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Úvod 

 

Participácia1 v  demokratickej otvorenej2 občianskej spoločnosti3 predstavuje aj 

v priestore Slovenska, opäť od znovuotvorenia slobodného priestoru jednu 

                                                           
1 Politickú participáciu rozlišujeme na konvenčnú a nekonvenčnú. Konvenčná zahŕňa relatívne obvyklé správa 
   nie, ktoré využíva inštitucionálne prostriedky, ktoré poskytuje demokracia, a v danej situácii býva prijateľné  
   pre väčšinu ľudí. Nekonvenčná participácia je relatívne neobvyklé správanie, ktoré kritizuje alebo sa stavia na  

           Štúdia pojednáva o fenoméne občianskej participácie  v rámci 
demokratického zriadenia  európskej civilizácie.  V prvom kroku analy-
zuje historický vývoj demokratického zriadenia na hodnotových fun-
damentoch Starovekého Grécka, v druhom kroku skúma možnosti 
participácie občanov obce; štátu na rozhodovacích procesoch. Vychá-
dza z tradičných antických zdrojov ako napríklad Aristoteles či Thuky-
dides, ale aj renomovaných novodobých autorov ako napríklad G. Sar-
tori či A. Tocqueville. 
 

demokracia, občianska partici-

pácia, axiológia, štát 
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z najdiskutovanejších tém. S otvorením diapazónu  demokracie a jej hodnôt po roku 1989 

sme opäť otvorení aj úvahám o miere účasti rôznych subjektov (predovšetkým občanov) na 

správe vecí verejných. V súčasnosti je rozsiahla občianska participácia4  neodmysliteľnou 

súčasťou fungovania každej demokratickej spoločnosti. Demokracia vytvára/by mala vytvá-

rať vhodné podmienky pre jej realizáciu a naopak  občianska participácia  spätnoväzobne  

vytvára demokraciu v jej skutočnej podobe. Občianska participácia je v najrôznejších for-

mách a podobách akceptovaná ako  nevyhnutnosť  podpory existencie a rozvoja najdokona-

lejšieho politického systému, ktorý v súčasnosti poznáme. Politickú moc je potrebné vždy 

nejakým spôsobom kontrolovať. V súčasnosti, ako hovorí Pehe (2000),  nemôže byť patró-

nom  tejto kontroly iba vybraná časť obyvateľstva ako tomu bolo v staroveku,  rovnako to 

nemôže byť  iba cirkev ako v stredoveku alebo prirodzené právo, ale to musí byť istý druh 

diskurzu, ktorý vychádza z rozumu. Základnou formou občianskej participácie  na veciach 

verejných  je verejnosť. Už tým, že sa zúčastňujeme na  slobodnom racionálnom diskurze , 

participujeme na veciach verejných. V skutočne demokratickej spoločnosti na res publice5 

participuje aj ten, kto hovorí, že ho politika nezaujíma a nechodí k volebným urnám, pretože 

aj tento postoj je jedným z tých, ktoré formujú  verejnosť a verejnú mienku. Občania 

v otvorenej demokratickej spoločnosti v súčasnosti majú  množstvo ďalších možností spolu-

podieľania sa na správe vecí verejných. Môžu sa vo verejnom živote  priamo ale aj nepriamo 

angažovať na  najrôznejších úrovniach a rovinách6 avšak len za splnenia základného predpo-

kladu -  existencie demokracie. 

 V súvislosti s týmito faktami je nevyhnutné istým spôsobom inštitucionalizovať for-

my a spôsoby  spoluparticipácie  občanov na spravovaní vecí verejných. Táto problematika 

                                                                                                                                                                                     

   odpor voči vláde (David, 1996, s. 49). 
2 ...spoločnosť, v ktorej jednotlivci musia  rozhodovať osobne budem nazývať otvorenou, oproti spoločnosti  
   magickej, kmeňovej či kolektivistickej, teda uzatvorenej (Popper, 1994). 
3 Päť základných foriem inštitúcií občianskej spoločnosti, ktoré  ožno chápať ako prejavy občianskej participá 
   cie: 1. Odbory  a podnikateľské zväzy, 2. Profesijné zväzy, 3. Jednorázové záujmové skupiny, 4. Skupiny pre 
   sadzujúce verejné záujmy, 5. Lobbystické zoskupenia. K problematike občianskej spoločnosti a jej formovania 
   pozri Gbúrová (2005). 
4 Bližšie k problematike občianskej participácie (s osobitným zreteľom na  Slovensko) pozri Klimovský (2008)  
   a tiež napríklad Rajňáková (2008). 
5 Termín republika pochádza z latinského pomenovania res publica - obec, štát, vec verejná, vedenie verejných  
    záležitostí. Je to jediný latinský termí, ktorý si zachováva grécku horizontálnu predstavu politiky, ktorej naj 
    bližší anglický preklad je „common weal“, („všeobecné blaho“). Všetky ostatné pojmy ako napríklad princi 
    patus, regnum, dominium, gubernaculum – sa vzťahujú na vertikálny rozmer politiky (Sartori, 1993, s. 132). 
6- priama účasť v politike ako forme usilovania  o dosiahnutie a výkon moci 
  - účasť na rôznych formách občianskej spoločnosti 
  - profesné zaradenie a výkon zamestnania (Pehe, 2000). 



3 

 

sa odvíja od základného stavebného kameňa, ktorým je politický systém, ktorý stanovuje 

základné podmienky fungovania celej spoločnosti a štátu. Na Slovensku rovnako ako aj  

v ďalších štátoch sa po roku 1989 začala znova vytvárať demokracia s jej hodnotami, ktoré 

sú  zakotvené aj v Ústave SR, č. 460/1992 Zb., prvá hlava, prvý oddiel, základné ustanovenia, 

čl. 1 ods. (1) , ktorá hovorí, že  Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny 

štát. Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.  

