesu tvorby verejnej politiky, ak poznáme 

štruktúru záujmov aktérov a interakcie medzi nimi. Rôzne typy spoločností vytvárajú rôzne siete 

aktérov, ktoré fungujú ako iniciátori i sprostredkovatelia pri formulovaní politickej agendy... 

Zodpovednosť za politické rozhodovanie je tu rozložená medzi viacerých aktérov“ (Malíková 2003, 

s. 39), prepojených medzi sebou vzťahmi, charakteristickými pre rôzne typy sietí. Dochádza 

predovšetkým k rôznym vymedzenia či obmedzeniam pozícií a k možností jednotlivých aktérov v 

dôsledku úrovne inštitucionalizácie, rozsahu usporiadania, otvorenosti či uzavretosti týchto sietí, 

miery ich stability a pod. (Potůček 2008). „Predstava interakcií prebiehajúcich vo vnútri sietí 

zodpovedá viacej komplexnej a fluidnej realite politického procesu ako inštitucionálne prístupy“ 

(Veselý – Drhová – Nachtmannová 2007, s. 47).  „Aktéri v sieťach sú vďaka vzájomnej dôvere, 

ktorú časom medzi sebou vygenerujú, schopní zdieľať svoje zdroje a zvyšujú tak kapacitu verejnej 

politiky riešiť problémy“ (Frič, 2010, s. 19 – 20).238 

                                                                                                                                                                  
ktorí svoje stanoviská interpretujú znovu médiám, odkiaľ ich preberajú verejní predstavitelia, ktorí ich odovzdávajú 

širokej verejnosti, medzi ktorou sa potom šíria ústne“ (Rosenau 1961, s. 7 - 8). 
238  Ako uvádzajú M. Nekola a V. Novotný (2010, s. 68 – 69) v súčasnosti sa koncept politických sietí interpreuje 

v troch hlavných významoch: 1) Siete ako analytický nástroj pre empirickú analýzu rôznych spôsobov 

sprostredkovávania záujmov, ktorý dominuje hlavne v politologickej literaúre (a ktorý aj my považujeme za relevantný 

pre teóriu verejnej politiky). 2) Siete ako nová forma vládnutia, v ktorej sú siete chápané ako autonómne a 



191 

 

 Pojem sieť bol niekedy považovaný len za „textilnú metaforu“ ale v kontexte teórie verejnej 

politiky bol koncept sociálnych sietí a sietí verejnej politiky od počiatku 90. rokov považovaný za 

novú paradigmu, vhodnú pre komplexnú architektúru tvoriacej sa vedy, umožňujúcu začleňovanie 

diferencovaných systémov aktérov v moderných spoločnostiach, zo snahy vyjadriť interakciu 

verejných a súkromných aktérov vo verejnej politike a vytvárať priestor nad rámec formálnych 

inštitucionálnych štruktúr pri skúmaní verejnej politiky v rôznych vecných oblastiach (Raab – Kenis 

2017, s. 188), aj keď vznik tohto prístupu sa datuje ešte na koniec 70. rokov a spája sa s menami H. 

Hecloa (1978) a T. Lowiho (1979). Politické siete sú všeobecne chápané ako mechanizmy na 

presadenie spoločného záujmu rôznych skupín aktérov. Silným putom je vzájomná závislosť 

všetkých zúčastnených z hľadiska presadenia istej politiky“ (Malíková 2003, s. 39).  

 Existuje celý rad typov a aj typológií sietí, pôsobiacich vo verejnej politike, ktoré napríklad 

Hugh T. Miller a Tansu Demir (2007, s. 140), podobne ako už pred nimi R. A. W. Rhodes a David 

Marsh (1992) usporadúvajú do poradia od sietí okolo problémov (issue networks), cez siete 

výrobcov (producer networks), medzivládne siete (intergovernmental networks) a profesionálne 

siete (professional networks) až ku politickým komunitám (policy communities). Iné klasifikácie 

usporadúvajú siete podľa ich stability: od ad hoc sietí, premenlivých a meniacich sa napríklad 

vstupom každého ďalšieho nového aktéra (akými sú napríklad siete vytvárajúce sa okolo určitého 

problému – issue networks) až po stabilné siete, integrujúce taxóny často profesionalizovaných 

aktérov, vykonávajúcich rutinné rozhodnutia v konkrétnej oblasti verejnej politiky (s akými sa 

stretávame napríklad vo výkonnom aparáte štátnej správy alebo v určitých profesijných 

združeniach). 

 

7.4.1 Sociálne siete 

 

 Koncepcia sociálnych sietí je pritom východiskovou teóriou, ktorá spolufomovala teóriu 

sociálneho kapitálu, ako sa táto rozvinula v polovici 80. rokov v USA (J. Coleman, D. Putnam) a vo 

Fancúzsku (P. Bourdieu), pričom sociálnymi sieťami sú „znaky sociálnych organizácií, ako napr. 

účasť občanov, normy vzájomnosti a dôvera k ostatným, ktoré umožňujú obojstranne výhodnú 

spoluprácu“(Putnam, 1993).  

 Následne J. Coleman definuje sociálny kapitál nasledovne: „Ak vychádzame z teórie 

racionálneho konania, v ktorej má každý účastník kontrolu nad určitými zdrojmi a záujem o určité 

zdroje a možnosti, sociálny kapitál predstavuje jeden zo zdrojov, dostupných účastníkovi“ 

(Coleman, 1988, s. 68). Racionalitou je tu mienené hlavne vyhľadávanie komparatívnych výhod, 

plynúcich z účasti v sietí či už na úrovni individuálnej, skupinovej alebo spoločenskej.  

 Práve putnamovský koncept239 nám umožňuje analyzovať štruktúru a charakteristiku sietí, v 

ktorých dochádza na individuálnej ale najmä skupinovej a spoločenskej ku kolektivizovaniu 

                                                                                                                                                                  
samoorganizačné entity, založené na pluralite aktérov, ktoré sú na rozdiel od trhu schopné presadzovať aj kolektívne 

záujmy. 3) Siete ako komplexné vzorce interakcií medzi súkromnými a verejnými aktérmi.  
239  Putnam (1971) pritom rozlišuje: 

  premosťujúce siete, ktoré spájajú jednotlivcov ponad hranice ich etnicity, spoločenských vrstiev, náboženstiev, 

profesií atď., čo Putnam považuje za ideál občianskej spoločnosti – a viažuce siete, ktoré spájajú jednotlivcov vo vnútri 

ich skupín a tam, kde prevažujú nad premosťujúcimi sieťami, vznikajú na jeho báze kriminálne a ilegálne združenia, 

sekty a pod.; 

  horizontálne siete, spájajúce osoby s rovnakým alebo podobným sociálno-ekonomickým statusom bez toho, aby 

medzi nimi dochádzalo k vytváraniu hierarchických štruktúr ako napr. v amatérskych športových spolkoch – a 

vertikálne, v ktorých sú konzervované hierarchické štruktúry, ako napr. v cirkvách; 

  formálne siete, ako napríklad rodičovské združenia či odbory, ktoré majú svojich volených funkcionárov, pravidlá 

členstva, členské poplatky, pravidelné schôdze atď. – a neformálne, ktoré sú takisto dôležité, aj keď im je venovaná 

oveľa menšia pozornosť (ako napr. skupinám, stretávajúcim sa pravidelne na pive); 

  husté siete, keď napríklad partia z jedného pracoviska chodí hrať spolu futbal alebo s rodinami na dovolenku – a 

riedke, ktoré tvoria takmer neviditeľné pradivá ako medzi ľuďmi, ktorí sa zo zvyku zdravia, poznajú sa zo zastávky 

hromadnej dopravy ale napríklad aj digitálne siete; 

  dovnútra orientované siete ako napríklad obchodné komory, koncentrujúce sa na svoje špecifické záujmy – a 

navonok orientované siete, ako napríklad charitatívne organizácie. 
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záujmov vo verejnej politike a tým aj k špecifickým podobám vznikajúceho sociálneho kapitálu. 

„Aktéri združení v týchto sieťach sú zainteresovaní na procese, ktorý má široký a komplexný 

charakter. V ňom sa opakuje istý vzorec interakcií aktérov, ktorí sa definujú ako kľúčoví z hľadiska 

presadenia istej politiky. Siete spájajú rôzne organizácie, ktoré majú rovnaký problém a často aj 

záujem na spôsobe jeho riešenia“ (Malíková 2003, s. 40). „Z hľadiska efektivity je v sieťach 

identifikovaný veľký potenciál pre flexibilné a proaktívne vládnutie, pretože siete aktérov sú dobre 

vybavené na to, aby mohli rýchle identifikovať nové problémy, riešenia a príležitosti verejnej 

politiky. Pripisuje sa im schopnosť »civilizovať« konflikty medzi aktérmi ako aj schopnosť 

redukovať rezistenciu voči implementácii verejných politík“ (Frič 2010, s. 19). 

 

 

7.4.2 Typy sietí vo verejnej politike 

 

 V literatúre sa pritom stretávame s celým radom „sietí“, ktoré by bolo možné explicitne 

analyzovať a na základe takejto analýzy možno aj identifikovať ako samostatné typy sietí: takými 

sú napríklad „siete sociálnych dohôd“ (Školkay 2003, s. 165) a pod. M. Potůček (2016, s. 46) 

uvádza tri kritériá pre rozlíšenie sietí vo verejnej politike: 1) úroveň inštitucionalizácie, slúžiaca ako 

kritérium miery stability siete, aplikáciou ktorého možno lokalizovať relatívne stabilné štrukturácie 

participantov ale aj ad hoc vzniknuté skupiny rôznorodých aktérov; 2) ťažisko procesov tvorby 

politík môže byť obmedzené len na sektorové aktivity alebo má transsektorový charakter; 3) 

uzavretosť alebo otvorenosť sietí z hľadiska prístupu a počtu aktérov v sieti.  

 Na tomto základe potom môžeme analyzovať rôzne podoby sietí verejnej politiky: 

● železný trojuholník (iron triangel) „odráža stav, v ktorom sa úzke okruhy participantov stali do 

značnej miery autonómnymi a ako veľmi stabilná »trojkoalícia« kontrolujú pomerne úzko 

smerované verejné programy. Tieto uzavreté sieťové vzťahy boli už v 70. rokoch minulého storočia 

identifikované medzi záujmovými skupinami (a korporáciami, realizujúcimi dané projekty verejnej 

politiky), vládnymi agentúrami (ako hlavnými zadávateľmi a kontrolórmi realizácie týchto 

projektov) a výbormi (podvýbormi) Kongresu (ako rozhodovateľmi o pridelení verejných financií 

na schválené konkrétne programy verejného záujmu“ (Potůček – Vass – Kotlas 2003, s. 56). V 

odbornej literatúre rozpracoval tento koncept T. J. Lowi (1979). Ako také sú železné trojuholníky 

známe najmä z prostredia USA, zatiaľčo v európskom prostredí ich tvorí skôr vláda, parlament a 

záujmové skupiny alebo častejšie odbory (resp. mimovládne organizácie, podnikateľské zväzy, 

komory) (Malíková 2003, s. 40). Často vystupujú pod pojmom tripartita (čím sa význam tohto 

pojmu modifikuje na vzťahy vlády, zástupcov zamestnávateľov čiže zamestnávateľské zväzy a 

združenia, a na zástupcov zamestnancov čiže predovšetkým odbory. Charakteristickými znakmi 

tohto typu sietí sú „kompatibilné ciele všetkých troch skupín participantov bez ohľadu na to, či ide 

o súkromných aktérov či aktérov reprezentujúcich verejné záujmy. Ich aktivity sa vzájomne 

dopĺňajú, podporujú, a preto sú všeobecne považované za efektívnejšie v ekonomickom i 

politickom zmysle“ (Potůček – Vass – Kotlas 2003, s. 56). Dôvernosť väzieb, ktorá sa v týchto 

sieťach časom niekedy sformuje, vedie k tomu, že sú niekedy nazývané aj „útulnými“ trojuholníkmi 

(cozy triangles) (Meek 2009, s. 514). Známy je príklad tripartitného vyjednávania štátu, 

zamestnávateľov a odborov v Japonsku v rokoch ropnej krízy, ktorá hrozila nekontrolovaným 

rastom cien na vnútornom trhu (v dôsledku prudkého nárastu cien ropy, vstupujúcich do všetkých 

segmentov výroby, čo tlačilo výrobcov k zvyšovaniu cien výrobkov) a v náväznosti na to aj 

nekontrolovaným rastom miezd (čo bolo legitímnou požiadavkou odborov). Výsledkom toho sa 

mohla stať hroziaca hyperinflácia a následne devalvácia jenu ktorej sa podarilo v dôsledku 

intenzívneho vyjednávania v japonskom „železnom trojuholníku“ zabrániť (Sedlák 1997). 

Stretávame sa však aj s názorom, že v tomto type sietí sú len veľmi ťažko rozoznateľné verejné a 

súkromné záujmy, čo úzko súvisí s otázkou transparentnosti, takže napríklad tripartitu ani za 

politickú sieť považovať nemožno (Adamcová – Klus 2006, s. 42). Na druhej strane zase je železný 

trojuholník zaraďovaný medzi formy sietí skupinovej podvlády (Ježovicová in Briška 2010, s. 143); 

● siete okolo problému alebo tiež tematické siete (issue networks) zaviedol medzi metódy 
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politickej vedy v roku 1978 vtedajší harvardský profesor verejnej správy Hugh Heclo (1978), ktorý 

upriamil pozornosť na to, ako sa v prostredí sietí, v ktorých sa stretávajú experti, reflektujú 

verejnopolitické otázky, diskutuje sa o dôkazoch a alternatívnych možnostiach riešenia lepšie ako 

by sa to mohlo uskutočniť v organizovaných a riadených štruktúrach. V týchto horizontálnych 

vzťahoch môžu byť pritom zapojení jednotlivci i organizácie, lobysti, zákonodarci a vlastne 

ktokokoľvek, kto je zapojený do tvorby verejnej politiky (deLeon – Vogenbeck 2007, s. 11) a 

spravidla sa vytvárajú okolo jedného problému. Na druhej strane tieto siete sú málo stabilné, 

vznikajúce ad hoc, „s ťažko predikovateľnými výstupmi a nejasnou štruktúrou konfliktných 

záujmov aktérov (neurčitosť tohto typu siete je zosilnený, naviac aj tým, že je vlastne veľmi 

obtiažné v danom čase vymedziť, kde táto sieť začína a kde končí a kde začína jej okolie). Tento typ 

je charakteristický absenciou určitých parametrov: neexistuje tu zdieľaný východiskový konsenzus, 

zdieľané hodnoty, konzistentná definícia daného problému ani centrálna autorita či funkčné 

mocenské centrum. Do issue networks (s nízkou prahovou vstupnou bariérou) sú neočakávane 

vťahované „fluidné“ skupiny aktérov s celkom rozdielnymi stupňami vzájomných záväzkov, ktorí 

ventilujú svoje názory (opakovane, nekoordinovane vstupujú a vystupujú z komunikácie v 

konkrétnej politickej rozhodovacej situácii) bez toho, aby svoje postoje súvisle presadzovali“ 

(Potůček – Vass – Kotlas 2003, s. 56);  

● siete tvorby politík alebo tiež politické siete (policy networks) možno vnímať optikou 

inštitucionalizmu ako „inštitúcie, teda ako určité pravidlá, vymedzujúce/obmedzujúce rozhodovací 

priestor a činnosti zúčastňujúcich sa aktérov. Inštitucionálny prístup ponúka orientáciu analýzy sietí 

predovšetkým na neformálne pravidlá, fixujúc relácie medzi participantmi, ich pozíciami, akciami a 

výstupmi (pravidlá pozičné, hraničné, pravidlá rozsahu, autority, pravidlá agregačné, informačné a 

výplatné pravidlá). Párové porovnanie napríklad siete typu komunity tvorby politík (policy 

community), vymedzené ako stabilný typ siete založenej na dôvere a negociácii, a nestabilnej siete 

issue networks môže priniesť užitočné poznatky, ukazujúce diferencie medzi jednotlivými 

pravidlami“ (Potůček – Vass – Kotlas 2003, s. 57). Niekedy sú – najmä v politologickej literatúre – 

politické siete stotožňované s politickými komunitami a charakterizované ako usporiadané súbory 

vzťahov medzi politickými aktérmi, ktorí majú v danej oblasti spoločný záujem alebo spoločnú 

celkovú orientáciu. „Tieto vzťahy sa vyznačujú spravidla tým, že presahujú formálne 

inštitucionálne usporiadanie a deliace čiary medzi vládnymi a mimovládnymi orgánmi a útvarmi. 

Súčasťou politickej siete môžu teda byť štátni úradníci, významní poslanci, lobisti na správnych 

miestach, veci naklonení profesori, početní žurnalisti a pod.“ (Heywood 2002, s. 428); 

● siete vládnutia sú podľa E. Sørensena a J. Torfinga (2008) „1) relatívne stabilným horizontálnym 

vyjadrením vzájomne závislých ale operačne autonómnych aktérov, 2) ktorí interagujú 

prostredníctvom vyjednávania, 3) ktoré sa odohráva v hraniciach regulatívneho, normatívneho, 

kognitívnho a imaginatívneho rámca, 4) ktorý má samoregulačný charakter, limitovaný externými 

činiteľmi, 5) ktorí prispievajú k dosahovaniu verejného záujmu“ (cit. podľa Frič 2010, s. 19); 

● siete skupinovej podvlády alebo tiež medzivládne siete (group sub/governments) „zachytávajú 

klastre jednotlivcov, ktorí efektívne vykonávajú väčšinu rutinných rozhodnutí v konkrétnej oblasti 

verejnej politiky (typicky zahŕňajú legislatívcov a ich spolupcovníkov, exekutívny byrokratický 

aparát a zástupcov záujmových skupín a organizácií, zaujímajúcich sa o danú oblasť verejnej 

politiky)“ (Potůček – Vass – Kotlas 2003, s. 56). Významný kritik pluralitných teórií vo verenej 

politike T. Lowi uvádza, že vládna politika a tvorba politiky sú všeobecne roztrieštené, čo podľa 

neho znamená, že vládnutie ako také je roztrieštené do rôznych „podvlád“, ktoré si privlastňujú a 

kontrolujú jednotlivé záujmové skupiny (cit. podľa Gulyás 2005, s. 77). Siete tohto typu sú tvorené 

napríklad zoskupeniami lokálnych a teritoriálnych autorít (Ježovicová in Briška 2010, s. 143), 

spravidla s prevahou horizontálnych vzťahov. „Verejná politika je tvorená v konkrétnych oblastiach, 

ktoré predstavujú ohraničené časti/subsystémy. ... V rámci jednotlivých subsystémov sa postupne 

profilujú špecialisti na danú problematiku. ... Všetci relevantní aktéri, ktorí sa podieľajú na riešení 

daného problému, predstavujú politický subsystém“ (Malíková – Daško 2018, s. 95). Politických 

subsystémov je mnoho, problémom však je, že určité časti verejnosti sú v týchto sieťach 

znevýhodnené, a síce tie, ktoré nevysielajú do sietí verejnej politiky svojich reprezentantov, ktoré sú 
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pasívne, neorganizované (Frič 2010, s. 20). Ľ. Kráľová (2009b, s. 201) zahŕňa do tohto typu sietí aj 

železný trojuholník; 

● profesionálne alebo tiež odvetvové siete, reprezentujúce „existenciu organizovaných profesií vo 

vertikálnom zmysle, silne zjednotených na základe špecifickej odbornosti, ktorá valorizuje 

odlišnosť od iných sietí“ (Kráľová 2009b, s. 202), pričom autorka tohto vymedzenia sem zaraďuje 

rôzne typy profesijných a odvetvových komôr; 

● siete výrobcov sú organizované „okolo zvláštneho ekonomického záujmu, ktorý vyvoláva 

relatívne limitované vzťahy vzájomnej nezávislosti“ (Kráľová 2009, s. 200), čomu v teórii 

systémov a jej ekonomickej aplikácii zodpovedá pojem cluster, chápaný ako sieť vzájomne 

závislých  firiem, premosťujúcich inštitúcií a zákazníkov, prepojených do vzťahov, v ktorých vzniká 

pridaná hodnota (Vítková – Volko – Vápeníček 2005, s. 34), manažujúcich kolektivizovanie svojich 

záujmov (ako sme si už ukázali skôr) podľa Paretovho optima. Zatiaľ čo clustre (klastre) v 

hospodárstve, cestovnom ruchu a pod. sú väčšinou zmluvne formalizované, vo verejnej politike 

nemusia nadobúdať vysokú mieru formalizácie; 

● epistemiologické siete alebo tiež siete epistemických spoločenstiev, ktoré vznikajú napríklad, 

keď „dochádza k citovaniu potenciálnych recenzentov v snahe zvýšiť pravdepodobnosť 

publikovania práce“ (Školkay 2003, s. 165). Menej utilitárne môžeme o tomto type sietí hovoriť 

ako o sieti, ktorá „zjednocuje špecialistov jednej oblasti (vedeckej, expertnej, konzultatívnej), ktorí 

zdieľajú spoločné idey a viery o príčinno-dôsledkových vzťahoch, o epistéme, t. j. o vedeckom 

alebo technickom poznaní, vlastnom určitej sociálnej skupine a tomu, kto ju reguluje“ (Kráľová 

2009, s. 203), resp. ako „sieť odborníkov s uznávanými odbornými znalosťami a spôsobilosťami v 

konkrétnej oblasti a autoritatívnym vyjadrovaním o relevantných znalostiach v danej oblasti alebo 

problematikeˮ (Haas 1992, s. 3). Veľmi pozitívny príklad „epistemickej komunity“ uvádza M. 

Potůček (2016, s. 46), keď hovorí o akademickej iniciatíve, ktorá od roku 1998 pripravovala a v 

roku 2001 publikovala Sociálnu doktrínu ČR. Niekomu takto môžu takéto siete pripomínať aj pole 

vedy v koncepcii P. Bourdieua (2002), ako sme o ňom písali vyššie, niekedy sa považujú za takéto 

siete aj think-tanky (Schubert -  Bandelow 2014, s. 312); 

● politické komunity alebo tiež siete spoločenstva verejných politík či siete politických 

spoločenstiev (policy community) (Kráľová 2009b, s. 202 - 203) sú oproti väčšine sietí 

charakteristické limitovaným a niekdy dokonca obmedzovaným počtom členov, vylučovaním 

niektorých jednotlivcov či skupín z účasti v týchto komunitách. Objavujú sa tu až diskriminačné 

charakteristiky, čím sa komunity líšia od ostatných typov sietí, v ktorých môže participovať v 

princípe ktokoľvek. Politické komunity takto reprezentujú opačný koniec škály oproti sieťam okolo 

problémov z hľadiska svojej stability (Miller – Demir 2007, s. 140). S politickými komunitami sú 

niekedy tiež stotožňované advokačné koalície: spája ich politické presvedčenie, názor na určitú 

verejnú politiku, alebo aspoň určitá spoločná hodnotová orientácia (vzťah k určitej politickej 

ideológii), alebo niekedy aj príbuzný hodnotiaci pohľad na ciele, spôsoby riešenia problémov, 

používané nástroje v určitej verejnej politike (Potůček 2016, s. 77), ako sme sa o tom už zmienili. 

 

 Napriek narastajúcemu počtu, ale i prehlbujúcemu sa prístupu, charakterizujúcemu rozvoj 

metód verejnej politiky existuje pritom zhoda, že len kombináciou rôznych prístupov možno 

realisticky a komplexne popísať danú verejnú politiku ako celok (Veselý – Drhová – Nachtmannová 

2007, s. 45).  

 Je zrejmé, že proces osamostatňovania sa teórie verejnej politiky ako samostatnej politickej 

vedy ešte nemožno považovať za plne zavŕšený. „Aj keď verejná politika doposiaľ nedozrela do 

veku dospelosti, na začiatku tretieho tisícročia už je jasné, že ide o svojbytnú a sebavedomú vednú 

disciplínu“ (Potůček – LeLoup 2005, s. 29). Okrem ďalšieho rozvoja vlastnej metodológie (Rašek 

1994, s. 49) sa teória verejnej politiky konštituuje ako samostatná veda najmä svojim predmetom a 

v jeho rámci rozpracovávaním problematiky záujmov, rozpracovávaním konceptu aktérov (najmä 

pokiaľ ide o aktérov z prostredia trhu a z prostredia občianskej spoločnosti) a rozpracovávaním 

konceptu nástrojov verejnej politiky – koncepčných a právnych, ale aj ekonomických, 

informačných a organizačno-administratívnych.  
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8 ZLYHANIA VEREJNEJ POLITIKY 
 

 Ani verejná politika – ako každý ľudský výtvor – sa neobíde bez nedostatkov a zlyhaní. Je 

prirodzenou autoregulačnou snahou každej demokratickej spoločnosti takéto nedostatky a zlyhania 

verejnej politiky eliminovať a najlepšie im predchádzať. Viaceré mechanizmy má v sebe verejná 

politika zabudované už tým, že je verejnou politikou, to znamená, že vzniká vo verejnom prostredí, 

za účasti a pod kontrolou verejnosti. 

 Najzávažnejším zlyhaním verejnej politiky je zrejme korupcia – tým, že systémovo 

poškodzuje jej základ, verejné záujmy. „Korupciou možno v najvšeobecnejšom zmysle rozumieť 

zisk súkromných neoprávnených výhod v dôsledku podielu na verejnej moci“ (Mareš 2006, s. 45). 

Korupcia môže byť definovaná ako „zneužitie  postavenia, spojené s porušením princípu 

nestrannosti pri rozhodovaní, motivované snahou po zisku“ (Hamšík 2006, s. 85) či ako „zneužitie 

moci nad cudzím, zvereným majetkom či právami, za účelom získania osobných, súkromných 

výhod“ (Sičáková-Beblavá – Beblavý, s. 65). M. Potůček (2016, s. 46 – 47) považuje korupciu za 

sociálne-patologickú formu regulácie. 

 Pre našu krajinu je toto zlyhanie obzvlášť závažné, pretože v celosvetovom rebríčku indexu 

vnímania korupcie sa pohybujeme dlhodobo okolo päťdesiateho miesta (a našimi susedmi sú 

krajiny ako Namíbia, Omán a Kuba), zatiaľčo v európskom rebríčku sa ocitáme prinajlepšom v 

dolnej tretine, medzi najkorupčnejšími krajinami. Toto zlé hodnotenie ešte zhoršuje skutočnosť, že 

vnútroštátne sú u nás medzi najskorumpovanejšíe oblasti verejnej moci polícia a súdnictvo240 – teda 

odvetvia, ktoré by mali ako prvé s korupciou bojovať.  

 Kolektív autorov z Ústavu verejnej politiky FSES UK a z Inštitútu pre dobre spravovanú 

spoločnosť začína svoju monografiu o bezprávnom štáte a verejnej politike týmito slovami: „V 

predkladanej monografii sa nevenujeme samotnej otázke existencie alebo neexistencie vlády zákona 

a právneho štátu. Zaujíma nás skôr otázka ich čiastkových patológií, ale takých, ktoré sú zároveň 

verejné, rozsiahle a perzistentné. Inými slovami, nevenujeme sa bezpráviu v totalitných režimoch 

alebo štátoch tak slabých, že si nevedia vynútiť základný rešpekt voči pravidlám. Nezaujíma nás ani 

porušovanie zákona, ktoré je štátom oficiálne potierané a vyskytujúce sa na pokraji spoločnosti, ale 

môžu byť ticho tolerované preto, že nie je v silách žiadneho štátu ich úplne potlačiť – napr. predaj 

drog či prostitúcia. Nezaujíma nás ani porušovanie zákonnosti, ktoré je efemérne či triviálne“ 

(Beblavý – Košťál – Králiková – Rončák – Suchalová 2009, s. 7). 

 Na druhej strane si treba uvedomiť, že kontinuum porušovania zákona a využívania 

nelegálnych nástrojov vplyvu tu siaha nielen k vydieraniu (Pavlovič 2007. s. 13) ale aj k 

najkrajnejším kriminálnym činom.  

 Túto kapitolu by sme mohli začať veľmi podobne, priam parafrázou uvedených slov: Ani 

my sa nechceme na tomto mieste venovať otázke vlády zákona a právneho štátu. Ide nám však o 

jednu kľúčovú patológiu, ktorá je zároveň verejná, rozsiahla a perzistentná, ktorá je však niekedy 

považovaná za efemérnu ba v určitých formách až za triviálnu a aj preto je ticho tolerovaná a javí 

sa, že nie je v silách žiadneho štátu  ju úplne potlačiť. A pri čítaní stále rastúceho objemu literatúry 

na túto tému sa nám to napokon tiež môže javiť – ako konštatuje sociológ Miroslav Petrusek (2011, 

s. 17), že „dokonca aj tá nešťastná korupcia nie je ani tak výnimkou ako skôr pravidlom“. 

 Vyššie uvedení autori identifikovali predmet svojho záujmu, ktorému sa potom bližšie 

venovali, v troch oblastiach: vyberanie poplatkov za externé štúdium na štátnej/verejnej vysokej 

škole, využívanie tzv. priameho zadania pri verejnom obstarávaní namiesto súťažných metód a 

nedodržiavanie zákonných lehôt na vklad do katastra zo strany katastra (Beblavý – Košťál – 

Králiková – Rončák – Suchalová 2009, s. 7). Všetky tieto tri príklady, najmä druhý a tretí, pritom 

môžu mať pritom aj charakter korupčného správania, no nie každá nezákonnosť je korupciou, aj 

keď mnoho nezákonností obsahuje v sebe prvky korupčnosti. Kontextom javov, ktorým sa chceme 

venovať v tejto časti našej monografie, je teda nezákonnosť. Z podstaty veci vyplýva, že ide o javy, 

                                                 
240  Podľa prieskumov agentúry Focus sa dlhodobo pohybuje podiel obyvateľov, ktorí konštatujú korupčnosť 

polície, súdov a prokuratúry rôznou mierou, medzi 80 a 90 % (Focus 2012, s. 12). 
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ktorým sa venuje právo. Právo, čiže súbor zákonov, tvorí základ, ale tak ako je rozdiel medzi 

zákonom a právom, medzi legalitou a legitimitou, tak je aj rozdiel medzi nezákonnosťou a 

korupciou – a redukovanie problému korupcie na problém právny je jedným z najčastejších 

zjednodušení vo verejnej politike. 

 Žiaľ, práve zatiaľ veľmi nedokonalé zakotvenie korupcie v práve spôsobuje ťažkosti. Len 

niektoré formy korupcie, predovšetkým úplatkárstvo, sú trestné a veľká väčšina korupcie je právne 

nepostihnuteľná (aj keď rozšírime záber i na trestné činy s korupciou súvisiace – napr. neoznámenie 

trestného činu a neprekazenie trestného činu a pod.), dokonca niektoré formy klientelizmu, ako 

napríklad protekcionizmus nie sú považované ani za amorálne... 

 

Prospech 

 

 Aspoň na tomto mieste sa krátkou poznámkou chceme dotknúť pojmu prospech, ktorý sa 

využíva nielen v súvislosti s korupciou (súkromný prospech), ale aj s celou problematikou 

verejného záujmu (ktorý je niekedy nazývaný aj „verejnoprospešným záujmomˮ - Beňová 1999. s. 

120). Slovenský synonymický slovník považuje pojmy prospech, osoh, úžitok, prípadne aj niektoré 

ďalšie (blaho a pod.) v podstate za synonymá. Najvšeobecnejší kontextuálny rámec predstavuje 

pojem prospech rovnoznačný pojmu blaho, ktorým je označované to, čo je prospešné, užitočné 

ľuďom. Naproti tomu pojem úžitok je chápaný ako výsledok práce, úsilia, ktorý možno využiť pre 

svoju potrebu, čo má už určitý ekonomický kontext, ktorý je ešte silnejší v prípade pojmu zisk 

(ktorý - okrem toho, že môže byť chápaný ako niečo čo bolo nadobudnuté - je používaný na 

označenie kladného výsledku podnikania). Vzhľadom k rôznorodosti foriem, ktoré má korupcia, 

považujeme pojem „prospechˮ ako obsahovo najširší, za najadekvátnejší pre používanie vo väzbe 

na korupciu. 

 

8. 1 FORMY KORUPCIE 

 

 Nikoho asi netreba presviedčať o existencii veľkého množstva definícií korupcie, ktoré sa od 

seba líšia hádam len invenciou autorov týchto definícií či bohatstvom ich slovnej zásoby, ale určite 

najmä väčšou či menšou šírkou vymedzenia. Existuje celý rad definícií korupcie napriek tomu, že 

sa konštatuje, že neexistuje žiadna dobrá definícia korupcie. 

 Etymologicky je základom slova korupcia latinské „ruptum“, čo znamená zlomenie (aj 

zlomenie práv), či „coruptio“, čo okrem iného znamená sfalšovanie alebo aj skazenosť. Už z toho 

vyplýva, že korupcia je javom ohavným, odsúdeniahodným.  

 

 Existuje pritom celý rad typov a foriem korupcie, pokrývajúcich kontinuálne celý priestor 

spoločenského života od každodennej masovej tolerancie k javom, svojim spôsobom korupčným, až 

po formy, predstavujúce brutálnu deformáciu fungovania štátu. Existuje pritom aj celý rad 

klasifikácií, rozlišujúcich korupciu: 

 podľa oblasti, do ktorej zasahuje: administratívna a politická korupcia; 

 podľa priamosti/nepriamosti dopadu na občana: veľká a malá korupcia; 

 podľa miery organizácie: chaotická a organizovaná, syndikovaná a nesyndikovaná, 

súkromná a kolektívna; 

 podľa prítomnosti krádeže verejného majetku: bez krádeže a s krádežou; 

 podľa náhodnosti výskytu: systémová korupcia a individuálna predajnosť; 

 podľa vzťahu korumpovaného a korumpujúceho: interná a externá; 

 podľa formy a miery reciprocity: pri priamej bezprostrednej reprodukcii so vzťahom 

osobným alebo neosobným, pri vertikálnej korupcii s charakterom dobrovoľným alebo 

partnerským; 

 podľa vzťahu elity a masy: súkromná korupcia medzi neelitami, korupcia medzi elitami, 

korupcia neelít elitami; 
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 podľa motivácie korumpujúceho: s cieľom vyrovnávania dopytu a ponuky, s motivačným 

prvkom, s cieľom znižovania nákladov, s cieľom umožnenia kriminálnych aktivít alebo získania 

neoprávnenej výhody, s úplatkami útočnými alebo obrannými; 

 podľa motivácie korumpovaného: korupcia z núdze, z nenásytnosti atď. (Sičáková-Beblavá 

– Beblavý , s. 63 – 89, podobne Tóthová 2013, s. 274 a nasl.). 

 Petr Vymětal (2006, s. 13 - 30) rozlišuje korupciu 

 podľa druhu:  

 veľkú korupciu: spreneveru verejných zdrojov; nehospodárne využívanie verejných zdrojov; 

súkromný prospech z privatizácie; zneužívanie  verejnej moci pri prideľovaní verejných 

zákaziek; prideľovanie monopolných a kvázimonopolných licencií; nepotizmus, klientelizmus 

prípadne aj „predaj pozícií“; zisk dôležitých, bežne nedostupných informácií, insider trading; 

zločiny bielych golierov; 

 malú korupciu: podplácanie úradníkov; zámerne neprehľadnú reguláciu; zatemňovanie 

pravidiel; zlú organizáciu – nejasné vzťahy nadriadenosti a podriadenosti; zneužívanie 

právomocí vyplývajúcich z dozornej a kontrolnej činnosti verejnej správy;  

 korumpovanie štátu (state capture): kontrolu verejných inštitúcií de facto pre súkromný 

prospech alebo trestnú činnosť; formovanie koluzívnych (netransparentných) sietí 

obmedzujúcich politickú súťaž241; podkopávanie slobodných volieb skrytou reklamou a 

neprehľadným financovaním kampaní; zneužívanie legislatívnej moci; korupciu v súdnom 

konaní; zneužívanie auditu, vyšetrovania a dozoru; zneužívanie kompromitujúcich materiálov 

na politické vydieranie a nátlak; korupciu médií; 

 ďalšie druhy korupcie: korupciu vo vertikálnych (centralizovaných) štruktúrach; korupciu v 

horizontálnych (decentralizovaných) štruktúrach, korupciu organizovanú, súťažnú, 

centralizovanú a decentralizovanú, systémovú, so snahou získať prospech a so snahou vyhnúť sa 

nákladom, legálnu a ilegálnu, pasívne prijímanú a aktívne vymáhanú, korupciu vo verejnom 

sektore a korupciu súkromnú, korupciu priamu a sprostredkovanú; korupciu vo vnútri inštitúcií 

a mimo inštitúcií; korupciu ex-ante a korupciu ex-post; korupciu krátkodobú a korupciu 

dlhodobú, korupciu z donútenia alebo koluzívnu, korupciu očakávanú (predvídateľnú, 

pravdepodobnú, pravidelnú) a korupciu náhodnú; korupciu vykoreniteľnú a korupciu 

nevykoreniteľnú, korupciu ktorej výsledkom je peňažný alebo nepeňažný prospech atď.; 

 podľa formy:  

 vlastizradu, velezradu, prevrat, zahraničné transakcie, pašovanie; 

 spreneveru a defraudácie, falšovanie, „nafukovanie“ účtov, „žehlenie“ vecí, zlé 

využívanie fondov; 

 zneužívanie moci, zastrašovanie, mučenie, nezaslúžené odpúšťanie trestov a ústupky;  

 podvody, skresľovanie a vydieranie;  

 prekrúcanie spravodlivosti, kriminálne chovanie, krivá výpoveď, nezákonné uvalenie 

väzby; falošné obvinenia, úmyselné uvedenie do omylu;  

 zanedbávanie povinnosti, dezercia, parazitizmus;  

 uplácanie a podplácanie, vydieranie, vymáhanie nezákonných odvodov, provízie;  

 falšovanie a manipulácia volieb;  

 zneužitie vnútorných a dôverných informácií, falšovanie záznamov;  

 nedovolený (neschválený) predaj verejného majetku a licencií; 

 manipulácia s predpismi, obchodmi, dodávkami, zmluvami a úvermi; 

 daňové podvody, daňové úniky a neprimerané obohacovanie; 

 nedovolené ovplyvňovanie obchodov, zaujatosť pri sprostredkovateľských vzťahoch, 

konflikt záujmov; 

                                                 
241  Ľ. Kráľová (2009, s. 118 – 119) venuje v tejto súvislosti pozornosť politickým klientelistickým mašinériám 

ako náhradným štruktúram, kompenzujúcim a zakrývajúcim dysfunkcie verejných inštitúcií a umožňujúcim 

uspokojovanie individuálnych alebo uzavretých skupinových záujmov na úkor verejných záujmov. 
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 prijatie nepatričného daru, poplatku, úplatku, požitku a služobnej cesty, financovanej 

cudzím subjektom; 

 prepojenie s organizovaným zločinom, operácie na čiernom trhu; 

 cronyizmus (bratríčkovanie), nepotizmus (rodinkárstvo), maskovanie a kamufláž, 

klientelizmus; 

 nezákonný dohľad (sledovanie), nezákonné odpočúvanie a zneužitie poštového styku; 

 zneužitie úradných pečatí a razítok, úradných budov a prostriedkov na vedľajšie 

výdavky. 