 

Táto stať je zameraná na  analýzu zložitej problematiky fenoménu demokracie7 ako 

základného predpokladu občianskej participácie8 (bez demokracie niet participácie a bez 

participácie niet demokracie) v jej historicky rôznych podobách so zaostrením na demokra-

ciu participačnú, a  tiež hodnotám slobody a  rovnosti  ktoré predstavujú  fundamentálne 

                                                           
7 Ako poznamenáva v. Dvořáková a J. Kunc „ Aj keď dnes patrí k dobrému tónu prízvukovať sťažnostiam špič 
   kových  intelektuálov ako je Salvatore Veca, že postrádame teóriu súčasnej demokracie, že vôbec nemáme  
   teóriu, ktorá by náležite popísala  reálne fungovanie režimov, ktoré konvenčne označujeme ako 
demokratické,    
   nie je možné prejsť bez odkazu  vybrané diela zásadné, ktoré každé bolo v tejto téme prevratnou udalosťou.  
   Pre klasickú víziu demokracie  ako politickéo trhu predovšetkým Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socia 
   lism, and Democracy, New York 1942, pre poňatie  demokracie ako jednania medzi väčšinou a menšinou 
Hans   
   Kelsen, O podstate  a hodnote demokracie, Praha 1933, a tiež General Theory of Law State, New York 1945.  
   Z novších pojednaní predovšetkým Norberto Bobbio, Democrazia, maggioranza e minoreanze, Bologna 1981,  
   Georges Burdeau, La démocratie, Paris 1966, a tiež Traité de science politique, Tome I-IX, 2e ed., Paris 1971,  
   Robert  Dahl, A Preface to Democratic Theory, Chicago 1956, C. B. McPherson, La democracia liberal y su  
   época, Madrid 1981, G. Sartori, Democratic Theory, Detroid 1962, tiež The Theory of Democracy Revisited,  
   Catham House Publ., Catham 1987 (slov. preklad teória demokracie, Archa, Bratislava 1993), Kenneth McRae  
   (ed.), Consociational Democracy: Political Accomodation ai Segmented Societies, Toronto 1974“ (Dvoŕáková,  
   V. – Kunc, J. 1994, s. 12 – 13). 
8 Na rozdiel od priamej politickej participácie sú formy participácie ako takej  na veciach verejných v rámci  
   občianskej spoločnosti oveľa početnejšie  a farbitejšie. Aktom občianskej angažovanosti je  tak podpísanie  
   petície alebo účasť na demonštrácii  ako je ním výkon miestnej  samosprávy alebo založenie spolku na ochra-
nu  
   zvierat. Je teda nutné rozlišovať medzi takou občianskou participáciou na veciach  verejných, ktorá na seba  
   neberie žiadnou trvalou inštitucionálnu formu, a také formy, ktoré sa  prejavujú skrz inštitúcie (Pehe, 2000).  
   
Medzi aktivity, ktoré na seba neberú nevyhnutne trvalú inštitucionálnu  formu sú aj najrôznejšie individuálne  
   snahy o kontrolu politické moci, od písania listov jednotlivým politikom až po vyjadrovanie vlastných názo 
   rov. Na najrôznejších fórach alebo v médiách. Veľmi dôležitou novou formou občianskej participácie na ve 
  ciach verejných  je stále intenzívnejšia komunikácia ako jednotlivcov, tak  aj rôznych skupín prostredníctvom  
  moderných technológií. Tieto umožnili najrôznejšie nové formy občianskej mobilizácie, vyvíjania nátlaku na  
  politickú sféru.  Niektorí autori tvrdia, že v poslední dekáde došlo k úpadku občianskej  spoločnosti. Prehliada 
  jú pritom čiastočne skutočnosť, že nové technológie, ako je internet, zmenili spôsoby občianskej angažova-
nosti.  
  Na jednej strane v rozvinutých demokraciách  akoby stagnuje rast počtu najrôznejších občianskych asociácií, 
na  
  strane druhej rastie vďaka  moderným komunikačným technológiám suma priamej občianskej angažovanosti  
  a informovanosti (Prehe, 2000).  
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hodnoty axiologického systému každej politicky vyspelej, demokratickej otvorenej spoloč-

nosti. 

 

1. Panta rei (gr. Πάντα ῥεῖ) 

 

             V úvode tejto kapitoly je potrebné vysvetliť, v rámci možnosti, predovšetkým zloži-

tosť fenoménu demokracie, ktorá je základným predpokladom občianskej participácie. Ob-

čianska participácia  je vlastná najvnútornejšiemu významu modernej liberálnej  demokracie 

a dobrého vládnutia politicky vyspelých štátov v súčasnosti rovnako ako aj v minulosti9.  

Podporuje prúd informácií, preberanie ťarchy zodpovednosti  a dáva hlas predovšetkým 

tým, ktorí ako aktéri sú najpriamejšie ovplyvnení verejnou politikou10. Feed back (spätná 

väzba)   od občanov ako účastníkov demokratického procesu umožňuje časovú identifikáciu 

potrieb a priorít spoločnosti a efektívnu alokáciu  zdrojov, ktoré ich majú pozitívne riešiť.   

  Napriek existencii mnohých súčasných ale aj historických prác rôznych autorov, ktoré 

sa  venujú    problematike   demokracie ako základnému predpokladu občianskej participácie 

so zdanlivou ľahkosťou a jednoznačnosťou (skôr v zmysle sloganu ako v zmysle seriózneho 

politologického termínu11), je nevyhnutné poukázať na problematickosť analyzovaného fe-

noménu, ktorý nemožno v žiadnom prípade ani dnes chápať „len povrchne“ oklieštene, 

uzavreto, jednoducho, absolútne a definifívne. 

 Samotný termín demokratia (grécky δημοκρατíα12 = vláda ľudu, slovo kratos – gr. 

κράτος -  znamená silu pravidla, gr. δήμος  - demos znamená ľudia) bol vytvorený pred viac 

ako dvetisícštyristo rokmi.  V pôvodnom význame sa využíval na označenie starogréckeho 

politického zriadenia  gréckych mestských štátov polis (grécky πόλεις) v 6. storočí p. n. l. Tu  

tzv. Athénska (klasická) demokracia obr. č. 1 znamenala predovšetkým podriadenie menšiny 

väčšine a uznanie slobôd, politických práv a rovnosti slobodných občanov13. Všetky závažné 

                                                           
9 A to aj napriek odlišnému chápaniu jej podstaty. 
10 K analýze verejnej politiky vo všeobecnosti a so zameraním na focus Slovenskej republiky je vhodné pozrieť si  
práce Kráľová, (2006) a (2008). 
11 Rovnaká „paušalizácia“ postihuje v súčasnosti viacero fenoménov, kde skoro každý, kto o nich píše či hovorí  
    sa absolútne domnieva, že im definitívne rozumie. Ide napríklad o fenomény ako filozofia, etika, komuniká 
    cia, či sociálna politika. 
12 z gréckeho δημος (demos)=ľud + κρατειν (kratein)= vládnuť. 
13 Občan v Gréckej polis bol špecifikovaný užšie ako ho chápeme v súčasnosti. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDud
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a dôležité rozhodnutia tu prijímalo  Ľudové zhromaždenie, teda ecclesia14 (grécky eκκλησία), 

ktoré sa schádzalo štyrikrát do roka. Pokiaľ to bolo potrebné, rôzni funkcionári „na plný 

úväzok“  boli vyberaní žrebom a vo funkcii sa striedali, aby sa zabezpečilo, že budú akousi 

vzorkou obyvateľstva (rôznych rodín). Funkčné obdobie bolo krátke, aby sa zabezpečila čo 

najväčšia participácia15 (Heywood, 2004, s. 92). Táto demokracia sa obmedzovala len na 

majetných mužov, starších ako dvadsať rokov, ktorí boli narodení v Athénach (Platón, 2005). 

V tomto smere možno Athénsku polis  hodnotiť ako priamy protiklad demokratického ideálu 

(ako ho chápeme v súčasnosti), avšak tento klasický model priamej a sústavnej participácie 

ľudu na politickom živote je udržiavaný v niektorých častiach sveta pri živote  napríklad 

v Novom Anglicku v Amerike a v obecných  zhromaždeniach vo švajčiarskych kantónoch (po-

zri text nižšie).  Je základom širšieho využívania referend predovšetkým v ústavných otáz-

kach, a nových demokratických experimentov ako sú napríklad ľudové panely a elektronická 

demokracia (Heywood, 2004, s. 92).   

 Prvým známym popísaným príkladom primitívnej demokracie na Svete bol však sys-

tém na ostrove Arwad (gr. Άραδο, Arados gr. Άραδος) už  v 2. storočí pred Kristom. Tu boli 

pôvodní občania opísaní po prvý krát  suverénmi nad panovníkom (Jacobsen, 1943). Ďalší 

príklad rannej  primitívnej demokracie  je známy zo Sumerských mestských štátov. Rovnako 

aj na území Vaishali  dnes Bihár – India možno podľa dobových dokumentov  v porovnaní s 

demokraciou nájsť isté podobnosti (Snell, 2001).  

 

Napriek mnohým výhradám k demokracii v historickom kontinuu sa  dynamicky vyví-

jala až po bezprostrednú postmodernú súčasnosť. Všetko sa vyvíja, všetko plynie (panta rei, 

grécky πάντα ῥεῖ), nič nezostáva nezmenené, a tak ani demokracia nezostala (a ani 

v budúcnosti nemôže zostať) raz a navždy zakonzervovaná v „jasnej“? antickej či inej podo-

be. Nadobúdala mnohé charakteristiky a významy a v súčasnosti  sa iba veľmi málo podobá 

tomu, čo  označoval pôvodný pojem. Rozdiely v chápaní podstaty starovekej a modernej 

                                                           
14 Bližšie pozri http://en.wikipedia.org/wiki/File:Athenian-constitution-aristotle.png     a tiež   
    http://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_(ancient_Athens) 
15 Rada, zložená z 500 slobodných občanov, pôsobila ako výkonný či riadiaci výbor Zhromaždenia, návrhy  
    predkladal  Rade päťdesiat členný Výbor. Predseda Výboru zastával svoj úrad len jeden deň a žiadnemu At 
    hénčanovi  sa nesmelo tejto výsady dostať viackrát ako raz v živote. Potreba odbornosti a skúsenosti  viedla  
    k jednej výnimke, najvyšší  vojenskí velitelia mohli byť – na rozdiel od ostatných  funkcionárov – volení opä 
    tovne (Heywood, 2004, s. 92).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Arwad
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaishali_(ancient_city)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Athenian-constitution-aristotle.png
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demokracie ako hovorí G. Sartori nie sú len odlišnosťami geografickými a demografickými, 

ale aj rozdielmi vo formulovaných  cieľoch, akceptovaných, chápaných a žitých hodnotách. 

 

Obr. 1 Realizácia demokracie v Starovekom Grécku 

Zdroj: Mathieu Gauthier-Pilote, http://en.wikipedia.org/, preklad a úprava autor. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

          Moderný a postmoderný človek chce inú demokraciu v tom zmysle, že jeho  ideál de-

mokracie nie je ten istý, ktorý mali Gréci (gr. Έλληνες). Západná civilizácia sa za obdobie od 

existencie  Starovekého Grécka obohatila, modifikovala a prirodzene  formulovala svoje no-

vé hodnotové ciele. Zažila kresťanstvo, humanizmus a renesanciu, reformáciu, prirodzeno-

http://en.wikipedia.org/
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právne koncepcie, liberalizmus, konzervativizmus, fašizmus, nacizmus, socializmus ... mnohé 

ďalšie ideológie16  a medzníky historického vývoja.   

 

Už v staroveku však  možno sledovať rôzne názory na dobré a zlé ústavy, teda dobré 

a menej dobré, či úplne nevhodné formy vlády. Pokiaľ napríklad Periklés17 (grécky Περικλής)  

nazval demokraciu  „vládou v prospech mnohých“ a chápe je ako vhodnú formu politického 

zriadenia, Aristoteles18 (grécky Αριστοτέλης) ju nazval „vládou chudobných“ a spolu 

s tyraniou a oligarchiou  ju odmieta ako nevhodnú formu vlády (naznačené v tabuľke č. 1) 

 

 
 

Tab. č.  1  : Aristotelova typológia foriem štátu 
 

Kto vládne? 

Kto má pro-
spech? 

Vládcovia 
––––––––––––– 

Všetci 

Jeden niekoľko Mnohí 

Tyrania Oligarchia Demokracia 

Monarchia Aristokracia Politieia 

 
 

 

Skutočná samospráva ako ju praktizovali Starovekí Gréci vyžadovala, aby sa slobodní 

občania plne obetovali službe verejnosti. Vládnutie sebe samému znamenalo stráviť život 

vládnutím.  Občan ... sa oddával štátu absolútne, dával svoju krv vo vojne, svoj čas v mieri, 

nemohol odložiť bokom verejné veci, aby sa venoval svojim vlastným... naopak, musel ich 

zanedbávať, aby pracoval pre dobro mesta (Sartori, 1993, s. 284). 