  Aj keď možno nie všetky uvádzané druhy a formy korupcie naozaj vždy musia korupciou 

byť – ale aj práve preto – je dôležité venovať pozornosť vymedzeniu korupcie nie cez taxatívne 

zoznamy jej foriem a druhov, ani cez rôzne ad hoc klasifikácie, ale cez čo najjasnejšie stanovenie 

meritórnych kritérií, ktoré dokážu dať vždy jasnú odpoveď na otázku, či ide o korupciu alebo nie. 

 Skôr ako tak urobíme, pokúsme sa detailnejšie sa venovať niektorým kľúčovým typom 

korupcie. 

 

8.2. VYBRANÉ FORMY KORUPČNÝCH PATOLÓGIÍ 

 

 Spomedzi vyššie uvádzaných foriem korupcie je niektorým venovaná  v literatúre až veľmi 

veľká pozornosť, kým iným opačne: selektívne sme preto zvolili niektoré formy, ktoré sú aj z 

metodologického hľadiska ako prejavy zlyhania verejnej politiky viac ilustratívne. 

 Podotýkam, že v tejto kapitole ide len o nastolenie problematickosti určitých foriem 

korupcie z hľadiska ich jednoznačnej identifikácie v prevládajúcich konceptoch chápania korupcie 

u nás. 

 

8. 2. 1 Nízkoprahová korupcia 

 

 Podobne ako v celom rade iných spoločenských patológií (alkoholizmus, domáce násilie a 

pod.) je mycéniom, široko sa v základoch spoločnosti rozprestierajúcim a rozširujúcim podhubím, 

vysoká miera tolerancie týchto javov v našej spoločnosti. Skôr považujeme za patologický 

občiansky aktivizmus, stavajúci sa proti korupcii, než samotnú korupciu. Prižmurujeme oči nad 

tým, keď pracovníčka na úrade verejnej správy, ktorej zaklopeme v úradných hodinách na dvere, 

nás gestom požiada, aby sme chvíľu vonku počkali, kým si dokončí z pevnej linky, ktorú má na 

stole, očividne súkromný hovor - za verejné prostriedky, zo služobného telefónu, v pracovnom čase. 

Veď ide len o päť minút a o pár centov... Tolerujeme, keď vodič autobusu hromadnej medzimestskej 

dopravy zastaví mimo zastávky cestujúcemu, ktorý ho o to pošušky požiadal, napriek tomu, že nad 

jeho hlavou visí tabuľka, ktorá nás vyzýva, aby sme to od vodič nežiadali. Veď ide len o minútu 

zdržania (síce krát 40 ďalších cestujúcich v autobuse, ale ani dokopy to nie je ešte ani hodina 

scudzeného času). A hoci tu nevidíme ani obligatórnu obálku (veď nám ju úradníčka za to, že sme 

počkali ped dverami, neposkytla), ani my šoférovi „na revanš“ nič za to, že nám zastavil, predsa len 

aj tieto javy súvisia s korupciou. 

 Toto mycénium, podobne ako imelo na strome, parazituje na nás všetkých, pripravuje nás o 

časť našich zdrojov, našich možností i našich práv a čo je najhoršie, ako rakovina vytvára v 

organizme metastázy, ktoré nás môžu zničiť. 

 Dokonca sa možno stretnúť s názorom, že „istá úroveň korupcie je žiadúca – umožňuje 

podnikateľom obchádzať nepríjemné nariadenia, brzdiace ich ekonomickú činnosť“ (German 2006, 

s. 104). Ale od akej hranice, alebo podľa akého kritéria môže byť už korupcia „žiadúca“, alebo 

aspoň „prípustná“? Alebo je takéto tolerovanie korupcie tiež len prejavom rezignácie nad celkovým 

zlyhávaním systému? 

 Tolerujeme tieto javy, lebo sami nie sme voči nim imúnni. Čo ak aj my raz budeme 

potrebovať v pracovnom čase vybaviť si niečo súkromné? Čo ak aj my raz budeme potrebovať 

osloviť takto šoféra autobusu? Kde končí naša empatia k problémom a potrebám iných ľudí a 

prirodzená potreba si vzájomne pomáhať a kde už začína nebadane zhubné bujnenie? H. K. 
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Colebatch (v súvislosti s hodnotením inkrementálnej metódy v podaní Charlesa Lindbloma) 

upozorňuje, že „politika vzniká skôr v malých následných krokoch ako jedným pevným 

rozhodnutím“ (Colebatch 2005, s. xxx). 

 Aj na tieto otázky existuje odpoveď, ktorú nám teória verejnej politiky dáva a ku ktorým sa 

dostaneme v ďalšej časti tejto kapitoly. 

 

8. 2. 2 Tzv. malá korupcia 

 

 Píšu o nej E. Sičáková-Beblavá a M. Beblavý (2009, s. 78) nasledovne: „Jednotlivec sa s 

malou korupciou stretáva v každodennom živote. Dotýka sa ho priamo. To znamená, že priamo 

vynakladá časť zo svojho disponibilného príjmu na úplatky... V porovnaní s veľkou korupciou ide o 

nižšie čiastky, vynaložené na uplácanie...“. 

 Nízkoprahovosť vnímania korupcie a vysoká miera tolerancie voči tejto patológii presakuje 

do „malej“ korupcie tým, že nie vždy vieme rozlíšiť platbu, dar a úplatok. 

 O ich rozlíšenie sa pokúsili už E. Sičáková-Beblavá a M. Beblavý (2009, s. 68-71), 

vychádzajúc z konceptu principála a agenta, kde principál si najíma agenta, aby vykonal určité 

činnosti v jeho prospech a platí mu za to, pričom existuje alebo neexistuje očakávanie konkrétnej 

protihodnoty. Prebrali pritom nasledovnú tabuľku vzťahov medzi cenou, úplatkom, darom a 

prepitným: 

 

Tab. 13  Formy malej korupcie 

Protihodnota: 

Komu sa platí: 

Existuje očakávanie 

konkrétnej protihodnoty 

Neexistuje očakávanie konkrétnej 

protihodnoty 

Principálovi cena dar 

Agentovi úplatok prepitné 

Prameň: Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009 , s. 69 

 

 Tabuľka sa javí síce prehľadná, ale podľa nášho názoru nevystihuje všetky nuansy 

charakteristík uvedených javov. 

 Pokiaľ ide o definíciu platby, aby sme sa vedome vyhli presofistikovaným a scientistickým 

definíciám, použijeme definíciu z „ľudovej“ wikipédie, ktorá zároveň vyjadruje najlepšie to, ako je 

platba vnímaná bežne: „Platba je poskytnutie platidla  za tovar alebo službu jedného subjektu 

druhému. Najčastejším platidlom v súčasnosti sú peniaze, v danom kontexte ide o hotovostnú alebo 

bezhotovostnú výmenu peňazí za tovar, alebo službu medzi dvoma subjektami - predávajúcim a 

kupujúcim. Inou formou platby je tzv. barter (bartrový obchod), kedy je platidlom iný tovar, alebo 

recipročná služba“. Ale úplatok je tiež len (najčastejšie) hotovostnou výmenou za službu. A ak 

niekto argumentuje, že rozdiel medzi platbou a úplatkom spočíva v tom, že úplatok na rozdiel od 

platby je poskytovaný utajene, potom stačí otázka, či by sa úplatok zmenil na platbu len tým 

faktom, že by bol poskytnutý verejne?  

 Pokiaľ ide o dar, vo všeobecných vymedzeniach sa najčastejšie zdôrazňuje absencia 

protihodnoty, ale toto kritérium nie je pri všetkých formách darov také jednoznačné. Dar je často 

spojený s očakávaním vyvolania pozitívnych emócií obdarovaného voči obdarovávajúcemu. Dary 

bohom sú všeobecne spájané s očakávaním získania ich náklonnosti. Dar nemusí, ale môže byť 

symbolom vyjadrenej vzájomnej (recipročnej) vďačnosti. Dar (napríklad sponzorský) môže mať v 

sebe úlohu odlíšenia sa od okolia, vystúpenia z priemeru, upozornenia na seba, zvýraznenia svojej 

pozície a nepochybne aj zlepšenia vlastného imidžu. Samotná aktuálna a explicitná absencia 

protihodnoty nie je teda dostatočným rozlišujúcim kritériom medzi darom a úplatkom. 

 Úplatok je definovaný u nás v § 131 ods. 3 Trestného zákona ako „vec alebo iné plnenie 
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majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok“.242 Úplatkom však nie je – podľa 

názoru autorov oficiálneho komentára k Trestnému zákonu - prepitné obvykle poskytované v sú-

vislosti s prevádzkovaním niektorých služieb ako výraz spokojnosti zákazníka (Samaš – Stieffel - 

Toman 2006, s. 287), otázkou však ostáva, či ho v takom prípade možno považovať za súčasť 

platby alebo za dar. Pre porovnanie v Českej republike platí formulácia podľa § 162a ods. 1 

novelizovaného Trestného zákona č. 140/1961 Sb, podľa ktorého úplatkom je „neoprávnená 

výhoda, spočívajúca v priamom majetkovom obohatení alebo inom zvýhodnení, ktorého sa dostáva 

alebo má dostať podplácanej osobe alebo s jej súhlasom inej osobe, a na ktorú nie je nárok“. Ale 

právny nárok nie je ani na dar, ktorý pritom môže znamenať majetkové obohatenie. 

 Ukazuje sa, že kritériá ne/reciprocity, verejnosti či neverejnosti transakcie alebo právnej 

nárokovateľnosti či nenárokovateľnosti samostatne, ale ani vo vzájomnej kombinácii nestačia na 

jednoznačné odlíšenie platby, daru a úplatku. Navyše aj právnická literatúra konštatuje, že „žiadne 

zákonodarstvo ani judikatúra nikde vo svete nenašli všeobecne akceptovateľný spôsob ako odlíšiť 

úplatok od zdvorilostného daru“ (Musil 2003, s. 4). 

 Aj tu však teória verejnej politiky má možnosť identifikovania ďalších kritérií v súlade so 

svojimi teoretickými a metodologickými východiskami. 

 

8. 2. 3 Politické obchody243 

 

 Niekedy je tento typ korupcie stotožňovaný s korupciou politických strán, čo čiastočne 

možno akceptovať, aj keď politické obchody môžu v podobných formách prebiehať aj vo vzťahu k 

politicky ovládaným orgánom verejnej moci vo všetkých jej zložkách – v moci zákonodarnej, 

výkonnej či súdnej, v orgánoch štátu i samosprávy (územnej i špecializovanej), v orgánoch kontroly 

a pod.  

 Martin Morlok (2006, s. 130 – 132) uvádza nasledovné príklady korupcie politických strán: 

 ovplyvňovanie štátnych rozhodnutí pomocou darov politickým stranám: služba (určitým 

spôsobom uskutočnené rozhodnutie) a protislužba (často finančná výhoda) sú buď priamo 

dohodnuté, alebo ticho vopred podsunuté; 

 dary typu „ďakujem pekne“: na rozdiel od predchádzajúceho prípadu (keď je služba 

poskytovaná v očakávaní následnej protislužby) je v tomto prípade poradie opačné: protislužba 

je poskytovaná vopred a po poskytnutí služby stačí za ňu „poďakovať“; 

 vynútené dary strane: keď strany, ktoré obsadili úradný rozhodovací proces, si nárokujú 

poskytovanie darov pod hrozbou, že v opačnom prípade klientovi nebudú poskytované (už 

ďalšie) žiadne verejné zákazky; 

 patronát úradu: keď vyšší štátni predstavitelia pri menovaní, povyšovaní (a odmeňovaní) 

podriadených štátnych predstaviteľov uprednostňujú príslušníkov (alebo sympatizantov) 

vlastnej politickej strany. 

 Táto klasifikácia však v konečnom dôsledku pokrýva len časť priestoru, v ktorom sa 

uskutočňujú politické obchody a je pritom len veľmi tenká a niekedy neostrá hranica medzi tým, čo 

možno považovať za politický obchod a čo za výsledok vyjednávania medzi politickými 

(koaličnými) partnermi, čo možno považovať za slobodné politické rozhodnutie demokraticky a 

legitímne zvolených poslancov a čo už za výsledok politického obchodu pri prechode z jedného 

                                                 
242  Úplatkom môže byť: a) vec hnuteľná (peniaze, auto, fľaša vína, pes), nehnuteľná (pozemok, byt, nebytový 

priestor), ovládateľná prírodná sila (elektrická energia), cenný papier bez ohľadu na jeho podobu, za vec sa považuje aj 

nehmotná informácia, obrazový záznam na technickom nosiči atď.; b) plnenie majetkovej povahy (oprava domu, ktorá 

zvýši jeho hodnotu, majetková zložka práv priemyselného vlastníctva, kupón na zľavu, prenajatie bytu); c) plnenie 

nemajetkovej povahy (pomoc pri doučovaní, sexuálne radovánky, prednostné vybavenie záležitosti, prísľub 

nezverejnenia kompromitujúcich informácií) (Burda – Mokrá – Tobiášová 2008, s. 13). 
243 Je pozoruhodné aké sú cudzojazyčné ekvivalenty tohto pojmu: v angličtine horse-trading (konské 

handliarstvo), v nemčine Kuhhandel (obchodovanie s kravami), podobne vo švédštine (Kohandel), fínštine 

(Lehmänkauppa) atď., svedčiace o nízkom spoločenskom hodnotení tohto javu vo vyspelejších demokratických 

krajinách. 
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parlamentného klubu do druhého. 

 Pojem, ktorý je v politickej publicistike ale aj v politologickej literatúre značne 

frekventovaný, nemá odborne ale len intuitívne stanovený obsah, čo sťažuje jeho kritickú analýzu. 

Niekedy ide skutočne len o akýsi výmenný obchod – keď napríklad v komunálnych voľbách 

kandidát na starostu stiahne svoju kandidatúru v prospech iného, výmenou za miesto v komunálnej 

exekutíve (Kováčová 2016, s. 25), alebo keď občianske združenia vzájomnou výmenou podpory 

kolektivizujú svoje záujmy (Radková 2011, s. 135), resp. ak sa v parlamente rôzne politické strany 

na základe vzájomnej spolupráce navzájom podporujú pri presadzovaní svojich záujmov (ide o tzv. 

logrolling244). Nie je jednoduché identifikovať, kedy ide o prejav korupčného správania – podobne 

ako máme problém pri odlíšení daru, platby a úplatku.  

 Je opačným pólom škály oproti nízkoprahovej korupcii, aj keď tu nejde o symetrický 

protipól, nakoľko jeho základom je takisto vysoká miera tolerancie, resp. pasivity veľkej časti 

obyvateľstva. Do istej miery ide o prejav toho, že sa politika znovu uzatvára do prostredia 

politických elít a že obyvateľstvo je len pasívnym publikom, nepodieľajúcim sa na jej tvorbe. 

Politické obchody sú často považované za prirodzenú súčasť politického pragmatizmu (Fiala 2009). 

 Súčasťou inštitucionalizácie sú aj paralegálne štruktúry, bez opory v platnom právnom 

systéme, ako napríklad rôzne koaličné rady, opozičné zmluvy, ktoré nie sú tvorené za účelom 

legitímneho kolektivizovania politických záujmov, ale za účelom inštitucionálneho zakotvenia 

určitého politického statu quo. 

 Osobitne sa prax politických obchodov uplatňuje v diplomacii, kde má do istej miery (ale 

len po určitú hranicu) aj svoje opodstatnenie. Keďže ani v tzv. skrytej diplomacii nie sú vždy reálne 

vytvorené podmienky pre kolektivizovanie záujmov, ktoré sú vo východiskových pozíciách od seba 

príliš vzdialené, takže konsenzus je vylúčený a kompromis málo pravdepodobný245. 

 Aj v týchto prípadoch je ťažké precízne stanoviť hranice, čo bolo v danej situácii vo 

verejnom a čo len v partikulárnom straníckom (politickom) záujme a podľa akých kritérií by bolo 

možné posudzovať (obdobne ako pri dare, úplatku a pod.) či išlo o korupciu alebo nie.   

 

8. 2. 4 Klientelizmus 

 

 Klientelizmus môžeme považovať za špecifickú formu korupcie hoci nie všetky definície to 

chápu takto explicitne – a často sa preto hovorí o „korupcii a klientelizme“. Za znaky, rozlišujúce 

korupciu a klientelizmus, sa považujú napríklad: 

 „pri klientelizme nemusí dôjsť k časovému súbehu zneužitia verejnej moci a odplaty za 

takýto úkon“ (Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009, s. 83); 

 ide o plnenie, ktoré nie je nutne spojené s presne definovaným protiplnením, ale „môže 

súvisieť s voľnejšie definovanými protiplneniami, osobnými, politickými vzťahmi medzi oboma 

stranami klientelistickej transakcie (Andvig a kol. 2000, cit. podľa Sičáková-Beblavá – Beblavý 

2009, s. 83); 

 keď sa rozdeľovanie statkov, tovarov, služieb a uznaní uskutočňuje na základe priateľských, 

osobných vzťahov (Zemanovičová – Beblavá 2003); 

 „konflikt záujmov, ktorý vzniká uprednostňovaním, preferovaní priateľov a kolegov, 

spriaznených skupín“ (Ďurajková – Zemanovičová – Zuberská 2004, s. 20); 

 vertikálny charakter vzťahov, zakladajúci nerovnosť medzi stranami, zúčastnenými na 

klientelizme (Kráľová).  

 Za kľúčový znak, vystihujúci rozdiel klientelizmu oproti iným typom korupcie, považujeme 

predovšetkým jeho osobný, personálny základ – na rozdiel od iných typov korupcie, v ktorých má 

                                                 
244  Oxfordský výkladový slovník definuje tento pojem ako „prax výmeny podpory, najmä v politike, vzájomným 

hlasovaním za navrhované právne predpisy“. 
245  Ak by sme pripustili, že takýmto „politickým obchodom“ bola napríklad medzi Benešom a Stalinom 

diskutovaná otázka o odstúpení Podkarpatskej Rusi Sovietskemu zväzu za „cenu“ uznania londýnskej exilovej vlády nie 

ako dočasnej ale definitívnej (ako bola medzinárodne uznaná napríklad londýnska exilová poľská vláda), potom by sme 

to mohli uznať za korupciu, ktorá dosiahla stupeň vlastizrady formou poškodenia územnej celistvosti štátu. 
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kľúčový význam jeho vecný, materiálny charakter. „V klientelizme vytvorenie a udržanie systému 

je takmer úplne závislé od bezprostredných vzťahov“ - píše Ľ. Kráľová (2009, s. 120).  

 S pojmom klientelizmu sa môžeme stretnúť v politologickej literatúre aj v trochu posunutom 

význame, keď sa za klientov, „klientské skupiny“ považujú napr. lekári, učitelia, poľnohospodári, 

poskytujúci v rámci sociálneho partnerstva alebo korporativistických reprezentácií informácie 

politickému systému (Heywood 2002, s. 382). Toto chápanie treba odlíšiť od klientelistických 

„recipročných sietí závislosti“ (Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009, s. 83), umožňujúcich okrem 

iného aj odklad recipročného plnenia do budúcnosti. 