                                                           
16 K politickým ideológiám viac pozri A. Heywood (2003), R. Geffert (2006). 
17 Epitaphios: ....My totiž máme štátne zriadenie, ktoré nepotrebujenič závidieť zákonom susedov, skôr sme 
sami  
    príkladom iným, než ako by sme druhých napodobňovali. Hovorí sa mu demokracia, vláda ľudu, pretože sa  
    opiera o väčšinu, nie len o niekoľko málo jednotlivcov, podľa zákonov majú všetci rovnaké práva, keď ide  
    o súkromné záujmy, pokiaľ ide o spoločenský význam, má pri vyberaní pre verejné úrady každý prednosť  
    podľa toho, v čom vyniká, podľa schopností, nie podľa príslušnosti k danej skupine. Keď je niekto chudobný   
    schopný vykonať pre obec niečo dobré, nie je mu v tom jeho nízke spoločenské postavenie 
prekážkou......viac  
    pozri Thukydides: Dejiny peloponézskej vojny. 
18 Za správne ústavy považuje Aristoteles monarchiu (vládu autoritatívneho jednotlivca), aristokraciu (vládu  
    najlepších) ale predovšetkým politeiu (ústavnú vládu, kde väčšina vládne  s ohľadom na spoločný prospech  
    všetkých občanov). Naopak zásadne odmieta oligarchiu (presadzovanie záujmov len majetných), demokraciu  
    (vládu nemajetných) a tyraniu (vládu jedného podľa vlastného prospechu).  Svoje riešenie  predložil Aristote 
    lés v práci Ústava, kde hovorí, že vládnutie by malo byť zverené  triede kráľov – filozofov (ktorí musia spĺňať  
    určité predpoklady viď Ústava (2005)).  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9%C4%8Dtina
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V súčasnosti demokraciu možno chápať  napríklad ako: 

 

1.) typ inštitucionálneho usporiadania 

2.) mechanizmus  rozhodovania 

 

1.) Pokiaľ ide o  prvé vymedzenie,  tu možno vyjsť  z J. A. Schumpetera, ktorý skúma de-

mokraciu ako  taký typ usporiadania, ktorý umožňuje  špecifickým postupom dospie-

vať k rozhodnutiam. Špecifikum tohto postupu spočíva v tom, že indivíduá dosahujú 

postavenia, z ktorého môžu rozhodovať v konkurenčnom boji o hlasy voličov. Demo-

kracia je z tohto pohľadu metóda, technika,  spôsob súťaže potenciálnych  vodcov 

o hlasy voličov. 

 

2.) Pokiaľ ide o vymedzenie druhého, tu je demokracia chápaná ako opak autokracie, 

diktatúry, kedy rozhoduje, vládne jednotlivec. Typické pre demokratické rozhodova-

nie je  predstava diskusie partnerov a rozhodovanie podľa spoločného konsenzu. Le-

gitimita rozhodnutí sa odvádza od  vôle väčšiny. Toto na prvý pohľad jednoduché  

vymedzenie naráža na množstvo  vážnych problémov (definovanie pojmu ľud, väčši-

na, menšina, či  definovanie vládnutia a i.) (Kapr, 1991, s. 39 – 40). 

 

Demokracia vo svojej celkovej dokonalosti (napriek mnohým mylným predstavám a 

tvrdeniam) zatiaľ však ešte nikde a nikdy nebola skutočne realizovaná. Všetky demokratické 

štáty sveta sú doposiaľ len istým pokusom o demokraciu (Masaryk, 1925, s. 532). Demokra-

cia je  štátnou formou novodobej organizácie spoločnosti moderného názoru na svet, mo-

derného človeka, demokracia vyplýva z celého názoru na svet a na život (Masaryk, 

1925)V podstate možno súhlasiť s R. Dahlom19, že je to dôležitý cieľ, ku ktorému  by sme sa 

mali snažiť prepracovať (a aj tu možno badať základnú kantovskú morálnu dichotómiu medzi 

tým čo je a to čo má byť). Týmto hľadaným podstatným cieľom  je ideálny typ demokracie, 

ktorý sa však sám zdráha definovať.  

 

 
                                                           
19 Bližšie pozri R. Dahl (1989) a Říchová, B. (2000), s. 159 – 176. 



9 

 

Tab. č.  2   Charakteristické rysy polyarchie podľa R. Dahla 

 

Inštitúcie polyarchie Charakteristika 

Volení vládni úradníci Kontrola  nad vládnym rozhodovaním 
o politike je zákonne delegovaná na vole-
ných úradníkov. 

Slobodné a spravodlivé voľby Volení vládni úradníci sú vyberaní v časovo 
limitovaných  spravodlivých voľbách. 

Všeobecné volebné právo Platí všeobecné aktívne volebné právo. Kaž-
dý občan, ktorý spĺňa základné podmienky 
môže participovať na voľbách. 

Právo uchádzať sa o úrad Pasívne volebné právo je obmedzené len 
vekom a odbornosťou. 

Sloboda prejavu Každý občan má právo slobodne, v súlade so 
zákonom prejavovať svoje názory. 

Alternatívne informácie Alternatívne zdroje informácií sú  chránené 
zákonom a každý má právo ich využívať. 

Sloboda združovania Občania majú právo vytvárať  nezávislé  
formalizované systémy  na dosiahnutie svo-
jich skupinových aj individuálnych práv. 

Zdroj: Dahl, R. (1995),  s. 202, úprava autor 

 
 

Každý demokratický systém má svoje idey a demokracia by mohla byť chápaná ako 

cesta k ďalšiemu napĺňaniu ideí slobody, rovnosti, spravodlivosti občanov k realizácii základ-

ných ľudských práv, práv hospodárskych, sociálnych a kultúrnych, prípadne aj práv, ktoré 

doposiaľ neboli kodifikované.  Avšak je potrebné mať na pamäti, že prílišný dôraz len na jed-

nu ideu/hodnotu znamená jej možné zneužitie a je namierený priamo proti  demokracii sa-

motnej.   Robert Dahl v tejto súvislosti hovorí, že v súčasnosti možno hovoriť o polyarchii20 

vo všetkých štátoch, ktoré sa považujú za demokratické. Polyarchia je v jeho ponímaní „vlá-

da mnohých“, označuje  predovšetkým inštitúcie a politické procesy modernej zastupiteľskej 

demokracie. Ako typ politického režimu možno polyarchiu od všetkých nedemokratických 

systémov aj od systémov demokratických malého rozsahu, ktoré sú založené na klasickom 

athénskom modeli priamej účasti. Polyarchiu je podľa Dahla možné chápať ako najbližšie  

možné priblíženie sa k demokracii, a to v tom zmysle, že  funguje prostredníctvom inštitúcií, 

                                                           
20 Polyarchia je empiricky preveriteľná a možno ju použiť ako vhodný nástroj poznania reality.  Stupeň demo 
    kratickosti je podľa Dahla možné  úspešne  merať. Vymedzuje hodnotiacu sústavu, v ktorej  každé kritérium  
    má možnosť nadobúdať  hodnoty od 0 do 1. Pokiaľ sú všetky kritériá v konkrétnom systéme  rovné alebo  
    väčšie ako 0,5, možno daný systém označiť ako  polyarchia. Pokiaľ je v systéme aspoň jeden ukazovateľ men 
    ší ako 0,5 a aspoň jeden vyšší ako 0,5, možno daný systém označiť ako „zmiešaný“ (Říchová, 2000, s. 165). 
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ktoré vládnucich nútie prihliadať k záujmom voličstva. Hlavnými rysmi polyarchie sú uvede-

né v tabuľke č. 2. 

Napriek presvedčivej odvážnej koncepcii sa daný pojem ani v odbornej verejnosti  

neujal a naďalej je používaný termín demokracia. (Bolo by ťažké predstaviť si nahradiť  na 

všetkých miestach pojem demokracia či demokratický pojmom polyarchia či polyarchický, 

aspoň v súčasnosti  aj blízkej budúcnosti to naozaj nie je možné). 

Povaha  súčasnej demokracie  sa zameriava predovšetkým na riešenie troch základ-

ných otázok:  

1.   Kto je to ľud21? 

2.   Mali by si ľudia vládnuť sami, alebo by ich mali reprezentovať politické subjekty? 

3. O čom je vhodné rozhodovať  individuálne a o čom kolektívne prostredníctvom demokra-

tických procedúr? 

 

Ako píše R. David a ako naznačuje aj nižšie uvedená schéma, demokracia môže byť 

ohrozená pravicovými aj ľavicovými totalitnými  formami.  Z ľavej strany sme ohrození ple-

biscitnou demokraciou, ako ju formuloval J. J. Rosseau. Jeho teória  fungovania štátu  vychá-

dza z predstavy identity vládnucich a ovládaných – všetci sa musia podriadiť všeobecnej vôli, 

ktorá je tvorená všetkými občanmi. Každá odchýlka od tejto  vôle je chápaná ako útok proti 

celku a zaslúži si potrestanie. Sprava je demokracia obmedzená absolútnou vládou. Naprí-

klad T. Hobbes vychádza z predpokladu suverénnych ľudí, ale tým, že uzatvorili  spoločenskú 

zmluvu, sa definitívne odovzdali panovníkovi, a tým sa vlastne svojej suverenity zriekli. Aj 

keby sme v tomto prípade požadovali vládu jedného, byť osvieteného monarchu, nebolo by 

možné dosiahnutie demokratických ideálov (J. S. Mill22). Nie je možné, aby jediný človek 

vedel o všetkom čo sa deje v štáte v každom odvetví správy.  

 

Obr. č. 2: Vymedzenie demokracie 
                                                           
21 Podľa G. Sartoriho existuje 6 základných interpretácií pojmu ľud: 
 

1. ľud v doslovnom zmysle každého 
2. ľud znamená nejakú neurčenú veľkú časť, veľmi mnohých 
3. ľud vo význame nižšej triedy 
4. ľud ako nedeliteľná entita,  ako organický celok 
5. ľud vo význame väčšej časti vyjadrenej princípom absolútnej väčšiny 
6. ľud vo význame väčšej časti vyjadrenej princípom obmedzenej väčšiny (Sartori, 1994, s. 24). 

22 Podľa Milla je hlavnou prednosťou demokracie, že pomáha  „maximálne a zároveň harmonicky“ rozvíjať  
    schopnosti jednotlivca. Demokracia je podľa neho výchovná skúsenosť. Viac pozri u A. Heywooda (2004). 
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Vymedzenie demokracie23 
 

Ideálny typ demokracie 
                    Ľavicová diktatúra                                                 Pravicová diktatúra                                                                     
                          komunizmus                                                            fašizmus 
     

 
 J. J. Rosseau                     J. Locke                             T. Hobbes 
 
Zdroj: David, R. (1996), úprava autor. 

 

Demokracia ako taká má v porovnaní so zmienenými formami totality tieto prednos-

ti: voči plebiscitnej demokracii výhodu rešpektovania  názorov opozičných skupín, menšín, či 

samotného jednotlivca a voči absolutizmu možnosť nenásilného odvolania vlády (David, 

1996, s. 97 – 98). 

 

                                                           
23 Demokraciu nemožno stotožniť so žiadnou formou potlačovateľského režimu. Z ľava je obmedzená ľavicovou  
    diktatúrou, ktorá nachádza svoj výraz v komunizme. Z pravej strany ju obmedzuje pravicová diktatúra – fa 
    šizmus, príp. nacizmus. Pozitívne je demokracia  charakterizovaná možnosťou občanov odvolať vládu, tole 
    ranciou voči menšinám a jednotlivcom, deľbou štátnej moci a svojím postupným smerovaním k ideálnemu  
    typu. Tieto koncepcie štátu teoreticky nadväzujú na myšlienky J. J. Rossaeua, T. Hobbesa, a j. Locka (David,  
    1996, s. 97). 

občania 

 

 

 

občania 

vládca 

 

 

 

občania 

parlament 

vláda súdy 

občania 
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Demokracia je samosprávou a samospráva je sebasprávou – samospráva začína 

u seba. Je novou formou novodobej organizácie spoločnosti, moderného názoru na svet, 

moderného človeka. Demokracia vyplýva  z celého názoru na svet a na život, názoru nového, 

nového zorným uhlom pohľadu, novou methodou.  Spočíva na individualizme, ktorý nezna-

mená ľubovôľu, ale úsilie o silnú individualitu nielen seba samého, ale aj ostatných občanov 

(Masaryk, 1925).   