 Podobný charakter má aj zamestnávanie bývalých (aj penzionovaných) vysokých štátnych 

predstaviteľov v riadiacich orgánoch hospodárskych subjektov, rozšírené nielen v USA a v 

Západnej Európe, ale napríklad aj v Japonsku (amakudari, seikai tensin246). 

 

 Klientelizmus má najčastejšie horizontálny (alebo prevažne horizontálny) charakter, keď 

nadobúda podobu: 

 nepotizmu (rodinkárstva, kmotríčkovania, alebo ako sa tradične hovorí v Taliansku „nella 

famigliaˮ  - nech to zostane v rodine), keď verejný činiteľ zneužíva moc, ktorú má k dispozícii, 

na získanie výhod pre členov svojej rodiny (Kráľová    s. 115); 

 klanovej súdržnosti (japonské koenkai, čiže formálne lokálne výbory na podporu politických 

kandidátov vo voľbách, majú často široký príbuzenský základ) (Kráľová  , s. 123); 

 cronyizmu (politické trafiky), čiže uprednostňovania, zvýhodňovania osôb na základe 

mimorodinných, priateľských, politických, profesijných preferencií: uplatňovaniu politiky „ja 

tebe, ty mne" (Hetteš – Kublová 2002, s. 11). 

 

 Môže však existovať aj klientelizmus vertikálny, ktorý má najčastejšie podobu politického 

(mocenského) klientelizmu, keď napríklad politická strana ako patrón, ako „starostlivý otec“, 

„opatrovník“ preberá do istej miery starostlivosť nad klientom (Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009, 

s. 85). Politický klientelizmus tu má najlbižšie k vzťahu patrón – klient, ktorý bol legálnym prvkom 

spoločenských vzťahov v starovekom Ríme. Môže mať charakter odmeňovanej lojality, pričom 

odmena môže mať charakter finančný, nefinančný alebo zmiešaný či kombinovaný (napríklad 

prístup do lukratívnych pracovných pozícií). Práve tu sa vytvárajú klastre klientelistických vzťahov, 

často hierarchicky usporiadaných. Vertikálny klientelizmus môže nadobúdať v konkrétnych 

historických podmienkach podobu: 

 kmotrovstva, známeho napríklad v prostredí mafie (Cosy Nostry) na Sicílii a pod., podobne 

tiež jakuza v Japonsku (ktorá však v podmienkach prežívania niektorých až archaických tradícií 

nie je považovaná za ilegálnu); 

 caudillizmu ako špecifickej podoby klientelizmu v podmienkach vojenských chúnt v 

španielsky hovoriacich krajinách Latinskej Ameriky247; 

 bossizmu v prostredí imigrantov v USA v minulom storočí a pod. 

 Vertikálny klientelizmus sa však môže vytvárať aj v rámci pracovných a nie len politických 

či politicko-mocenských vzťahov. Pre vertikálny klientelizmus je charakteristická nerovnosť pozícií 

patróna a klienta, ktorá je paradoxne zároveň silne recipročná (Vašečka 2006) a plynule prechádza 

napríklad do firemnej lojality, ktorá je už považovaná za pozitívny jav. 

 

8. 2. 5 Papalášizmus 

 

 Papalášizmus je sociálnou patológiou, ktorá je vo verejnom diskurze zahŕňaná do okruhu, 

prinajmenšom súvisiacim s korupčným správaním. Má pritom niekoľko špecifík: 

 Vyzerá to, ako by išlo o fenomén, ktorý má teritoriálne ohraničený obsah. Toto slovo okrem 

                                                 
246  Podľa § 103 aktuálneho japonského zákona o verejnej službe už vysoký štátny úradník nesmie po určitú dobu 

od svojho odchodu do dôchodku pracovať vo firmách, s ktorými bol predtým v pracovných vzťahoch. 
247  Caudillo (špan.) = vodca. 
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slovenčiny pozná aj čeština, ale tá má ešte aj synonymické slovo „hlavoun“, zatiaľ čo anglické 

slovo „big cheese“ sa už s papalášom prekrýva len čiastočne (a ďalšie anglické synonymá ešte 

menej), podobne je tomu s nemeckým „ein hohes Tier“ či ruským „ВАЖНАЯ ШИШКА“. Naproti 

tomu už poľština má dva pojmy: „szycha“ sa blíži svojim významom skôr k týmto vyššie uvedeným 

pojmom, zatiaľ čo „bonza“ sa oveľa viac blíži k nášmu pojmu papaláš. 

 Nie je našim zámerom robiť tu lingvistickú analýzu tohto pojmu, ale faktom je, že pri veľmi 

malom okruhu autorov, ktorí sa tomuto fenoménu venujú na vedeckej či aspoň odbornej úrovni, je 

nevyhnutné začať analýzou jazykovednou a slovníkovou.  

 Väčšina týchto rôznojazyčných synoným má pritom určité spoločné obsahové jadro, ktoré 

súvisí s tým, že za papaláša je považovaná osoba s vysokým postavením. Slovenský internetový 

Slovník cudzích slov ho označuje ako žargónové pomenovanie vysokého funkcionára alebo 

úradníka (Brukker – Opatíková 2006, s. 302). Podobne Synonymický slovník slovenčiny 

(Pisárčiková 1995, s. 441) uvádza ako jeho synonymum len slovo hodnostár. Poľský Wikisłownik 

hovorí, že (szycha) je osoba dôležitá a vplyvná, vo vysokom postavení, podobne Sprievodca 

idiomami americkej angličtiny hovorí, že je to osoba dôležitá, mocná, či vplyvná (In the Loop, 

2010, s. 6). Aj internetový Cambridgeský slovník hovorí o dôležitej osobe v spoločnosti alebo 

organizácii s veľkým vplyvom. V češtine sa zase pojem „hlaváč“ spája s pojmom pohlavár 

(Jamborová 2014). To že ide o osobu s vysokým postavením, môžeme považovať za prvý, základný 

znak papaláša, pričom však nie každá vysoko postavená osoba musí byť aj vo verejnom kritickom 

diskurze považovaná za papaláša. 

 Druhý znak prinášajú definície, ktoré k tomuto pojmu pridávajú všeobecnú charakteristiku 

pejoratívnosti. Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala 1987, s. 278) uvádza, že ide o vyššieho 

verejného činiteľa, ale s charakteristikou, že ide o pejoratívne pomenovanie. Podľa slovníka malého 

poľského jazyka PWN z roku 1969 je slovo „bonza“ pohrdlivým označením neprístupneho, 

nafúkaného, namysleného človeku, ktorý sa považuje za všemohúceho (Skorupka – Auderska – 

Łempicka 1969). Rovnako ďalší poľskí autori mu pripisujú jednoznačne negatívny hodnotiaci 

obsah (Kukowicz-Żarska 2018, s. 83). Aj v angličtine je toto označenie pociťované ako sarkastické 

či posmešné (Giménez-Moreno – Ivorra-Pérez 2018, s. 111). Aj nemecké ein hohes Tier sa spája s 

kariérizmom. 

 Opovrhovanie papalášmi je len jednou stránkou tohto javu, druhou stranou mince je aj to, že 

papaláš opovrhuje svojim okolím. Za „veľké syry“ sú často považovaní dôležití no inak 

opovrhovaní jednotlivci, ktorí si iných však takisto málo vážili (Jones 2014), čo môžeme považovať 

za tretí znak papalášizmu. 

 Štrvtý znak spája papalášstvo s okázalou spotrebou. Starší Slovník cudzích slov len dobovo 

politicky opatrne uvádza, že papaláš je ten, „kto chce ľahko žiť, alebo ľahko, bez roboty žije“ 

(Ivanová-Šalingová – Maníková 1979, s. 650), teda vôbec toto správanie nespája s nejakou 

spoločenskou či politickou pozíciou, aj keď mu takisto dáva charakteristiku pejorativity. Aj poľskí 

stredoškoláci ho v prieskume spojili so zlatými reťazami a pózerstvom (Duda 2014, s.56). 

 Až ďalší, piaty znak hovorí priamo o moci a o jej využívaní v súvislosti s papalášizmom. 

Podľa poľského slovníka cudzích slov (Tokarski 1980) „bonza“ obrazne znamená neprístupný, 

namyslený, povýšený muž, ktorý využíva svoje oficiálne a spoločenské postavenie – používa ale 

nie zneužíva. Podobne aj elektronický Slovník poľského jazyka hovorí že ide o muža, ktorý 

„zaujíma vysoké miesto, je neprístupný, povýšený“248. V. Schmiedtová (2015, s. 65) zaraďuje 

pojem „papaláš“ do kategórie „jazyka ovládaných“, používaného v situáciách, keď ľudia boli v 

spoločnosti iných, ktorým dôverovali, čo platilo počas celého obdobia totality. Ten jazyk bol však 

ešte trefnejší, keď tento jav popisoval, že „robotnícka trieda pije šampanské ústami svojich 

predstaviteľov“. Aj ruský internetový akademický slovník uvádza, že je to ten, kto je vplyvná osoba 

alebo ten, kto zastáva dôležitú, vysokú pozíciu; náčelník, čo má moc, autoritu, právo, ktoré 

umožňujú určitý vplyv na činnosti, správanie iných ľudí249. 

                                                 
248 https://sjp.pwn.pl/slowniki/bonza.html 
249 https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/ВАЖНАЯ 
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 Doposiaľ najúplnejšiu definíciu papalášstva priniesol vo svojej jedinečnej monografii, 

venovanej tomuto fenoménu Miroslav Beblavý, podľa ktorého papaláš je takmer vždy muž, ktorý to 

nielen vysoko dotiahol, ale aj si nadmieru užíva svoju pozíciu. V porovnaní s ostatnými pre neho 

platia iné pravidlá, aj keď všetci prispievame k jeho spôsobu života (Beblavý 2020). Veľmi 

pozoruhodnú formuláciu papalášstva nachádzame aj v rozsudku Poľského najvyššieho súdu (spis. 

zn. I CSK 52/11 zo dňa 24. novembra 2011), podľa ktorého papaláš (bonza) „sa bežne chápe ako 

označenie pre osobu nečestnú, bezohľadnú, disponujúcu neobmedzenou mocou, využívanou len pre 

vlastné partikulárne záujmy a ciele spôsobom, ktorý poškodzuje ostatných“. 

 Papalášizmus teda môžeme považovať za povýšeneckú, okázalú prezentáciu vlastnej 

mocenskej pozície, mocenského vplyvu, spojeného s výkonom určitej verejnej funkcie a 

zneužívanie tejto pozície a tohto vplyvu pre súkromný záujem. Papalášizmus má určité prvky 

spoločné s javom „okázalej spotreby“ ale samotná okázalosť ešte nemusí byť dostatočnou 

charakteristikou záporného hodnotenia papalášizmu (hoci zrejme nepatrí k dobrým mravom 

politika, keď ukazuje svoju movitosť luxusnými hodinkami), pokiaľ to nie je výsledok úplatkárstva 

či iných foriem korupcie. 

 Najčastejšie sa s papalášizmom stretávame v súvislosti s nositeľmi moci, najmä politickej 

moci, ale aj moci ekonomickej a pod. Osobitnú podobu potom predstavuje celebritný papalášizmus, 

keď takéto správanie sa viaže na osobu, ktorá síce nemá reálnu moc, ale má určitý vplyv vďaka 

svojmu postaveniu celebrity, teda osoby, populárnej, všeobecne známej, najmä prostredníctvom 

komunikačných prostriedkov, dnes aj sociálnych sietí a pod. Aj keď i tu je možné hovoriť o 

sociálnej patológii, keďže tu nedochádza k zneužívaniu verejnej moci a verejných záujmov, nie je to 

spravidla predmetom záujmu verejnej politiky. 

 

8. 2. 6 Lobing 

 

  V kolektívnej monografii o lobingu P. Vymětal podrobne charakterizuje lobing ako: 

 všeobecný pojem pre ovplyvňovanie verejných činiteľov, 

 presviedčanie v súlade s určitými záujmami, 

 obhajobu vlastných záujmov alebo záujmov klienta, 

 ako reprezentáciu záujmov,  

 ako komunikáciu, ktorá môže mať charakter prostého predkladania presných faktov 

(pričom nemusí ísť o jednostranný tok informácií) alebo aj jednostranných argumentov, 

prípadne vplyvu verejnej mienky či príspevkov na volebnú kampaň (Vymětal 2010a, s. 18 - 20). 

       Lobing sa pritom často priamo zamieňa s korupciou (German 2006, s. 105), ich odlíšenie má 

však zásadný význam (Müller 2010, s. 8), pričom najjednoduchšie rozlíšenie hovorí, že korupcia je 

nelegálna a väčšinou neprijateľná aj z etického hľadiska, zatiaľ čo lobing treba vnímať ako jav 

legálny a legitímny (Vymětal 2010a, s. 29), dokonca ako „súčasť každého konsolidovaného 

demokratického systémuˮ (Pavlovič 2007, s. 12). Lobing sa pritom vymedzuje buď užšie, ako 

činnosť, zameraná na ovplyvňovanie činnosti zákonodarcov pri tvorbe legislatívy, alebo širšie, ako 

činnosť zameraná na rozhodovanie verejných činiteľov tak v legislatíve ako aj v exekutíve (Vymětal 

2010, s. 21). Iné definície vymedzujú lobing ako „presadzovanie záujmu záujmových skupín do 

výstupov procesu tvorby politiky, najmä do ich informačných, priamych i nepriamych, vstupovanie 

do akejkoľvek fázy či segmentu tohto procesu … prezentácia detailných informácií o určitom 

opatrení či politickom zámere, týkajúcich sa „ich“ skupiny“ (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 52, 

53). „Cieľom lobingu je ovplyvniť výsledok legislatívneho alebo regulačného procesu 

prostredníctvom pôsobenia záujmovej skupiny alebo jej predstaviteľa na voleného politika 

respektíve štátneho úradníkaˮ (Pavlovič 2007, s. 13). 

 „Na tvorbe politiky sa podieľajú okrem vládnych štruktúr aj záujmové skupiny aktérov. 

Interakcia, kde sa záujmové skupiny usilujú o pôsobenie na politikov a štátnych zamestnancov s 

cieľom ovplyvniť legislatívny alebo regulačný proces, sa nazýva lobing. Pokiaľ nie je lobing spätý s 

korupciou a je verejne kontrolovateľný, môže prispievať ku kvalite legislatívneho procesu, 
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napríklad primárnymi informáciami z praxe250 … lobing sa však často stáva aj prostriedkom na 

korupciu najmä v spoločnostiach, kde nie sú vytvorené dostatočné mechanizmy na reguláciu tohto 

procesu a kde prebieha personifikácia vzťahov“ (Malíková 2003, s. 43). Lobing je takto 

považovaný za legitímnu aj keď nie celkom bezproblémovú súčať pluralitnej demokracie (Potůček 

2016. s. 76). 

 Niekedy priam diametrálne rozdiely v pohľade na lobing sa priemetajú aj v (ne)existencii 

jeho právnej regulácie v rôznych štátoch. „Právna úprava lobingu v členských štátoch EÚ nie je 

jednotná.  Medzi štáty, v ktorých nie je parlamentný ani iný lobing právne regulovaný, patria 

Grécko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. V niektorých krajinách EÚ existujú legálne prostriedky 

na zvýhodnenie vplyvu záujmových skupín na proces tvorby verejnej politiky. Napríklad francúzske 

Národné zhromaždenie alebo holandské Generálne stavy môžu vydať vybraným záujmovým 

skupinám priepustky podľa vlastného uváženia, čím im umožnia automatický a privilegovaný vstup 

do parlamentu. V iných prípadoch – vo Fínsku a v Luxembursku – sú vybrané záujmové skupiny 

pozývané na rokovanie parlamentných výborov. Veľká Británia a Nemecko patria medzi členské 

štáty, v ktorých existuje relatívne komplexná regulácia lobingu a pôsobenia záujmových skupín na 

tvorbu verejnej politiky. V týchto štátoch však neexituje samostatný zákon o lobinguˮ (Pavlovič 

2007, s. 53). 

 V literatúre sa niekedy rozlišujú priame a nepriame spôsoby lobingu, keď medzi priame 

spôsoby sa zaraďujú osobné návštevy, listy, telefonáty, e-maily, pozvania na spoločenské večierky, 

členstvo vo výbore, predstavenie svojej pozície, formálna návšteva, kontakt, formálna žiadosť, 

petícia, prezentácia v médiách, tlačová konferencia, demonštrácia, internetové stránky, bojkot, 

blokáda, štrajk atď. Za nepriame spôsoby sa považujú nátlak profesionálnych asociácií, vplyv 

Európskej komisie alebo cudzích ambasád, ad-hoc skupín, spriatelených záujmových skupín, vedci, 

známe osobnosti, úradníci strednej úrovne, priatelia atď. (Hamšík 2006. s. 91 – 92, Pavlovič 2007, 

s. 14 - 15). Niekedy sa ako spôsoby lobingu uvádzajú aj rôzne bežné spôsoby kolektivizovania 

záujmov (Vymětal 2010a, s. 34 – 37), čím sa opätovne potvrdzuje nedostatočnosť kritérií, pomocou 

ktorých sa v súčasnosti u nás vymedzuje korupcia a vo vzťahu k nej aj lobing.  

 Vidíme, že neurčité vymedzenie lobingu splýva s rôznymi formami nátlaku na politikov pri 

ich rozhodovaní, čo síce tiež nemožno nebrať do úvahy, ale bežnejšie je chápanie lobingu ako 

činnosti profesionálnych alebo aspoň profesionalizovaných lobistov. „Profesionálni lobisti, 

pôsobiaci v dostatočne otvorenom a transparentnom konkurenčnom prostredí, vylučujú možnosť 

poskytovania skreslených či nepravdivých informácií (protihráči by to využili, došlo by kú strate 

vierohodnosti a tým aj klientov)“ (Potůček – Vass – Kotlas 2005, s. 53). Regulácia lobingu by mala 

znamenať jasnú definíciu  lobingu, vymedzenie mechanizmov, zabezpečujúcich jeho 

transparentnosť a zaisťujúcich zodpovednosť verejných činiteľov (skladanie účtov) a zaručenie 

vymáhateľnosti prijatých pravidiel: 

 lobing je vymedzovaný ako komunikácia s verejným činiteľom (držiteľom verejnej 

moci) v snahe ovplyvniť jeho rozhodnutie, 

 za verejných činiteľov môžu byť považovaní všetci volení a menovaní verejní činitelia a 

štátni úradníci, ktorí formulujú a realizujú verejnú politiku, ale niekedy aj predstavitelia 

neziskových organizácií, spolufinancovaných štátom, vrátane ich rodinných príslušníkov, 

 lobista je osoba, ktorá pred verejným činiteľom prezentuje záujmy, pričom toto 

vymedzenie môže byť obmedzené tým, že to robí profesionálne (alebo inak zainteresovane), že 

ide o záujmy tretích osôb a pod. (Vymětal 2010b, s. 55 – 64).  