„Demokracia  je spoločenská sústava, kde sa musí každý živiť poctivo  prácou vlast-

ných rúk. Feudalizmus, absolutizmus, monarchizmus dával jedným možnosti žiť na útraty 

druhých.  A teda v dokonalej demokracii musia byť také  inštitúcie, ktoré by nútili každého 

pracovať a zároveň brať podiel  na riadení organizácie  spoločenskej,  na správe spoločnosti 

(bola by tu správa a nie vláda ľudu). A ďalej v demokracii vedľa inštitúcií musia byť ľudia, 

ktorí sú preniknutí ideálmi demokracie, nežiť na útraty druhých , ale k dobru seba i iných“ 

(Beneš, 1920, s. 3). 

 

V reálnom multidimenzionálnom  svete  ju vytvára mnoho odlišných typov režimov, 

a nie je ju teda možné spájať iba s jediným konkrétnym typom vlády. Je akýmsi „mnoho-

vládnym režimom“ (Říchová, 2000, s. 165). Existuje množstvo modelov demokracie, 

z ktorých každý predkladá svoj vlastný variant vlády ľudu. Je to: 

 klasická demokracia, ktorá je založená na princípe samosprávy ľudu /Athénská demo-

kracia/ 

 demokracia ako ochrana, ktorá vychádza z individualistických predpokladov liberalizmu 

/dáva ľuďom slobodný priestor žiť ako chcú sami/ 

 demokracia ako nástroj rozvoja, ktorej ide o rozširovanie priestoru pre participáciu ľudu 

/napomáha rozvoju osobnosti/ 

 ľudová demokracia, ktorá venuje zvláštnu pozornosť  distribúcii triednej moci /ide pre-

dovšetkým o ekonomický prospech/ (Heywood, 2004, s. 104).  

Reálne demokracia musí/by mala byť založená na zásadných princípoch, ktoré ju od-

lišujú od ostatných foriem vlády. Jej znakmi by mali byť (nie všade rovnako chápané) znaky 

právneho štátu24: 

 štátna moc je odvodená od suverenity ľudu, 

                                                           
24 Bližšie pozri Orozs, 1997. 
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 pravidelné slobodné voľby založené na všeobecnom, priamom a rovnom hlasovacom 

práve (aktívne aj pasívne volebné právo), 

 cieľom by mala byť služba všetkým ľuďom, 

 dodržiavanie  základných ľudských  práv a slobôd, politická rovnosť, rovnosť pred záko-

nom, 

 rule of law, 

 deľba štátnej moci, horizontálna, vertikálna, časová, 

 nezávislosť a zvrchovanosť všetkých zložiek moci a ich vzájomná kontrola, 

 sloboda politickej súťaže, 

 vláda väčšiny pri rešpektovaní práv menšín, 

 občianska spoločnosť, 

 decentralizovaná verejná správa / štátne správa aj samospráva, 

 liberalizácia ekonomiky, 

 súkromné vlastníctvo, 

 nezávislá verejná mienka. 

 

Na základe vyššie uvedeného možno  súčasnú modernú demokraciu  charakterizovať 

na základe chápania L. Orosza (1997) podľa nasledovných kvalitatívnych znakov, ktoré však 

nemožno chápať  ako autoritatívny vyčerpávajúci výpočet: 

 Existencia rozsiahleho katalógu  občianskych práv a slobôd (zodpovedajúceho uznáva-

nému medzinárodnému štandardu), vrátane  práv politických a jeho garantovanie štát-

nou mocou. 

 Rovnoprávne postavenie  všetkých subjektov politického  života (občanov, politických 

strán a hnutí atď.). 

 Právne metódy zabezpečenia občianskych práv a slobôd ( systém zákonnosti): viazanosť 

štátu  - štátneho mechanizmu  právom, t.j. uplatnenie princípov právneho štátu. 

 Právne fixovaná účasť ľudu na tvorbe štátnej vôle (uplatňovanie princípu suverenity ľu-

du) prostredníctvom  všeobecných volieb opakujúcich sa v pravidelných intervaloch 

a iných foriem  účasti obyvateľstva  na správe vecí verejných  a uskutočňovaní a kontrole 

štátnej moci. 
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 Právne garancie existencie a rozvoja  politického pluralizmu (ochrana politickej súťaže 

politických síl). 

 Princíp väčšiny ako  najpoužívanejšia metóda  rozhodovania vecí verejných spätá 

s právom menšiny oponovať, byť v opozícii (Orosz, 1997, s. 22). 

 

          Vzťahu občana a demokratického štátu, je založený na nasledujúcich zásadách (Klo-

kočka 1996): 

 primát jednotlivca nad štátom, 

 neodňateľné, nescudziteľné,  nepremlčateľné a nezrušiteľné  základné ľudské práva 

a slobody, 

 rovnosť ľudí v dôstojnosti a v právach, 

 štát je založený na demokratických hodnotách, zmena podstatných náležitostí demokra-

tického právneho štátu je  neprípustná, 

 všeobecné, rovné, tajné, priame voľby, 

 výkonná moc je viazaná na zákon, 

 zákonodarná moc je viazaná na Ústavu a medzinárodné zmluvy o ľudských právach (Klo-

kočka, 1996).   

 

Demokratické systémy by mali byť všeobecné a jednoznačné. Všeobecnosť by mala 

zaručovať,  aby vopred nebolo možné určiť, kto bude  zákonom poškodený alebo zvýhodne-

ný, a mala by poskytovať dostatočný priestor pre správanie sa ľudí. Jednoznačnosť by mala 

umožniť právnu istotu . Zákon musí byť dostatočne prístupný, aby sa občan mohol poučiť 

o právnych normách použiteľných  v danom prípade (David, 1996, s. 100). „V demokracii, 

napriek tomu, že je vládou všetkých  nebeží o panovanie, ale o správu a samosprávu 

a o harmonizáciu všetkých  štátotvorných síl v štáte. Ideálom demokracie by mala byť vláda 

a správa priama“ (Masaryk, 1925). 

 

Každý  politicky vyspelý demokratický  systém disponuje mechanizmom, ktorý slúži 

na integráciu občianskych názorov do vládnej politiky.  Je reprezentovaný formálnymi 

a neformálnymi systémami. Pod formálnymi prostriedkami  možno chápať efektívne ústavné 

mechanizmy, ktorými možno úspešne integrovať občianske postoje do politiky vlády.  
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V tomto prípade je kladený dôraz predovšetkým na priamu demokraciu  na úkor demokracie 

zastupiteľskej.  Priama demokracia nazývaná aj participačná demokracia je založená na 

priamej, nesprostredkovanej a trvalej participácii občanov na vládnutí. Táto demokracia 

v istom zmysle stiera rozdiel medzi  vládnucimi a ovládanými a medzi štátom a občianskou 

spoločnosťou, je to systém ľudovej samosprávy. V Starovekom Grécku sa realizovala 

v eklésiách v dnešnej modernej spoločnosti sú prostriedkami priamej demokracie referen-

dum25, iniciatíva či odvolanie.  Prednosti priamej demokracie: 

 zdôrazňuje kontrolu občanov nad ich vlastnými  osudmi, pretože je jedinou čistou for-

mou demokracie, 

 vytvára informované a politicky vyspelejšie občianstvo a prispieva k jeho vzdelanosti, 

 umožňuje aby verejnosť vyjadrovala svoje vlastné názory a záujmy, bez toho aby bola 

odkázaná iba na politikov, ktorí myslia predovšetkým na seba, 

 zaisťuje legitimitu vládnutia (Heywood, 2004, s. 90). 

 

Pokiaľ ide o  participačnú demokraciu (ktorej stúpencami sú napríklad J. Walker, G. 

Duncan, L. Davis a i.) možno súhlasiť s Giovannim Sartorim, že aj v súčasnosti má v istom 

zmysle stále nejasné kontúry. Keď uvažujeme o demokracii, na ktorej sa spolupodieľa ľud, je 

prirodzené pomôcť si vo vymedzení podstaty pojmu jasnejšími termínmi ako sú demokracia 

priama, demokracia referendová, demokracia volebná či demokracia zastupiteľská.  Priama 

demokracia je samosprávnou demokraciou. Avšak s rozvojom spoločnosti dochádza 

v historickom kontexte aj so zväčšovaním počtu účastníkov rozhodovania, občanov štátu. 

A tak je len veľmi obmedzená možnosť realizácia priamej demokracie26 v súčasných po-

stmoderných spoločnostiach v období komplexnej svetovej globalizácie. Jedným z príkladov 

autentickej priamej demokracie  je antická demokracia  v jej počiatočných štádiách. 

V súvislosti  s rozvojom polis a rozvojom eklésií dochádzalo aj v Starovekom Grécku 

k postupnému obmedzovania priamej účasti všetkých slobodných občanov  na správe vecí 

verejných. V tejto súvislosti je potrebné vnímať aj dobové chápanie slobodného občana, 
                                                           
25 Referendum je hlasovanie voličov o nejakej otázke. Dôležité je aj to, aký má referendum charakter, či je zá 
    väzné alebo má len odporúčací charakter. Iniciatíva predstavuje právo občanov iniciovať zákony alebo vyhlá 
    senie referenda. Tu je však dôležitý charakter noriem, ktoré stanovujú podmienky legislatívneho procesu. Aj  
    problematika odvolania voleného reprezentanta je zložitou otázkou. Tu sa otvára napríklad aj problematika  
    imperatívneho mandátu poslanca. 
26 Ideálom demokracie by bola  vláda a správa priama, ale pri rastúcej početnosti všetkých národov  a štátov  
    demokracia  môže byť len nepriama, realizovaná  zvolenými predstaviteľmi  občianstva, parlamentom zvole 
    ným  všeobecným právom hlasovacím... (Masaryk, 1925). 
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ktorý mohol rozhodovať (z rozhodovacieho procesu boli vylúčení napríklad otroci ale tiež 

ženy) a taktiež s chápaním podstaty „veci verejné“. V každom prípade antickú demokraciu 

možno považovať za  klasický prípad  pozorovateľnej  priamej demokracie.  

 

V súčasnosti možno konštatovať, že čím menšia je účasť širokej verejnosti na politic-

kom dianí, tým viac sa  oslabujú základy demokracie v danom  štáte.  Zástancom 

a propagátorom názoru, podľa ktorého  je potrebné vtiahnuť do politickej a verejnej činnosti 

čo najviac občanov  je predovšetkým tzv. „nová ľavica“27 alebo tiež radikálni demokrati.  

Podstatou je klasické cápanie  postavenia  a schopností občanov zvažovať prednosti politic-

kých riešení  a aktívne sa zapájať do ich realizácie. Táto forma demokratického usporiadania 

spoločenských vzťahov úzko korešponduje s takými princípmi ako sú: priama účasť občanov 

na rozhodovacích procesoch, decentralizácia štátnej moci, aktívna účasť občanov 

v podmienkach miestnej samosprávy, vyzdvihovanie významu referanda a iných mechaniz-

mov priameho rozhodovania a pod. (Surmánek, Gbúrová, Dudinská, 2003, s. 157–158). 

 

Pokiaľ ide o demokraciu referendovú, tu je  využívaný  nástroj realizácie rozhodnutí 

– referendum.  Možno konštatovať, že prekonáva „obmedzenosť“  priestoru a odstraňuje 

sprostredkovateľov.  Je prejavom priamej demokracie, ktorá vo svojej pôvodnej podobe, 

ktorá bola realizovaná v Starovekom Grécku nie je možná.  V súvislosti s referendovou de-

mokraciou možno polemizovať o spôsobe realizácie predmetu rozhodovania a záväznosti 

(sile) výsledku rozhodnutia. Príkladom referendovej demokracie je napríklad Švajčiarska 

konfederácia, tzv. polopriama demokracia. V súvislosti  so spôsobom realizácie rozhodnutí   

priamej demokracie tu možno  hovoriť o referende a o iniciatíve. Pokiaľ v referende je  otáz-

ka daná „zhora“  v initiare   je  text otázky formulovaný zdola. Čo sa týka typov referenda, 

tak napríklad v len Švajčiarskej konfederácii možno uvažovať o referende obligatórnom, fa-

kultatívnom, finančnom, ľudovej iniciatíve, referende administratívnom,  a ďalších28.  Refe-

rendum je obligatórnym, keď je podmienkou platnosti nejakého aktu. Fakulataívnym je vte-

dy, ak sa koná na žiadosť určitého počtu občanov, alebo ak tak požadovanou väčšinou hla-

sov rozhodne parlament. Vo finančnom referende sa  sa občania vyslovujú k otázkam roz-

počtu a ďalším finančným záležitostiam.  Niektoré referendá sú záväzné, iné majú odporú-