        Lobing ako taký môže byť úplne zakázaný (čo sa ukazuje ako problematické, lebo zákaz 

                                                 
250  V literatúre sa vznik lobingu datuje do roku 1830 a do amerického mesta Albany (Purkrábek 1994, s. 23), ale 

internet nám dáva dosť informácií, že tomu možno bolo aj o čosi skôr a nielen tam, ale v každom prípade možno 

predpokladať, že sa stával súčasťou amerického politického života už na začiatku XIX. storočia. Názory na vznik tohto 

javu sa však aj v literatúre rôznia, iní autori ho lokalizujú do Veľkej Británie (Levíček 2006. s. 98) a pod., ale k jeho 

vzniku došlo zrejme v podmienkach, keď politické strany nedisponovali profesionalizovanými odbornými kapacitami, 

no ich parlamentaristi v záujme svojho kompetentného rozhodovania konzultovali svoje stanoviská s odborníkmi z 

externého prostredia.   
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legálneho lobingu ho len presúva do šedej zóny) alebo regulovaný napríklad zoznamom verejných 

činiteľov, u ktorých sa predpokladá možnosť lobovania (a preto sa musia podrobiť zvýšenej 

kontrole kontaktov, príjmov atď.), registrovaním lobistov (a rovnako ich zvýšenou kontrolou, najmä 

pokiaľ ide o ich finančné toky), kontrolou legálnosti poskytovaných informácií, kontaktov a pod., 

ale najmä prísnou sankcionovateľnosťou peňažných alebo nepeňažných benefitov, spojených s 

poskytovaním lobistických informácií251. Prijímanie finančných prostriedkov od lobistov sa trestá 

napr, v USA nielen vysokými pokutami ale aj stratou slobody (Purkrábek 1994, s. 23). Počet 

lobistov, obklopujúcich americký Kongres pritom dosahuje päťmiestne číslo a aktivita  záujmových 

skupín v tomto prostredí sa považuje za najintenzívnejšiu na celom svete (Heywood 2002, s. 299), 

napriek tomu sa Spojené štáty trvalo udržiavajú v prvej dvadsiatke najmenej korupčných štátov 

sveta. Počet lobistov v štruktúrach EÚ v Bruseli sa odhaduje na 15 až 20 tisíc, z nich 70 % pôsobia 

v záujme súkromnej sféry, 20 % v záujme miest, regiónov a medzinárodných organizácií a 10 % v 

širších verejných záujmoch (Pavlovič 2007, s. 21). 

 Lobing je v podmienkach Slovenska naďalej vnímaný prevažne negatívne (Krčmárik – 

Marčan 2008), čo zrejme súvisí s tým, že u nás nielenže nie je dostatočne regulovaný, ale že 

systematicky prerastá s inými formami korupcie, najmä s politickými obchodmi. 

 

8. 2. 7 Súkromná korupcia 

 

 Korupcia sa najčastejšie a niekedy aj výlučne spája so zlyhaním verejnej politiky. G. Sartori 

napríklad píše, že „korupcia sa stáva korupciou tam, kde sa služba stáva »službou verejnou« (keď ju 

spôsobujú ľudia do funkcií zvolení alebo štátom platení úradníci), čo občanom dáva nárok na jej 

bezplatnosť“ (Sartori 2001, s. 151). Spája sa teda v tomto chápaní s verejným priestorom, ktorý 

reprezentuje štát, ale to neznamená, že neexistuje aj v oboch ďalších systémoch spoločenskej 

regulácie.  

 Relatívne najodolnejšia je voči korupcii občianska spoločnosť už vďaka niektorým svojim 

základným charakteristikám, ako napr. tomu, že jej základom sú práve skupinové záujmy, ktoré síce 

často ašpirujú na postavenie záujmov verejných, ale ich zneužívanie na osobný prospech nie je také 

časté252. Bráni tomu aj veľkosť občianskych združení ako hlavného typu aktérov z prostredia 

občianskej spoločnosti, ktorá spravidla nie je veľmi veľká, je charakteristická vysokou hustotou 

sociálnych sietí, umožňujúcich priamu sociálnu kontrolu, ako aj vysokou integritou individuálnych 

kolektivizovaných záujmov, ktoré sú základom týchto združení. 

 Naproti tomu sa častejšie (aj keď nie tak často ako vo verejnom sektore) vyskytuje korupcia 

v trhovom prostredí, kde sa korumpovanie zakladá na tom, že zamestnanci môžu mať väčší záujem 

(a aj prospech) na nekalom konaní ako na konaní v záujme (a v prospech) vlastníka, ktorý je ich 

zamestnávateľom. Toto riziko je „z druhej strany minimalizované zreteľnosťou trhového vzťahu 

(nekalé konanie je zrejmé v krátkom čase) a vysokou stimuláciou pracovníkov súkromného sektoru 

na výsledkoch organizácie“ (Roudný – Zilvar 2001, s. 8), pokiaľ však tomu tak skutočne je. Aj keď 

záver o význame zainteresovanosti na výsledkoch organizácie sa môže javiť ako optimistický, platí 

tvrdenie o nebezpečenstve vzniku súkromnej korupcie pri vzďaľovaní záujmov skupín 

zamestnancov a vlastníkov, ktoré rastie s oddeľovaním vlastníctva a manažmentu, resp. so šírkou 

interpretácie pojmu „obchodné vzťahyˮ (Gřivna 2005). Právna klasifikácia týchto činov môže mať 

charakter porušovania obchodného tajomstva (§ 51 zákona 513/1991 OZ), zneužívania informácií v 

obchodnom styku (§ 265 zákona 300/2005 Z. z. TZ) a pod. 

 

6. 2. 8 Kartely a bid rigging 

 

 Porušovanie obchodného tajomstva je jednou z foriem nekalej súťaže napríklad v zmysle 

                                                 
251  Prehľad prístupov k regulácii lobingu vo vybraných krajinách sveta pozri Laboutková – Vymětal 2010. 
252  Práve tam, kde sa stanú takéto záujmami aj záumami verejnými (a nájde to vyjadrenie napríklad v možnosti 

čerpania verejných zdrojov), môže aj v tomto prostredí dôjsť ku korupčným javom, ako tomu bolo napríklad u nás pri 

neslávnom organizovaní deaflympiády 2011.  
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dielu II. nášho Obchodného zákoníka, teda ide o korupciu v kontexte súkromného práva (Hajn 

2006, s 173). O rôzne podoby kolúzneho konania (teda konania v zhode, ktoré nie je v súlade s 

právom) však nie je núdza nielen v súkromnoprávnych vzťahoch, ale napríklad aj pri verejnom 

obstarávaní253.  

 Práve tu sa stretáva súkromný a verejný sektor (Zemanovičová a kol. 2010, s. 4), verejné a 

súkromné záujmy - a v tom aj skrivenia verejných záujmov v prospech záujmov súkromných - a aj 

práve preto sa tu často stretávame s korupčným prostredím, napríklad so vznikom nelegálnych 

kartelov a u nás osobitne s manipulovaním verejných obchodných súťaží, známym pod anglickým 

názvom „bid riggingˮ. Z hľadiska právnej klasifikácie tvorí problematika verejného obstarávania 

súčasť obchodného práva a teda spadá do verejnoprávnych disciplín (Mamojka 2009), a aj preto je 

zlyhávanie systému verejného obstarávania z hľadiska narušovania verejného záujmu predmetom 

teórie verejnej politiky.  

 Keď hovoríme o ilegálnych kartelových dohodách, vychádzame z pojmu kartel, 

označujúceho dohodu medzi podnikateľmi, ktorí sú si vlastne navzájom konkurentmi, ale uzatvoria 

medzi sebou dohodu o spoločnom postupe vo vzťahu k tretím stranám (Kalesná - Blažo 2012, s. 

29), napr, spotrebiteľom, v dôsledku čoho spotrebitelia platia viac, dostávajú nižšiu kvalitu a 

pod.254. Určite i tu ide o poškodzovanie spotrebiteľských záujmov (ktoré možno vnímať aj ako 

verejné záujmy), ale predsa len ide o odlišnú situáciu, ked je poškodeným verejný sektor ako 

explicitný nositeľ verejných záujmov255. 

 Osobitnou formou kartelu je kolúzia v procese verejného obstarávania (tzv. bid rigging), 

kedy sa účastníci tendra, verejnej súťaže vopred dohodnú o vzájomnom nekonkurovaní si, čím je 

zmarený účel a cieľ verejného obstarávania. V príručke OECD pre boj s týmto fenoménom sa píše: 

„Konšpirácie „bid riggingu“ môžu mať veľa foriem, všetky z nich bránia snahe odberateľov – často 

národných a miestnych vlád – získať tovary a služby za najnižšie možné ceny. Často sa konkurenti 

vopred dohodnú, kto ponúkne víťaznú ponuku na zákazku, ktorá má byť udelená v rámci 

konkurenčného podávania ponúk. Zvyčajným cieľom konšpirácie „bid riggingu“ je zvýšenie sumy 

                                                 
253  Túto problematiku u nás upravuje zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý pozná 

niekoľko foriem nedovoleného obmedzovania súťaže a koncentrácie. Podľa §4 dohoda obmedzujúca súťaž je zakázaná, 

ak spočíva v priamom alebo nepriamom určení cien tovaru alebo iných obchodných podmienok, v záväzku obmedzenia 

alebo kontroly výroby, odbytu, technického rozvoja alebo investícií, v rozdelení trhu alebo zdrojov zásobovania, v  

záväzku účastníkov dohody, že voči jednotlivým podnikateľom budú pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení 

uplatňovať rozdielne podmienky, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži a pod. Podľa §8 

zneužitím dominantného postavenia na relevantnom trhu je najmä priame alebo nepriame uplatňovanie neprimeraných 

cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok, obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru 

na úkor užívateľov, uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým 

podnikateľom, ktorými sú alebo môžu byť títo podnikatelia znevýhodňovaní v súťaži, alebo viazanie súhlasu s 

uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa 

obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy. Podľa §9 koncentrácia na účely tohto zákona je proces 

ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe, ktorým je zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých 

samostatných podnikateľov, alebo získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými 

podnikateľmi nad podnikateľom, jeho časťou alebo nad viacerými podnikateľmi alebo ich časťami, pričom ak obraty 

spájaných podnikateľov prekročia zákonom stanovené hranice, podlieha koncentrácia kontrole.  
254  Na Slovensku rezonovala napríklad kartelová kauza, týkajúca sa  subjektov pôsobiacich v oblasti dodávok a 

maloobchodného predaja produktov zo skupiny mlieko, maslo, smotana. Účastníci konania sa mohli dopustiť porušenia 

zákona tým, že uzatvárali medzi sebou vertikálne dohody, ktorých spoločným cieľom malo byť určenie cien pre ďalší 

predaj, tzv. resale price maintenance, v období rokov 2009 až 2014. Ide o typ vertikálnej dohody, pri ktorej dodávateľ 

tovaru určuje ceny, prípadne aj iné podmienky, za ktorých odberateľ tovaru môže predávať tovary alebo služby 

konečnému spotrebiteľovi. Protimonopolný úrad SR uložil deviatim podnikateľom pokutu vo výške takmer 10 miliónov 

eur (TASR 2016). 
255  Na začiatku roku 2020  Protimonopolný úrad udelil pokutu za kartelovú dohodu firmám M.Cup, MPL 

STAVING a RECORD TK. Spoločnosti budú musieť zaplatiť 117 690 eur. Uvedené eseročky stavali futbalové ihriská, 

ktoré financoval Úrad vlády SR, pričom uzavreli dohodu obmedzujúcu súťaž spočívajúcu v priamom alebo nepriamom 

určení cien tovaru, v rozdelení trhu a v koluzívnom správaní v procese verejného obstarávania, ktorá je zakázaná. 

Okrem iného PMÚ odhalil aj identické predkladané dokumenty. Tie boli nielen rovnaké po obsahovej stránke, ale aj 

formou spracovania. To znamená, že formulácie viet a používanie čiarok a veľkých písmen sa vôbec nelíšili 

(aktuality.sk 2020). 
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víťaznej ponuky a teda sumy, ktorú víťaz získa. Schémy „bid riggingu“ môžu často zahŕňať 

mechanizmy na rozdeľovanie a distribúciu dodatočných ziskov, získaných ako výsledok vyššej 

konečnej zmluvnej ceny medzi konšpirátormi. Napríklad, konkurenti, ktorí súhlasili, že nepredložia 

ponuku alebo predložia ponuku, ktorá prehrá, môžu dostať zmluvy na subdodávky alebo dodávku 

od určeného víťaza, aby si medzi sebou rozdelili zisky z nelegálne získanej vyššej cenovej ponuky. 

Avšak, pri dlhotrvajúcich dohodách „bid riggingu“ môžu byť použité prepracovanejšie metódy 

zabezpečenia zmluvných víťazov, monitorovania a rozdelenia ziskov z „bid riggingu“ v období 

mesiacov alebo rokov. „Bid rigging“ môže zahŕňať aj peňažné platby od určeného víťaza jednému 

alebo viacerým konšpirátorom. Táto tzv. kompenzačná platba je niekedy spojená s firmami, ktoré 

predkladajú „krycie“ (vyššie) cenové ponuky. Hoci sa jednotlivci a firmy môžu dohodnúť na 

implementovaní schém „bid riggingu“ rôznymi spôsobmi, zvyčajne implementujú jednu alebo viac 

z bežných stratégií. Tieto techniky sa vzájomne nevylučujú. Napríklad, „cover bidding“ (krycie 

podávanie cenových ponúk) môže byť použité v spojitosti so schémou „bid-rotation“ (rotovanie 

cenovej ponuky). Tieto stratégie môžu následne viesť k modelom, ktoré môžu úradníci zaoberajúci 

sa obstarávaním odhaliť a môžu pomôcť pri odhalení schém „bid riggingu“ (OECD 2009, s. 1 - 2). 

 Bid rigging, uzatváranie tajných kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní je nielen 

častou, ale aj objemovo veľmi významnou a preto osobitne nebezpečnou formou zlyhania 

obchodnej politiky ako verejnej politiky256. 

 

 Na všetkých príkladmo uvedených typoch korupcie (a podobnú analýzu by sme mohli 

rozšíriť na úplne všetky typy a formy korupcie, ktoré sa v literatúre uvádzajú) sa ukazuje nejasnosť 

kritérií, pomocou ktorých sa ju pokúšame uchopiť. Nejde pritom len o pojmovú nejasnosť, ale 

doslova o nejasnosť v systémových znakoch ako kritériách, umožňujúcich odlíšenie korupcie od 

javovo blízkych, no obsahovo veľmi rozdielnych skutočností. 

 

8.3 VYBRANÉ SYSTÉMOVÉ ZNAKY KORUPCIE 

 

 Veľká väčšina textov, týkajúcich sa korupcie, sa týka jej popisu či klasifikácie – oveľa menej 

textov ich systematicky analyzuje. 

 Podľa nášho názoru bez dostatočnej analýzy štruktúry a príčin vzniku korupcie nie je možné 

úspešne jej čeliť a celý „boj s korupciou“ sa stáva veľmi neefektívnym.  

 

8.3.1 Dyadické a triadické chápanie korupcie 

 

 Najčastejšie sa v našej domácej literatúre stretávame s dyadickým chápaním korupcie: 

„korupcia predstavuje vzťah medzi dvoma subjektmi, či už jednotlivcami alebo inštitúciami, 

z ktorých jeden ponúka a väčšinou aj poskytuje druhému subjektu určitú formu odmeny za 

poskytnutie či prísľub neoprávnenej výhody. Druhý potom očakáva, že za túto poskytnutú výhodu 

mu bude  sľúbená materiálna či nemateriálna odmena“ (Hrašková 2007, s. 94, podobne napr. tiež 

Kotalan 1996, s. 29, Chmelík 2003, s. 20 a ďalší). „Korupcia je delikt, keď osoba, ktorá vystupuje 

ako činiteľ alebo zamestnanec moci zákonodarnej, výkonnej alebo súdnej, alebo fyzická či 

právnická osoba, na ktorú boli niektoré výkonné práva delegované, v súvislosti so svojim 

postavením obstará za výhodu inej právnickej či fyzickej osobe inú výhodu“ (Roudný – Zilvar 

2001, s. 8). 

 V dyadicky chápanej korupcii takto vystupujú len dvaja jej účastníci: korumpujúci 

a korumpovaný, alebo – patrón a klient (Kráľová...), či principál a agent (Sičáková-Beblavá – 

Beblavý... s. 65)257. Zatiaľ však čo dyadický vzťah patróna a klienta bol charakteristický tým, že ich 

                                                 
256  Na webovej stránke Protimonopolného úradu SR (www.antimon.gov.sk) je zverejnená bohatá dokumentácia 

konania tohoto úradu v kartelových a podobných kauzách. 
257  V našom právnom poriadku sa za základ boja s korupciou považujú ustanovenia Trestného zákona č. 300/2005 

Z. z.  v platnom znení, osobitne jeho tretí diel ôsmej hlavy Korupcia, ktorý zahŕňa ustanovenia o prijímaní úplatku (§§ 

328 – 330), o podplácaní (§§ 332 – 334), o nepriamej korupcii (§§ 336), o volebnej korupcii )§ 335a) a o športovej 
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vzájomné postavenie  bolo vertikálne rozdielne, pri vzťahu korumpujúceho a korumpovaného to už 

nemusí byť tak a rozdiel spočíva skôr v komparatívnej výhode  korumpovaného v prístupe 

k určitým (verejným) zdrojom,  ktorú sa korumpujúci  snaží získať  vo svoj (individuálny či 

skupinový, osobný, súkromný) prospech. Principál (ktorým je spravidla orgán verejnej moci) zase 

poveruje agenta (štátneho zamestnanca) výkonom určitých úloh, ale jeho záujmy pri tom výkone 

môžu byť odlišné od záujmov principála.  

 Pri všetkých rozdieloch, ktoré môžeme v týchto typoch dyadických vzťahov identifikovať,  

je toto chápanie východiskom  právnej úpravy, platnej u nás, ale častej aj v iných krajinách 

s príbuznou právnou kultúrou. 

 Súčasťou tejto tradície je aj individualizácia chápania korupcie: nielen v právnej úprave, ale 

aj v literatúre spravidla  vystupuje tak  korumpujúci ako aj  korumpovaný ako jednotlivec, čo však 

nie vždy zodpovedá realite258. 

 

 Oproti tomu sa už aj v českej  literatúre častejšie stretávame s triadickým chápaním 

korupcie, ktoré sa nám javí oveľa produktívnejšie. V. David a A. Nett (2007, s. 27) píšu, že 

„korupcia je konanie, motivované snahou po zisku korumpovanej osoby, ktorá porušuje právnu 

normu tým, že poskytuje za odmenu korumpujúcej osobe či skupine osôb výhody akéhokoľvek 

druhu a môže tým poškodiť i tretie osoby na protiprávnom výmennom obchode priamo 

nezúčastnené“. Aj autori, ktorí sa podieľali na realizácii českého vládneho programu boja proti 

korupcii v roku 2000 to hneď  na začiatku svojej publikácie explicitne formulujú: „V zásade 

v korupcii vystupujú tri subjekty: 

   ● korumpujúci (poskytujúci výhody, úplatky s cieľom získania prospechu), 

   ● korumpovaný (prijímajúci výhody, úplatky za poskytnutie prospechu), 

   ● poškodený“ (Roudný – Zlivar 2001, s. 7). 

Pričom to ďalej podrobnejšie charakterizujú: 

 „Korumpujúceho i korumpovaného nazvime aktívnymi aktérmi. Špecifikom korupcie je, že 

korumpujúci i korumpovaný, ktorí sú v priamom vzťahu, získavajú prospech, svojím spôsobom 

neoprávnený zisk. Neoprávnenosť spočíva vo výhodách závislých  

 ● u korumpovaného na zneužití postavenia, nie na jeho funkčnosti v prospech organizácie či 

systému, kde pôsobí, 

  ● u korumpujúceho na zisku (v konečnom efekte), ktorý nie je daný voľným  trhovým vzťahom či 

zákonmi a pravidlami. 

 Poškodený môže byť jeden, napríklad účastník výberového konania, ktorý nepodpláca. Ide 

o čestnejšieho konkurenta, ktorý si zaslúži spoločenské uznanie. Poškodeným však často  je určitá 

komunita, často  ťažko identifikovateľná. Jej príslušníci väčšinou ani nevedia, že sú poškodzovaní“ 

(tamže). 

 „Korupčné trestné činy nemajú poškodeného v tradičnom ponímaní, jej dopady sú rôzne 

a poškodenou môže byť  i celá spoločnosť. Špecifikom tejto kriminality je, že trestnoprávne 

relevantné konanie je realizované účastníkmi korupčného vzťahu, ktorí sú obaja páchateľmi 

rôznych trestných činov, nie je tam nevinná obeť v pravom zmysle, ktorá by odhalenie trestného 

činu iniciovala. Napriek tomu však obeť korupcie v širšom zmysle existuje, je ňou spoločnosť, teda 

aj daňoví poplatníci, sprostredkovane tretie osoby, ktoré nezískajú to, o čo usilovali, napríklad 

neuspejú vo verejnej súťaži napriek tomu, že splnili stanovené kritériá. Ide však o obete ťažko 

identifikovateľné v konkrétnom prípade, nerealizujúce trestné oznámenia tak, ako je tomu pri iných 

druhoch kriminality“ (Galovcová 2017, s. 110). 

                                                                                                                                                                  
korupcii (§336b), ale v širšom kontexte aj druhý diel ôsmej hlavy Trestné činy verejných činiteľov, ktorý zahŕňa 

ustanovenia  o zneužívaní právomoci verejného činiteľa (§ 326) a o marení úlohy verejným činiteľom (§§ 327 -  327a) a 

ďalšie, ako napr. neoznámenie trestného činu (§ 340), neprekazenie trestného činu (§ 341), no najmä trestný čin úplatku 

(§ 131 ods. 3). 
258  Jedným z najbežnejšie sa vyskytujúcich aktérov v korupčnom prostredí sú napríklad tzv. klientelistické strany, 

ktoré vznikajú na realizáciu ekonomického a mocenského profitu úzkej skupiny straníckych manažérov resp. 

funkcionárov (Klíma 2006, s. 55). 
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 V slovenskej odbornej literatúre sa s upozornením na „toho tretieho“ v korupčných 

vzťahoch stretávame pomerne vzácne (Kráľová  , s. 119). Napriek tomu je však  prinajmenšom 

v teórii verejnej politiky venovať pozornosť tomuto kriteriálnemu aspektu – nejde totiž len 

o poškodenie v zmysle materiálnom: dochádza tu  totiž k poškodeniu záujmov. 

 Práve triadické chápanie korupcie nám lepšie pomáha v jej identifikácii: Ak sa vrátime 

k trom situáciám, ktoré sme spomínali v súvislosti s malou korupciou, vidíme, že v prípade platby, 

ale ani daru nie je nikto poškodený. Poškodený je však  vždy identifikovateľný v prípade úplatku, 

pretože zvýhodnenie  jedného individuálneho  (osobného či súkromného) je zneužitím zdrojov, 

ktoré sú k dispozícii pre využitie podľa určitých pravidiel. Deje sa to nie len v súvislosti s 

porušením  týchto pravidiel, ale  súčasne na úkor toho, kto je poškodený, lebo podľa týchto 

pravidiel mal na použitie týchto zdrojov legitímny nárok on. Identifikácia poškodeného naráža stále 

na identifikáciu zodpovednosti za škodu.259 

 V určitej špecifickej oblasti sa pod vplyvom aplikovania medzinárodných dohovorov už aj 

u nás objavila možnosť prekonania tejto bariéry dyadického chápania korupcie v kombinácii 

s individualizovaným posudzovaním  poškodenia verejného záujmu. Aarhuský dohovor o prístupe 

k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti 

v záležitostiach životného prostredia, ku ktorému Slovenská republika pristúpila,260 umožňuje 

napríklad občianskym združeniam v prípade porušenia  verejného záujmu pri ochrane životného 

prostredia podávať žaloby (hypoteticky iniciované aj ich jednotlivým členom) – a ako ukazuje už aj 

dosť bohatá judikatúra (napríklad v súvislosti s aktivitami lesoochranárskeho združenia VLK) – aj 

úspešne zasahovať proti prípadom, ktoré môžu niesť znaky korupčného správania sa pri zneužívaní 

verejného záujmu v tejto oblasti. 

 Problémom, na ktorý v tejto súvislosti narážame, je však naďalej nevyhovujúca všeobecná 

právna úprava, prinajmenšom v kontexte takého zneužitia verejných zdrojov. Verejné zdroje by mali 

byť využívané vo verejnom záujme a teda každé ich nelegálne  použitie  nielen  ako celku ale aj 

určitej ich časti je v rozpore s týmto záujmom. V súčasnosti je možný trestnoprávny postih len 

v situácii, keď túto skutočnosť odhalia  kontrolné orgány – nie je možné,  aby došlo k jej 

vyšetrovaniu na základe žaloby napríklad občana, ktorý sa cíti  byť poškodeným, lebo došlo ku  

kráteniu jeho abstraktného podielu na úžitku z verejných zdrojov. Vyčíslenie takejto sumy vedie 

spravidla k zisteniu, že ide o „alikvotnú“ čiastku, ktorá nedosahuje hranicu, stanovenú v rámci 

skutkovej podstaty tzv. hmotnej ujmy. Teoreticky by bolo možné hľadať riešenie v tzv. hromadnej 

žalobe zo strany takto poškodených občanov tak, aby úhrn súm, o ktoré boli poškodení,  túto 

hranicu prekročil, čo však nie je veľmi praktické. Šancou je širšie uplatňovanie actio popularis v 

našom právnom systéme, ako sme sa o ňom zmienili v časti 2.1.3. 

 

8. 3. 2 Príčiny korupcie 

 

 Podobne ako existuje množstvo definícií a klasifikácií korupcie, tak existuje aj veľké 

                                                 
259  Ako ukazuje súdna  prax „na vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci pri výkone 

verejnej moci je potrebné kumulatívne splnenie troch podmienok – aby nastala udalosť, ktorá ma za následok vznik 

škody, predovšetkým vznik škody/ujmy a predovšetkým  príčinná súvislosť medzi skutočnosťou, ktorej následkom má 

byť utrpená škoda a vznikom škody. Ak nie je daná príčinná súvislosť nevzniká zodpovednosť za škodu,  pričom nestačí 

iba pravdepodobnosť príčinnej súvislosti, ale vždy sa vyžaduje dôkaz o jej existencii. Vzťah príčiny a následku musí 

byť priamy, bezprostredný, neprerušený, nestačí, ak je iba sprostredkovaný. Pri zisťovaní príčinnej súvislosti treba 

v dôsledku toho skúmať, či v komplexe skutočnosti prichádzajúcich do úvahy, ako priama príčina škody existuje 

skutočnosť,  ktorú zákon spája so zodpovednosťou za škodu“ (Rozsudok odvolacieho Krajského  súdu v Banskej 

Bystrici  z 26. 3. 2013, spisová značka 14Co/315/2012). 
260  Národná rada SR vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 1840 z 23. septembra 2005. Listina o pristúpení 

Slovenskej republiky k Aarhuskému dohovoru bola uložená u depozitára (generálny tajomník Organizácie Spojených  

národov) 5. decembra  2005. Platnosť pre Slovenskú republiku nadobudol 90. deň po dátume uloženia listiny 

o pristúpení 5. marca 2005 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 43/2006 Z. z. o prijatí 

Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti 

v záležitostiach životného prostredia). 
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množstvo spôsobov vysvetľovania jej príčin – od psychologických (bazírujúcich na ľudských  

slabostiach a nedokonalostiach) cez  ekonomické (hľadajúce riešenie napríklad v takom 

exkluzívnom odmeňovaní osôb, ktoré sú vystavené riziku korupcie, že by mu dokázali odolať) 

a sociálne (viď už spomínanú korupciu „z núdze“) až po právne (nedokonalosť právneho systému či 

jeho aplikácie). G. Sartori vymedzuje napríklad tri dôvody vzniku korupcie: „Prvým dôvodom je 

zánik etiky, najmä etiky  verejnej služby. Druhým nedoceniteľným dôvodom je množstvo peňazí, 

ktoré sa okolo politiky točia. Tretím, súvisiacim dôvodom je to,  že náklady na politickú činnosť 

nesmierne narástli a do veľkej miery sa vymkli spod kontroly (Sartori 2001, s. 152). 

 Nie je našou parketou posudzovanie exaktnosti takto identifikovaných príčin, ale  z hľadiska 

našej vednej disciplíny nám prichodí upozorniť na trochu iné súvislosti:  

 Systémové príčiny  existencie korupcie  sa spájajú s veľkými sociálnymi zmenami, ktorými 

prechádzajú spoločnosti, akými môžu byť tranzícia  (Szomolányi 2004, Adamcová  2006), 

transformácia, predčasná konsolidácia  a pod. (Tomášek 2006, s. 36 – 39).  Takéto chápanie, ktoré 

sa viaže na určité procesy, resp. etapy vo vývoji spoločnosti, však podľa nášho názoru dostatočne  

nevysvetľuje  skutočnosť, že určité krajiny  vykazujú napríklad v medzinárodných porovnaniach – 

napríklad v hodnotách indexu vnímania korupcie (CPI) – dlhodobo stabilné výsledky či už na  

popredných alebo naopak na najnižších  pozíciách rebríčkov. 

 Príčiny vzniku a pretrvávania korupcie možno vidieť  skôr v štrukturálnych ako 

v procesuálnych podmienkach. 

 Nie sú to však obecné štrukturálne charakteristiky politických režimov, v dôsledku ktorých 

vzniká a pretrváva korupcia: „vyskytuje sa v pluralitných  demokratických i v autoritatívnych  

a totalitných režimoch“ (Mareš 2006, s.45). 

 Je to predovšetkým existencia či neexistencia  legálnych a legitímnych  mechanizmov 

transferu záujmov z polohy záujmov individuálnych (osobných, súkromných a ďalších), ale  aj 

skupinových do polohy legálnych a legitímnych záujmov verejnosti. 

 Určitým dôkazom tejto hypotézy je práve pohľad  na rebríček indexu  vnímania korupcie  

CPI261.  Kvôli lepšej porovnateľnosti si budeme všímať len európske krajiny ako ich uvádza  

Transparency  International za rok 2016262. Na jeho popredných miestach – povedzme  v prvej 

štvrtine spomedzi 176  porovnávaných  krajín,  čiže medzi 44 krajinami z čela tabuľky, sa 

umiestnilo 20 spomedzi 38  európskych krajín, teda prakticky polovica. Pre porovnanie, Slovensko 

sa umiestnilo na  54. mieste (hneď za Namíbiou...). 

 Čo je na tejto dvadsiatke európskych krajín zaujímavé? 

 Sú medzi nimi všetky  európske  federácie (Švajčiarsko,  Nemecko, Belgicko a Rakúsko), 

jedna kvázifederácia  (Španielsko) a Veľká Británia so systémom štyroch konštituentných  krajín. 

Poľsko síce nie je federáciou, ale Senát ako druhá komora parlamentu  je komorou regiónov 

podobne ako napríklad Spolková rada v Rakúsku. Ide o model, ktorý umožňuje spravidla veľmi 

efektívny transfer  regionálnych (aj menšinových) záujmov  do polohy  záujmov verejných, 

dostatočne chránených  na  celoštátnej úrovni. Poľský príklad  pritom poukazuje na to, že  nemusí 

ísť o federatívne  či kvázifederatívne (silne regionalizované) usporiadanie – ale aj vhodný volebný 

systém dokáže vytvoriť podmienky pre takýto transfer. 

 Sú medzi nimi všetky európske krajiny, s neokorporatívistickým modelom sociálneho 

partnerstva – predovšetkým  škandinávske (Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Holandsko,  

Luxembursko, Island)263 a obe krajiny, ktoré majú v Európe dokonca druhú komoru parlamentu 

s korporativistickou štruktúrou (Írsko a Slovinsko). Ide o model, ktorý umožňuje spravidla veľmi 

efektívny transfer  profesijných (aj menšinových) záujmov do polohy záujmov verejných, 

dostatočne chránených na celoštátnej úrovni.  

                                                 
261  K metodike zisťovania tohto indexu pozri napr. Pachman 2006, s. 69 – 76. 
262  1/ Dánsko, 3/ Fínsko, 4/ Švédsko, 5/ Švajčiarsko, 6/ Nórsko, 8/ Holandsko,  10/ Nemecko, 10/ Luxembursko, 

10/ Veľká Británia, 14/ Island, 15/ Belgicko, 17/ Rakúsko, 19/ Írsko, 22/ Estónsko, 29/ Poľsko, 29/ Portugalsko,  31/ 

Slovinsko,  38/ Litva, 41/ Španielsko, 44/ Lotyšsko. 
263  Silné tendencie v tomto smere vykazujú aj  tri pobaltské krajiny, ktoré sú takisto v prvej dvadsiatke: Estónsko, 

Litva a Lotyšsko. 



212 

 

 Aj autori medzinárodnej komparácie  rizikových skupín európskych krajín zaradili medzi 

krajiny s nízkymi príležitosťami korupcie a zároveň s vysokým štandardom opatrení, zabraňujúcich 

korupcii: Rakúsko, Belgicko,  Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Malta, 

Holandsko, Švédsko a Veľkú Britániu (Trutkowski – Koryś 2013, s. 23). 

 Medzi zvyšujúcimi osemnástimi európskymi krajinami, t. j.  z hľadiska indexu vnímania 

korupcie krajinami s európsky  nadštandardnou  korupciou nájdeme len jednu kvázifederáciu 

(Taliansko), len jednu krajinu s dvojkomorovým parlamentom (ale Senát Českej republiky neplní 

funkciu komory regiónov), žiadnu  federáciu ani žiadny štát s výraznejšími prvkami modelu 

sociálneho partnerstva.  

 Považujeme to za indikátor skutočnosti, že absencia  mechanizmov legálneho  a legitímneho 

transferu skupinových záujmov vytvára rámcový predpoklad pre hľadanie nelegitímnych a často  aj 

nelegálnych mechanizmov presadzovania týchto záujmov a pri zlyhávaní  politického systému, ako 

sme o ňom písali v predchádzajúcom  texte, môže viesť  aj k nárastu rizika vzniku korupcie.  

 

8. 4  SYSTÉMOVÉ NÁSTROJE BOJA S KORUPCIOU 

 

 „Úplné vykorenenie korupcie je cieľ, ktorý si možno stanoviť ako ideálny typ, ku ktorému 

bude smerovať naše úsilie. Na tejto ceste treba mať neustále na pamäti, že sa stále budeme stretávať 

s bytostným záujmom každej ľudskej entity, ktorým je túžba po výhode“ – píšu  redaktori zborníka 

o korupcii z brnenskej Masarykovej univerzity (Dančák – Hloušek – Šimíček 2006, s. 9). 

    V literatúre sa ako nástroje boja s korupciou uvádzajú najčastejšie: 

- nástroje  preventívne 

 - užitočná a vynútiteľná legislatíva, 

 - mäkké, ale vynútiteľné opatrenia (etické kódexy a pod.), 

 - efektívne kontrolné mechanizmy s vynútiteľnými  nálezmi, 

 - transparentné a predvídateľné procesy, 

 - politická vôľa vytvoriť  a udržiavať transparentné prostredie; 

- nástroje represívne 

 - funkčné vyšetrovacie orgány, 

 - nezávislá a efektívna justícia, 

 - vylúčenie „zlých“ aktérov dočasne alebo trvalo z hry (tzv. debarment) (Krnáčová 2006, s. 

65). 

 Dovoľujeme si konštatovať, že uvedené nástroje – aj keď sú niekedy deklarované ako 

nástroje prevencie korupcie – zväčša majú skôr charakter nástrojov jej potláčania. 

 M. Beblavý (2002, s. 49) hovorí o rozdieloch v odstraňovaní príčin a v odstraňovaní 

následkov pri riešení verejnopolitických problémov: „Prístup zameraný na odstraňovanie príčin má 

za cieľ zbaviť sa problému takým spôsobom, že prestane v rámci možností existovať … Prístup 

zameraný na odstraňovanie následkov, problémy sústreďuje na vyrovnanie sa s jeho dopadmi“. 

   Odstraňovať príčiny  možno pritom podľa M. Beblavého predchádzaním tomu, aby sa 

problém objavil alebo zopakoval (čo autor považuje za ideálne riešenie), odstránením problému raz 

a navždy (čo takisto považuje za veľmi dobrý spôsob) a napokon obmedzením jeho rozsahu. 

Naproti tomu odstraňovanie následkov je možné liečením (zmierňovaním následkov), prijímaním 

tolerančných opatrení a presmerovaním problému na niekoho iného (tamže, s. 49 – 50). Žiaľ, 

aplikačné príklady, ktoré tu autor uvádza (boj proti AIDS či predchádzanie automobilovým 

nehodám a pod.) nie sú práve inšpiratívne vo vzťahu k riešeniu problému korupcie. Ale aj v časti, v 

ktorej sa špecificky venuje korupcii, uvádza len rešpektovanie princípov transparentnosti, 

zodpovednosti a rovnosti šancí (tamže, s. 211), obmedzovanie monopolov (tamže, s. 224), 

stanovenie jasných, jednoznačných kritérií, stanovenie rozhodovacích postupov, stanovenie 

povinnosti odôvodniť rozhodnutie, možnosť preskúmania rozhodnutia a ošetrenie konfliktu 

záujmov ako aj funkčnú kontrolu (tamže, s. 226 – 230). 

 V zásade sa však úhrn týchto protikorupčných opatrení neodchyľuje od vyššie uvedenej 

klasifikácie preventívnych a represívnych nástrojov, resp. ich kombinácií. Sú to princípy a zásady 
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všeobecne známe a aj v mnohých prípadoch uplatňované i keď možno s rozdielnou dôslednosťou, 

čo však zrejme nevysvetľuje obrovské rozdiely, ktoré jednotlivé krajiny vykazujú z hľadiska vyššie 

uvádzaného indexu vnímania korupcie. 

 Ak hodnotíme možnosť úplného vykorenenia korupcie takto skepticky, potom pri hľadaní 

spôsobov jej aspoň čiastočnej eliminácie, obmedzenia či zmenšenia, panuje istá bezradnosť, aj keď 

teoreticky sú tieto koncepty zdôvodňované pomerne úspešne. 

 

8. 4. 1 Systémová zmena v presadzovaní záujmov 

 

 Aj autori, ktorí sa u nás takpovediac profesionálne venujú boju s korupciou, napríklad v 

Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, konštatujú, že „kľúčovým nástrojom proti 

zneužívaniu moci je fungujúca demokracia, v ktorej je politická moc rozložená medzi viacero 

orgánov tak, aby sa navzájom kontrolovali a aby sa moc nesústredila v rukách úzkej skupiny 

politikov. Mala by fungovať férová súťaž politických strán. Nezávislé regulačné orgány, nezávislé 

súdnictvo a vyšetrovacie zložky by mali garantovať vládu zákona a ochraňovať súkromné 

vlastníctvo. Nezávislé médiá, občianska spoločnosť a podnikatelia nezávislí od politikov a 

monopolov sú kľúčoví aktéri, ktorí môžu podporovať zavádzanie inkluzívnych inštitúcií. 

Protimonopolné orgány by mali zabraňovať vzniku a rozpínaniu monopolov. Protikladom 

fungujúcej demokracie sú autoritatívne režimy, diktatúry a „zajatie štátu“, keď oligarchovia 

ovládajú politikov a ovplyvňujú ich rozhodnutia a legislatívu vo vlastný prospech“ (Goliaš 2017, s. 

5 – 6), teda akoby naznačovali, že kľúč leží niekde v nastavení inštitúcií, zodpovedných za 

transparentné vykonávanie verejnej politiky. Aké riešenia však ponúkajú? „ Demokraciu by mala 

podporovať silná neformálna koalícia nezávislých médií a mimovládnych organizácií zameraných 

na kontrolu vlády, boj proti korupcii a podporu reforiem. Osobitný význam majú súkromní 

podnikatelia, ktorí nie sú previazaní s vládnucimi politikmi a monopolmi, pritom však majú 

finančné zdroje aj motiváciu podporovať pro-demokratické sily v spoločnosti. Dôležité je tiež 

prijímať systémové zmeny, ktoré znížia riziko zneužitia moci. Ide najmä o zvyšovanie 

transparentnosti pri používaní verejných zdrojov a tiež v procese prijímania rozhodnutí. 

Zverejňovanie informácií posilňuje verejnú kontrolu. Systémové opatrenia by mali byť zamerané aj 

na rozkladanie príliš centralizovanej moci na viaceré navzájom sa kontrolujúce subjekty. 

Nezávislosť a odbornosť vyšetrovacích, kontrolných a regulačných orgánov je dôležitou 

podmienkou fungovania demokracie. Vnútorná kontrola súdnictva, polície aj prokuratúry by 

napríklad mala byť personálne, finančne aj organizačne oddelená od výkonu a nemala by patriť pod 

jednu osobu. Orgány ako Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný 

úrad, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

nesmú byť bábkami v rukách politikov, ale sebavedomými autoritami, ktoré rozhodujú samostatne 

na základe odborných analýz“ (tamže, s. 6). Niektoré z týchto opatrení v určitých obdobiach sa aj u 

nás aspoň parciálne uplatňovali – a predsa korupcia u nás má stále rastúci trend. 

 D. Hrašková (2005, s. 96 – 97) síce všeobecne ale predsa len upozorňuje na hlbšie príčiny 

vzniku korupcie keď píše, že priestor pre korupciu vzniká vtedy,  

 ak neexistujú formálne pravidlá,  

 ak sú vo formálnych  pravidlách medzery a nedostatky,  

 ak sú formálne pravidlá nejasné a nepredvídateľné, alebo  

 ak sa dodržiavanie formálnych pravidiel nevynucuje.  

 V náväznosti na to dovoľujeme si navrhnúť ešte jedno, skutočne systémové antikorupčné 

riešenie, ktoré určite nebude fungovať ako zázračný prútik, ale môže uvedený trend zvrátiť. 

 Ako sme už naznačili vyššie, rozdiely medzi krajinami s nízkym a vysokým indexom CPI 

pomerne zreteľne kopírujú rozdiely, ktoré vykazuje tamojšia verejná správa z hľadiska možností 

presadzovania záujmov, ašpirujúcich na svoju legitimizáciu aj na úrovni verejných záujmov. 

 Na viaceré tieto súvislosti poukazuje už klasická politologická literatúra, ktorá napríklad 

uvádza, že „legislatívny proces v Riksdagu (parlament) je orientovaný na rozsiahle konzultácie  so 

záujmami, ktoré sú príslušnou právnou úpravou dotknuté, a štátni úradníci uznávajú »strešné« 



214 

 

organizácie typu Švédskej konfederácie odborových zväzov a Konfederácie zamestnávateľov za 

»sociálnych partnerov«. Podobný systém korporatívnej reprezentácie sa rozvinul v »systéme 

komôr«, ktorý existuje v Rakúsku a ktorý už zo zákona zabezpečuje zastúpenie najvýznamnejších 

záujmov, ako sú obchod, poľnohospodárstvo a odbory. V Nemecku sú hlavné ekonomické skupiny, 

ako Federácia nemeckých zväzov zamestnávateľov, Federácia nemeckého priemyslu a Nemecká 

odborová federácia do procesu formovania politiky vtiahnuté natoľko, že výsledný systém je 

popisovaný ako systém »polyarchického elitizmu«“ (Heywood 2002, s. 298). 

 Je teda zrejmé, že zlyhávajúci systém politických strán v doterajších formách nestačí sám na 

plnenie čoraz zložitejších úloh pri transporte legitímnych nadindividuálnych záujmov do polohy 

plne legitimizovaných záujmov verejných. Krokmi zmeny by mohla byť „zmena kontextu“, 

spočívajúca v tom, že politický systém bude deideologizovaný, že stranícka prax bude hodnotená na 

základe kvantifikovateľných kritérií a že médiá budú rozlišovať medzi viac a menej 

klientelistickými politikmi (Klíma 2006, s. 56), ale ukazuje sa, že sú potrebné ešte hlbšie zmeny v 

systéme verejnej moci, týkajúce sa otvorenia tak systému moci zákonodarnej ako aj systému moci 

výkonnej pre mimopolitické (v zmysle mimostrannícke) procesy transportu moci. Heywood píše: 

„Inštitucionálna štruktúra vlády je z hľadiska skupín evidentne dôležitá v tom zmysle, že vytvára 

miesta, kade možno vstupovať do politického systému. Unitárne a centralizované politické systémy 

… majú tendenciu sféru politiky skupín zužovať“ (Heywood 2002, s. 297), preto sa aj v štátoch, 

úspešných v rebríčkoch CPI úspešne presadzujú napríklad štáty federalizované, resp. s rozvinutými 

mechanizmami, umožňujúcimi decentralizáciu formuláciu a presadzovania záujmov aj mimo 

štruktúr politických strán (napr. rozvinutým plnohodnotným sociálnym partnerstvom).  

 Hoci sa všeobecne konštatuje, že „veľkosť korupcie, vrátane politickej, je funkciou 

kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov verejnej správy“ (Sičáková – Beblavý 2001, s. 70), 

napriek tomu sa zatiaľ u nás len málo hľadajú možnosti vidieť príčiny korupcie práve v zle 

nastavenom systéme verejnej moci. Predpokladáme, že zásadná zmena v štruktúre a charaktere 

celého systému verejnej moci podstatným spôsobom môže zmeniť podmienky, v ktorých hľadanie 

ciest pre presadzovanie legitímnych nadindividuálnych a najmä legitímnych verejných záujmov 

vytesňuje korupčné praktiky. 

 Možno tu pritom prezentovať celý rad návrhov de lege ferenda, ktorých účinok na zníženie 

korupcie by bolo možné práve na základe porovnania so skúseností v zahraničí očakávať, a 

súvisiace s takým nastavením štruktúry a orgánov verejnej moci, ktoré budú priaznivo naklonené 

prijímaniu podnetov zo strany aktérov, reprezentujúcich legitímne nadindividuálne záujmy a 

pripravené k realizáciu legitímnych verejných záujmov tak, aby pre ich uplatnenie nebolo potrebné 

vyhľadávať nelegálne či paralegálne štruktúry a nástroje. V tomto rámci sa potom môžu už oveľa 

efektívnejšie uplatňovať aj všetky ostatné nástroje boja s korupciou, či už preventívne alebo 

represívne, také ako: 

 zákony a ďalšie právne normy, 

 mechanizmy kontroly, 

 výchovné a etické pôsobenie, 

 zverejňovanie informácií o korupčnom správaní (Dančák – Hloušek – Šimíček 2006, s. 32 – 

34). 

 

8.4.2 Transparentnosť 

 

 Inou zásadnou systémovou zmenou v boji s korupciou je vnútorná zmena charakteru jej 

vyššie uvedených nástrojov. 

 Všeobecne sa za základnú charakteristiku verejnej politiky, ktorá má zabrániť jej 

patológiám, v tom predovšetkým korupcii vo všetkých jej formách, považuje práve transparentnosť. 

Najčastejšie je chápaná ako verejne dostupné, neutajované, priezračné, nezahmľované konanie 

všetkých osôb a inštitúcií, ktoré majú konať vo verejnom záujme, vylučujúca akékoľvek 

zneužívanie, nečestnosti, nepoctivosti, ukrývania. Transparentnosť je niekedy chápaná tak, že 

primárne znamená zabezpečovanie a ochranu verejného záujmu (Krnáčová 2006. s. 61). 
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 Niekedy sa zdá, akoby transparentnosť bola všeliekom, zabezpečujúcim elimináciu 

korupčných javov. Ale aj E. Sičáková-Beblavá a M. Beblavý (.., s. 66) upozorňujú, že Svetová 

banka navrhuje rozlišovať pri posudzovaní korupcie  transparentnosť a anglické slovo 

„accountability“ – čo sa niekedy prekladá ako (verejná) zodpovednosť. Ale angličtina má pre 

zodpovednosť iné slovo – responsibility. Accountability je skôr odsledovateľnosťou, 

odkontrolovateľnosťou – teda takou zodpovednosťou, ktorú možno stotožňovať so zodpovedným 

plnením formálne predpísaných povinností, napríklad pri skladaní účtov (account (angl.) = účet), pri 

vykazovaní predpísaných skutočností, všeobecne pri uvádzaní skutočností pod určitým (povinným) 

tlakom (Pospíšilová 2006), nútene. 

 Transparentnosť by nemala byť niečim vynucovaným, ale dopracovať sa k nej zrejme 

nebude také ľahké. Ako konštatovala bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová (2006, s. 62), 

„všade, kde nie sú nastavené vzťahy medzi súkromným a verejným priestorom dostatočne 

transparentne a jasne, vždy bude dochádzať k ich zneužívaniu v prospech súkromného záujmu, 

nech by bol definovaný akokoľvek priamo či nepriamo.“ 

 Napriek tomu, že transparentnosť by nemala byť vynucovanou, je potrebné neustále hľadať 

mechanizmy jej posilňovania a vytvárania spoločenského tlaku. Jedným z nich je aj tzv. 

whisteblowing, čiže oznamovanie protispoločenskej činnosti, aj keď pôvodne vznikol ako nástroj 

na odstraňovanie nekalých praktík v súkromnom podnikaní a tam má aj naďalej svoj význam. U nás 

ho upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, týkajúci sa 

oznamovateľov nielen v pracovnoprávnom, ale aj v štátnozamestnaneckom a služobnom pomere. 

Nedostatkom tejto úpravy však ostáva, že sa vzťahuje len na oznamovanie protispoločenskej 

činnosti, zahrnutej v ustanoveniach Trestného zákona a niektorých správnych deliktov. 

 

 Aj keby sa v praxi uplatnili len uvedené systémové nástroje boja s korupciou, malo by to 

pozitívny dopad nielen na obraz Slovenska v medzinárodných rebríčkoch, ale najmä v dôvere 

občanov k štátu, v ktorom žijú. 
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ZÁVER 
 

 Napokon nám pri pohľade na celok takto koncipovanej teórie verejnej politiky vyvstáva 

jedna otázka, ktorú sme nechceli riešiť ex ante, ale na ktorú jednako treba dať aspoň na tomto 

mieste určitú odpoveď: do akej metodologickej paradigmy sa radí teória verejnej politiky? Je teória 

verejnej politiky vedou normatívnou, alebo je vedou explanačnou? 

 Ak vnímame verejnú politiku v kontexte, resp. ako prejav určitej paradigmy vo vývoji 

ľudskej civilizácie, ktorej cieľom je čo najlepšie usporiadať vzťahy v spoločnosti tak, aby činnosť 

ľudí, motivovaná ich záujmami, vykazovala čo najväčší súlad, potom by sme možno dospeli aj k 

záveru o jej normatívnom charaktere. Celou ľudskou históriou od počiatku druhu homo sapiens sa 

totiž vinie snaha tvoriť mechanizmy a neskôr i celé systémy spoločenskej regulácie a ďalej ich 

zdokonaľovať. Otázkou teda je, či si kladie aj teória verejnej politiky takýto cieľ. 

 Celým predchádzajúcim textom sa vinie prihlásenie sa k politologickému pôvodu teórie 

verejnej politiky. Politológia sa pritom radí medzi vedy normatívne, podobne ako napr. logika, 

estetika, etika, ale najmä právo, ktoré tiež patrí ku genetickým predkom teórie verejnej politiky, 

pričom platí, že normatívny, resp. normatívno-preskriptívny prístup hľadá odpoveď na otázku, ako 

by mal skúmaný jav vyzerať, teda „vynáša súdy a predkladá odporúčania“ (Heywood 2002, s. 33), 

resp. že  normatívno-ontologický prístup zdôrazňuje stanovenie pravidiel myslenia, správania a 

politickej praxe (Zambová 2016), resp. „chce ukázať ako má vyzerať politika, politický systém, 

myslenie o politike a politické správanie ľudí“ (Štefančík 2012, s. 26). „Ontologicky sa normatívne 

dostáva do opozície proti faktickému, epistemologicky proti deskriptívnemu a metodologicky proti 

explanácii“ (Višňovský 2008, s. 289). 

 Otázku normativizmu v politológii si postavil už Sartori: v probléme, týkajúcom sa 

oslobodenia demokracie od hodnôt, keď sa oproti sebe ocitli „nestrannosť hodnotenia“ a 

„hodnotové vákuum“, čo vyústilo do „obchádzania hodnôt“ a k strachu z hodnôt, v dôsledku čoho 

sa politická veda stala nerelevantnou: „Wertfreiheit zapríčinila vyhýbanie sa hodnotám, ktoré 

nevyhnutne vyvoláva protiopatrenie, čiže neprimeranú zaťaženosť hodnotami. Teória demokracie sa 

tým dostala z extrému deskriptivizmu do extrému obhajovania hodnôt“ (Sartori 1993, s. 7). 

Napokon v literatúre sa stretávame aj s názorom, že i základná kategória teórie verejnej politiky – 

verejný záujem – má normatívny charakter, čiže má hodnotiacu (axiologickú) charakteristiku: 

hovorí o skúmanom probléme z pohľadu, akým by mal byť, porovnáva existujúci stav s ideálnym 

(cieľovým) stavom. Keďže tento cieľový stav môže byť z hľadiska rôznych aktérov definovaný 

rozdielne, je ťažké takto dospieť k jednotnému pohľadu na verejný záujem (Ochrana 2010b, s. 15, 

17).  

 Možnosťou však je pristupovať k vymedzeniu tohto pojmu nenormatívne, deskriptívne, 

skúmať ho „ako taký“, vychádzať z paradigmy empiricko-deskriptívnej vedy, resp. empirický 

prístup skúma realitu nezaujato, analyzuje a vysvetľuje to, čo existuje. Pritom pri empirickej, resp. 

empiricko-analytickej paradigme sa „stretávame s vymedzením troch prístupov, ktorých 

diferenciačným znakom je rôzna úroveň abstrakcie. Konkrétne ide o tzv. deskriptívny prístup 

umožňujúci iba jednoduchú generalizáciu, pričom na tomto mieste najčastejšie dochádza k využitiu 

induktívnej metódy. Jeho nedostatkom je nízka poznávacia hodnota, ktorá by mohla slúžiť k 

definovaniu obsiahlejších zovšeobecňujúcich výpovedí. O niečo zložitejší prístup predstavujú 

systematické metódy analýzy. V tomto prípade hovoríme o tzv. teóriách stredného dosahu, ktorých 

výskumný efekt je pri ich využívaní značne hodnotnejší. Nakoniec ide o tzv. deduktívne metódy, 

ktoré vždy vychádzajú z konkrétneho predpokladu a na jeho základe dedukujú konkrétne závery a 

stanoviská. Tieto závery a stanoviská je však ešte nevyhnutné empiricky overiť, potvrdiť ich 

platnosť alebo ich vyvrátiť“ (Briška 2010, s. 79, Zambová 2016). Všeobecne cieľom empiricko-

analytickej (alebo tiež kriticko-racionálnej) paradigmy je „exaktný popis skúmaných fenoménov a 

ich vysvetlenie objavovaním pravidelností a súvislostí medzi nimi“ (Štefančík 2012, s. 27), čo by 

podľa nášho názoru lepšie vystihovalo charakteristiky teórie verejnej politiky, ako sme ju 

analyzovali v predchádzajúcom texte. 

 Práve rozvinutím praktických aplikácií verejnej politiky sa otvára priestor pre objavovanie 
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týchto pravidelností a ich spätnou teoretickou reflexiou sa zároveň otvára priestor pre zavŕšenie 

výstavby teórie verejnej politiky: popri predmete a metódach by bolo možné pristúpiť aj k 

formulácii zákonitostí a zákonov verejnej politiky.  

 Napokon tu prichádzajú do úvahy ešte i ďalšie paradigmy, ako napríklad kriticko-dialektická 

(ktorá má však takisto normatívny charakter) alebo teoreticko-explanačná, umožňujúca teoretické 

vysvetlenie javov objektívnej skutočnosti.   

 Otázka normatívnosti či deskriptívnosti (resp. explanačnosti) prístupu k pojmu verejný 

záujem ako kľúčovému pojmu verejnej politiky a jej teórie je rozhodujúca aj pre určenie charakteru 

celej tejto novej vednej disciplíny: normatívny prístup vynáša úsudky a odporúčania, deskriptívny 

analyzuje a vysvetľuje. Podobnú otázku riešila kedysi už aj politológia, ktorá si zo svojej histórie, 

keď sa formovala v rámci politickej filozofie, priniesla silnú tendenciu k normatívnosti. Hoci aj v 

histórii politickej filozofie boli silné stopy deskriptívno-empirického prístupu – A. Heywood uvádza 

(2002, s. 34) ako príklady Aristotelov pokus o klasifikáciu ústav, Machiavelliho realistický popis 

štátnictva, Montesquieovu teóriu štátu a práva a pod. (v čom dnes pokračuje komparatívna 

politológia). „(Prírodo)vedecká objektivita v zmysle naprostej nestrannosti či neutrality nutne 

ostáva v politologickej analýze nedosiahnuteľným cieľom“ (tamže, s. 37). Aj Sartori vníma otázku 

normativizmu v politológii v tesnej väzbe na otázku jej empirizmu, vzťahu tradičnej teórie 

demokracie a empirickej teórie demokracie, v ktorej druhá „overuje“ prvú – a dospieva k názoru, že 

termín demokracia „nemá iba deskriptívnu alebo denotačnú, ale aj normatívnu a presviedčaciu 

funkciu“ (Sartori 1993, s. 10), pričom normativita špecificky vystupuje do popredia pri skúmaní 

jednotlivých foriem demokracie, ktorými sa politológia zaoberá, ako napr. sociálnou demokraciou a 

pod. „Postup teória – výskum vedie k deskriptívnej teórii existujúcich demokracií, zatiaľ čo postup 

teória – prax končí v teórii možnej demokracie“ (tamže, s. 20). 

 Nemecká politická veda tu „stavia napríklad politický výskum s klasickou otázkou do 

protikladu s modernou politickou otázkou. Klasická otázka politickej vedy a politickej filozofie sa 

zameriava na identifikáciu správneho, spravodlivého a dobrého politického poriadku, ktorý sa snaží 

na základe určitých princípov rozvinutú normatívnu predstavu usporiadaného politického 

spoločenstva vyvážiť s danými politickými podmienkami a mocenskými zápasmi. Skúške sú tu 

vystavované doterajšie decízne inštitúcie a prevládajúce politické ideály so záujmami relevantných 

aktérov. Pre moderné politické analýzy už nie je normatívny ideál politického výskumu hlavný, ale 

predmetom analýzy sa stáva konkrétne politické správanie. Preto sú potrebné inštitucionálne 

predpoklady a úlohy sociálno-politického dizajnu, ktoré vytvárajú alebo uprednostňujú najmä 

politické správanie alebo určitú konšteláciu politických záujmov“ (Schneider – Janning 2006, s. 

17). Môžeme to teda interpretovať ako prevažne normatívnu paradigmu tradičnej politickej vedy a 

prevažne empiricko-analytickú paradigmu „modernej“ politickej vedy.  

 Podľa nášho názoru by teda mala mať teória verejnej politiky ako dominantnú skôr svoju 

deskriptívno-explanačnú paradigmu, teda skôr vysvetľovať či objasňovať ako fungujú mechanizmy 

a procesy vo verejnej politike (Novák 2011b, s. 45) – a aj pojem verejný záujem by mal vo svojej 

interpretácii menej podliehať normatívnej paradigme. 

 Teória verejnej politiky sa takto javí skôr ako nenormatívna, pozitivistická veda, 

koncipovaná v empiricko-analytickej resp. teoreticko-explanačnej paradigme a v priestore 

politických vied zaujímajúca miesto v bezprostrednom susedstve politológie, ale smerom k 

empiricky orientovanej politickej sociológii či sociológii politiky. Jej ďalší vývoj toto jej miesto 

určite ešte upresní.  

 Už na tomto mieste však treba poznamenať, že jednotlivé „aplikované“ podoby verejnej 

politiky môžu rôznou mierou napĺňať aj požiadavku normatívnosti svojich paradigiem. 

 

 Treba však dodať, že pozitivistická paradigma netvorí jediný zdroj filozofickej obsahovej 

paradigmy teórie verejnej politiky. Druhým je - ako sme si niekoľkokrát v predchádzajúcom texte 

naznačili - deweyovský pragmatizmus. Že tieto dva filozofické prúdy - pragmatizmus a 

pozitivizmus - sa v histórii filozofie produktívne ovplyvňovali, na to poukázal už napr. profesor E. 

Višňovský (2018). Z nášho pohľadu ich prienik môžeme identifikovať napríklad v pojme 
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intersubjektivity, ktorá patrí k základným prvkom pragmatickej filozofie (Višňovský 2015, s. 236 - 

237). Znakmi intersubjektivity v tomto zmysle je, že indivíduum sa formuje v kolektivite a až v nej 

sa inidividualizuje racionalita účelu a že zároveň existuje multiplicita identít indivídua v 

kolektivitách (Schubert - Bandelow 2014, s. 51). Tieto znaky korešpondujú zároveň so 

sociologickým pozitivizmom nie však v durkheimovskej, ale v tardeovskej tradícii. 

 Klaus Schubert - ako autor, venujúci sa teórii verejnej politiky - charakterizuje 

pragmatizmus okrem intersubjektivity aj ďalšími znakmi, ktoré vyjadrujú afinitu našej vedy k 

pragmatizmu. Patrí k nim aj pluralizmus, charakterizovaný zložitosťou a rôznorodosťou reality ako 

aj principiálnou otvorenosťou a tvarovateľnosťou, ďalej antidualizmus, charakterizovaný 

postavením teórie a praxe do rovnocenného postavenia ako aj ich postupná premena a vylepšovanie  

bez akéhokoľvek všeobjímajúceho univerzálneho výkladu, ako aj demoktratický individualizmus, 

charakterizovaný okrem iného inovatívnym riešením problémov bez vopred určeného politického 

rámca, pričom verejnosť má byť zapojená do vývoja (múdrosť verejnosti) (Schubert - Bandelow 

2014, s. 46 - 68).  

 Otázkou teda je aj to, nakoľko má pragmatizmus charakter normatívnej paradigmy. 

Zastávame názor, že pragmatizmus prichádza skôr s prístupom hodnotenia praktickej užitočnosti 

ako tradičnej normatívnosti (Kulczycki 2012, s. 150). Inovatívne riešenie problémov, spolu s 

ďalšími uvedenými charakteristikami, nadväzuje na pragmatickú teóriu konania, rozpracovanú 

jednak v prácach Johna Deweyho ale aj G. H. Meada a ďalších. Ciele činnosti nie sú normatívne 

vopred určované, ale sa neustále revidujú a rekonštruujú v závislosti od úspechov a zlyhaní pri ich 

vykonávaní (Koczanowicz 1995, s. 167), čo posúva paradigmu pragmatizmu a tým aj priestor 

identity našej vedy viac k empiricko-analytickým charakteristikám. 
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Summary 

 

The monograph attempts to give a comprehensive presentation of public policy theory as a 

new discipline of a non-normative, theoretical-explanatory and empirical-analytical nature, 

occupying a place in the space of political sciences between normative political science and 

empirically oriented political sociology or sociology of politics.  

In its introductory chapter, the monograph deals with the origin and formation of issues that 

are becoming subjects of current interest in the theory of public policy, in the preceding stages of 

the development of political sciences from political philosophy through to political science. 

It traces the effect of changes in the objective reality and development of scientific 

methodology on this process, while the ultimate factors in the forming of a separate theory of public 

policy in the framework of political sciences are considered the changes in the structure of the 

political system (as, for example, party decline, fragmentation of party-political structures 

disrupting parliamentarianism, the entry of non-political actors into political discourse, changes in 

the approach to minority interests, etc.) but also changes in the function of the market (the entry of 

banks and financial groups into politics, etc.) and civil society in relation to public policy (its 

political emancipation, civic ethos, etc.). Along with the development of a methodology (in 

particular empirical analyses of the political field), public policy theory is thus profiled as a 

multidisciplinary science concerning collectivised interests, their emergence, the actors and tools by 

which these interests are promoted as public interests.  

 

Differences between political science and public policy theory  

politology, political science public policy theory             

power (public) interest             

(political) elites actors             

the state - the political system state, market, civil society             

“political” politics “non-political” politics             

management administration             

conflict, competition partnership             

predominance of normativism predominance of empiricism             

Source: own work 

 

In the subsequent chapters, the monograph addresses the subject and methods of science 

defined in this way – in the 2nd to 4th chapters, it focuses primarily on the issue of public interests:  

in the second chapter, explicitly, the issue of interests in general.  

The basis of public interests as a key concept of public policy theory lies in the various 

individual interests that may have the nature of personal interests (psychologically permanent, 

sociologically innate, economically existential), private (enduring, acquired, life), as well as other 

individual interests (transient, ascribed). The legitimacy of individual interests is given by the 

identity of their individual holder. These individual interests of individuals combine, collectivise 

with the individual interests of other individuals into the form of supra-individual interests. The 

collectivisation of personal individual interests gives rise to the same supra-individual interests, the 

collectivisation of private individual interests gives rise to supra-individual interests, the 

collectivisation of other individual interests gives rise to various other supra-individual group 

interests. Sometimes these supra-individual interests are further collectivised into higher supra-

individual interests, for example political interests.  
An important moment before distinguishing these individual and supra-individual interests 

from public interests is the differentiation highlighted by John Dewey, who noted the fundamental 

difference between the interests of those who are directly involved in an activity, and the interests of 

those who are not directly involved in the given activity: “In each case combined or cojoint action 

... results in producing distinctive consequences - that is, consequences which differ in kind from 
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those of isolated behavior. When these consequences are intellectualy and emotionaly appreciated, a 

shared interest is generated and the nature of the interconnected behavior is thereby transformed ... 

Sometimes the consequences are confirmed to those who directly share in the transaction which 

produces them. In other cases they extend far beyond those immediately engaged in producing 

them. Thus two kinds of interests and of measures of regulation of acts in view of consequences are 

generated. In the first, interest and control are limited to those directly engaged; in the second, they 

extend to those who do not directly share in the performance of acts. If, then, the interest constituted 

by their being affected by the actions in question is to have any practical influence, control over the 

actions which produce them must occur by some indirect means. ... Those indirectly and seriously 

affected for good or for evil form a group distinctive enough to require recognition and a name. The 

name selected is The Public” (Dewey 1927, pp. 27, 35). At the same time, individual, but also 

supra-individual, are those interests of people who share in a certain activity (connected with this 

interest), making them legitimate, but not yet public. 

The collectivisation of individual interests in two supra-individual interests also means their 

input legitimisation, i.e. those supra-individual interests feature as legitimate interests, if certain 

rules are observed. The same supra-individual interests are legitimate if they encompass in their 

basic characteristics all the personal individual interests collectivised in them. Common supra-

individual interests are legitimate if the Pareto optimum applies to all individual private interests 

collectivised in them. Other supra-individual group interests are legitimate if there is at least a 

minimum point of contact between others (not personal, and not private) interests that have arisen 

through their collectivisation. This input legitimation takes place at the (intra) group level but also 

at the intergroup level, resulting in higher supra-individual interests:  

Supra-individual interests become public interests through their final legitimisation by the 

public. The public have a dual role in the processes of this legitimisation. The public can act 

through their legal and legitimately elected parliamentary representation, passing laws whose 

content expresses generally the majority public interest, or directly as a summative (non-

hierarchical) communicating collectivity, formed by individual members, linked by public interest, 

which can also legitimise a minority public interest.  
The key category here becomes “the public” (to which the whole third chapter is devoted), 

and which is understood as a summative (non-hierarchical) communicating collectivity formed by 

individual members linked by a “public” interest, which they legitimise through their 

communications and manifestations. An important prerequisite for the emergence of the public’s 

intersubjectivity (here the monograph refers in particular to Tarde’s sociological legacy. The public 

is made up of individuals – not groups – of independently thinking people (Kant’s “dem 

öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft”), ununiformed and non-averaged (Kierkegaard’s 

“ligelighed”), a sphere of private individuals gathered in the audience (Habermas). Thus, the public 

is not a group in the narrower sociological sense, it is a collectivity, open and accessible at least 

potentially to every individual. There is heterogeneity in the public (R.E. Park), their plurality 

(Frazer), and its degree of manifestation is important for every public: Every supra-individual 

interest seeking legitimisation as a public interest must create “its own public” that legitimises it. 

The public, therefore, does not have a primarily quantitative characteristic. Here there is an 

important difference to be made between supra-individual interests linking individuals directly – 

and a public interest, involving in its legitimisation those individuals affected by this interest 

indirectly. Thus, the public cannot be identified with the state: the public does, though, through its 

representatives and their powers, participate in the creation of the state (Dewey). Neither can the 

public by way of simplification be taken as being identical to civil society. The public consists of 

sovereign, non-delegated individuals, civil society, civic associations, associations, chambers, etc. 

(Habermas). 
Parliament is a legal and legitimate representation of society, so it can be entrusted with the 

task of legitimising supra-individual interests (political interests represented by political parties). It 

is thus by the parliamentary majority (the hypothetical representation of the majority of society) that 

laws are legitimised, and the purpose contained in them is identical (according to the opinion of the 
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Constitutional Court of the Slovak Republic 8/96) with the public interest. This path of 

legitimisation is, by its very nature, particularly effective in the case of majority public interests, 

with which the majority, or at least a dominant part of the public, identifies. Minority interests can 

be legitimised by the public through various forms of expression or published opinion (öffentliche 

Meinung in Tönnies’ distinction of the three forms of this opinion) – plebiscite, referendum, 

representative poll, etc. It is, though, necessary to analyse very sensitively, for example in the case 

of petitions, not just how many people signed it, but who signed it, because its signatories may be 

connected only by their personal or private interests, and despite a large number of signatures, their 

interest was not legitimised as an output by any wider public. Here, the criteria of Pierre 

Rosanvallon’s democratic legitimacy of impartiality, reflexivity, but especially proximity, also enter 

into an assessment of legitimacy. 

Fritz W. Scharpf in this way organically links to Dewey, particularly if we combine his 

concept of input legitimacy with the legitimisation of supra-individual interests and output 

legitimacy with the legitimisation of these interests into the form of public interests by the public. 

Like Dewey, Scharpf distinguishes between input legitimisation by members and output 

legitimisation by other independent people, thereby deepening the original Easton-Jenkins input-

output model of the public policy process. 
The monograph points out that while every public interest must be legitimate, not every 

legitimate interest need be public. We encounter this particularly when examining interests that are 

legitimised by the agreement of opposing parties. An assessment of the legitimacy of an interest 

here is subject to judicial power, with possible application of an adequacy test, which can be helpful 

also in the case of conflicts between legitimate public interests (the NIMBY phenomenon).  
 

Basic scheme of the transformation of interests and the process of their legitimisation  

 

                        Input legitimisation (collectivisation)                       output legitimisation 

                                ┌─────────────┐ 

INDIVIDUAL > SUPRA-INDIVIDUAL > (HIGHER SUPRA-INDIVIDUAL) > PUBLIC 

                          group            intergroup                      public 

                                                                                                                        (parliament) 

                                                                                                               

Source: own work 
 

It should be emphasised that not all individual interests undergo collectivisation. Many 

individual interests remain latent until the individual, in interaction with other individuals, is 

confronted with the need to “recognise” an own particular interest – but only collectivised supra-

individual interests become an initiator of their legitimisation by the public in the form of public 

interests.  
Each individual interest can (but does not have to) under certain conditions be collectivised 

into supra-individual interests, for which it is important that it passes through several phases of the 

(so-called intermedial) process of collectivisation. Each individual interest should, above all else, be 

articulated, “recognised”, with personal, private and also some other individual interests being 

recognised self-evidently, naturally, implicitly. But it is precisely some of the other “interest” 

individual interests that are not recognised in this way, and their recognition occurs sometimes only 

on the basis of an external (situational) stimulus, i.e. explicitly. 

Articulated public interests must, in the next phase, be manifested, publicly expressed, so 

that they become obvious also for the surrounding environment. In some cases, this external 

manifestation is obvious, explicit, such as in the case of personal interests or some publicly 

(actively) manifested other interests – in different interests it is necessary, for further 

collectivisation, for this individual interest to be wilfully (actively) expressed. Only explicitly or 

implicitly manifested individual interests can be aggregated into the form of supra-individual 

interests. This aggregation, too, can be, similarly as with the preceding manifestation, implicit or 
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explicit. 

These steps then result in legitimate supra-individual interests that enter the public space, 

where they seek legitimisation so that they can be considered public interests. In order for this to 

happen, though, these collectivised supra-individual interests must gain support, the consent of the 

public, formed by individuals, independently thinking holders of individual and supra-individual 

un-collectivised interests. Although the public, or more precisely the publics, are not primarily the 

creators of public interests, they do nonetheless either identify with the formulation of some supra-

individual interest, or not (or do not take any position on it). If the public accepts it, recognises it as 

a public interest, the public interest must be publicly recognised, or at least publicly manifested.  
 

Transformation of interests into public interests  

individual interests  articulation  manifestation  aggregation  supra-individual 

interests  

          

 

personal  

 

implicit  

 

implicit  

 

implicit  

same                          >     

 

 

interests  

public  

> 

 

private  

 

implicit  

 

explicit 

 

explicit 

common                    > 

> 

 

other 

explicit explicit explicit group                    > 

implicit  implicit  implicit  > 

Source: own work 
  

Public interest is, therefore, from the aspect of public policy 

 a majority, individually manifested and subsequently legally – most often in structures of the 

political system – collectivised input interest, or 

 any (also minority) group interest, (input) legitimised in the group on the basis of 

manifesting and collectivising enduring personal, permanent private or also other transient 

individual interests in the form of supra-individual (same, common, or other group) input 

interests, 

 which is subsequently (output) legitimised by  
 parliament (similar as with majority interests), or  
 the public, as a summative collectivity of active individuals, exceeding the 

collectivisation level of political parties or individual interest groups, as holders of input 

interests. 
In the fifth chapter, the monograph deals with another key concept, characterising the 

subject of the newly emerging science, namely public policy actors as active holders of supra-

individual interests seeking their legitimisation by the public. It divides them according to the 

systems of social regulation in which they are formed. Actors from the state environment are partly 

known also from political science literature (political parties, parliamentary clubs, party apparatus, 

government, etc.). Actors from the market environment, for example from the environment of 

factors of production, are sometimes included in civil society (consumer associations, trade unions, 

etc.), although from the aspect of participation in public policy, they participate primarily by means 

of markets in products and services (together with producer organisations), or in labour markets 

(trade unions together with employers’ unions), markets in capital and land, as we see them actively 

feature for example in shaping European economic policy. In civil society, as a system of social 

regulation, the monograph notices, alongside traditional subjects (civic associations, nonprofits, 

think tanks), actors arising in connection with the development of digital technologies, either right 

at the interface with the market (actors in the shared economy) or also on the interface with 

traditional political structures (Facebook forums, etc.). Finally, also the environment of civil society 

acts in separation from church entities, which belong to the relict, but still functioning, system of 
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religious social regulation, which was dominant particularly before the emergence of the modern 

civil state, liberal market and citizenship. 

The sixth chapter, still focusing on the basic elements of the new science, examines the tools 

of public policy. In contrast to other publications, it explicitly separates out the group of strategic-

conceptual, and by analysing their various types, points out their importance in formulating the 

problems that public policy addresses. In the case of legal tools, it describes not just ordinary 

legislative tools, but also numerous other tools of binding regulation and draws attention to the fact 

that contracts may also have the nature of legally binding public policy (even if they need not 

necessarily be used in the sense of a public interest, but only in a legitimate interest). Economic 

tools in public policy represent a very wide range, therefore their publication in accordance with 

economic theory of public finance is broken down into fiscal, monetary, pension, foreign trade and 

microeconomic, emphasising the difference of how they are perceived in the context of economic 

and public policy. It also pays attention to tools outside the sphere of public finance – either from 

these environment and business sector (e.g. corporate philanthropy instruments) or from the civic 

society environment (e.g. voluntary collections, local barter trade systems, etc.). And information 

tools, too, for the sake of clarity are divided into those of a general information nature (education 

and public information tools) that are of a regulatory nature (e.g. railway timetable), a registration 

nature (e.g. property number) or voluntary (ratings, etc.). Finally, organisational–administrative 

tools are defined by the monograph both as elements of institutional infrastructure (e.g. various 

offices), as administrative-organisational tools (e.g. official notice boards), and as purely 

organisational tools (for example organisation of a public collection).  

Besides the subject, the second most important parameter of each new science is its method 

– to which the seventh chapter of the monograph is devoted. There is a link here both to the political 

science tradition, particularly in the form of the use of models, and especially to the use of empirical 

analyses, whether public policy is now perceived as a process, as a cycle, as a model of arenas – 

actors – agendas, or as models of networks. Empiricism is seen here, for example, in the elaborated 

system of evaluation criteria in the framework of the public policy cycle. Compared to other titles 

of a similar focus, the monograph examines in greater detail, for example, the issue of arenas in the 

approaches of T. Löwi and other authors, comparing them with the concepts of K. W. Deutsch 

(Meinungsreservoir) or P. Bourdieu (le champ), similarly as, for example, in connection with public 

policy as a process, the monograph deals not just with H. Lasswell, D. Easton, W. I. Jenkins or M. 

Howlett, but also with C. Offe and F. Lehner, thus diverging somewhat from the dominance of 

English-language literature in this field in Slovakia. 

The final chapter of the monograph is devoted to the failures of public policy – corruption 

and cronyism. Special attention is paid to low-threshold corruption, petty corruption, political graft, 

etc., looking also at private corruption, bid rigging, etc. In contrast to the dominant approaches in 

domestic literature, which perceives corruption as a relationship between the corrupting and the 

corrupted, the monograph devotes attention also to the third party – the injured, which makes it 

possible, for example, to better identify the differences between a payment, gift and bribe. The main 

reason for the existence of corruption is stated as being shortcomings in the functioning of legal and 

legitimate mechanisms for the transfer of individual and supra-individual interests into the form of 

public interests, and therefore the main tool in the fight against corruption is considered as being a 

change to this situation, where these changes must not just extend traditional transparency to public 

accountability, but also include support for whistleblowing, etc.  

 The reader will find a bonus in the conclusion to the monograph, in the published reflections 

on the normativism or non-normativism of the new science.
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