                                                           
27 Bližšie pozri Heywood (2003). 
28 Bližšie o polopriamej demokracii pozri Dvořáková, V. a kol (2005). 
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čací charakter, v takom prípade ide o konzultatívne referendum (ktoré môže mať charakter 

predbežného referenda). Referendom, ktorým sa potvrdzuje  platnosť a záväznosť už prija-

tého  rozhodnutia má charakter  následného teda ratifikačného referenda (Surmánek, Gbú-

rová, Dudinská, 2003, s.151–152). Ľudová alebo občianska iniciatíva spravidla iniciuje prijatie 

rozhodnutia alebo riešenie určitého problému, nie je spôsobom jeho konkrétneho riešenia. 

Okrem tohto imperatívneho mechanizmu priamej demokracie  existujú ďalšie konzultatívne  

mechanizmy  demokracie akými sú napríklad petícia, deputácia, či všeľudová diskusia29.   

Demokracia zastupiteľská30 (representative democracy) je demokraciou nepriamou, 

obmedzenou. Je realizovaná ako už z názvu vyplýva prostredníctvom zástupcov (predovšet-

kým volených). Je demokratická do tej miery, do akej  reprezentácia vytvára  efektívnu, fle-

xibilnú a účinnú väzbu medzi vládnucimi a ovládanými. Tu možno zamerať svoju pozornosť 

na riešenie mandátu vládnucich (problematika imperatívneho mandátu), ale predovšetkým 

na spôsob voľby  reprezantantov31, teda ako/akým spôsobom sú volení – väčšinový volebný 

systém, systém pomerného zastúpenia a zmiešaný volebný systém.  V každom štáte, kde je 

realizovaná zastupiteľská forma demokracie  sú  volebné systémy modifikované v súvislosti 

so špecifikami danej krajiny, a to vo všetkých ohľadoch (nenájdeme dva úplne podobné vo-

lebné systémy). 

 

 

 

 

Tab. č.  3.:  Znaky liberálnej demokracie 
 

Charakteristiky liberálnej demokracie  

Rule of law Vládnutie na báze ústavnosti. Dodržiavanie 
všetkých právnych noriem rozličnej právnej 

                                                           
29 Bližšie pozri Surmánek – Gbúrová – Dudinská (2003). 
30 K silným stránkam  zastupiteľskej demokracie patrí:  

 ponúka prakticky  uskutočniteľnú  formu demokracie, 

 zbavuje radových občanov bremena  rozhodovania a v politike  umožňuje deľbu práce, 

 umožňuje vložiť vládnutie do rúk tých, ktorí  sú/by mali byť  primerane vzdelaní, majú/by mali mať 
odborné znalosti a skúsenosti, 

 udržiava stabilitu, radových občanov drží ďalej od politiky, a tak ich vedie k tomu, aby akceptovali 
kompromis (Heywood, 2004, s. 90). 

31 Aby parlamentný systém dobre fungoval, musí byť schopný  vybrať vhodných zástupcov občanov a tí musia  
    mať možnosť účinne uplatňovať delegovanú moc. Otázku, koho a  ako vybrať, rieši väčšina parlamentných  
    systémov tak, že volí reprezentanta podľa  volebného kľúča (Kapr, 1991, s. 82). 
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sily. 

Občianske práva a slobody Všetky dokumenty zaručujúce občianske 
práva a slobody. 

Check and balances Systém bŕzd a vyvážení, ktorý zabraňuje sús-
tredeniu moci do jedného centra, ide  
o deľbu moci /horizntálna, vertikálna, časo-
vá/. 

Voľby Voľby musia mať tieto atribúty: všeobecnosť, 
rovnosť, tajnosť, priamosť. 

Politický pluralizmus  Zabránenie  monopolnému postaveniu jed-
nej záujmovej skupiny osôb. Existencia via-
cerých politických strán a hnutí súperiacich o 
moc v štáte. 

Nezávislosť Nezávislosť na štáte a štátnom mechanizme. 

Zmiešaná ekonomika Trh zohráva základnú úlohu v ekonomike, 
avšak  existujú účinné zásahy štátu do fun-
govania trhovej ekonomiky v zmysle  dosa-
hovania väčšej sociálnej spravodlivosti. 

 

 

Kde teda možno  zaradiť  či nájsť demokraciu participačnú?  Ako hovorí Sratori na 

jednej strane nikde a na strane druhej  skoro všade. Stúpenci participačnej demokracie  sa 

výslovne a jednomyseľne  zhodujú práve v tom, že „účasť vo voľbách“ nie je ani ozajsnou 

účasťou, ani primeraným miestom účasti (Sartori, 1993, s. 115).  Svoj status a novosť sa tu 

odvodzuje z centrálneho miesta, ktoré v nej má pojem účasť, teda z toho, že účasť sa chápe 

v silnom  a koncentrovanom význame. Účasť chápaná  primerane a zmysluplne, je osobná 

účasť a sebaaktivizujúca   vôľová účasť. Účasť tu teda neznamená len „byť súčasťou niečo-

ho“ a ešte  menej účasť znamená  nedobrovoľne  „sa stať súčasťou“. Účasť je samopohyb, 

a tým je teda priamym opakom  mobilizácie. Že stúpenec participačnej teórie mieni práve 

toto, podčiarkuje fakt, že všetky vlastnosti, ktoré pripisuje účasti – sebaovládanie, sebareali-

zácia a samovzdelávanie – sa kumulujú v silnom význame slova (Sartori, 1993, s.116). 

V súčasnosti  je v moderných štátoch realizovaná predovšetkým liberálna demokra-

cia32. Demokracia ako termín je  vo väčšine  súčasných štátov naozaj  skratkou pre liberálnu 

demokraciu. Definičné znaky tohto režimu zobrazuje tabuľka č. 3 : 

 

                                                           
32 Západné spoločnosti vyvinuly tak, že kombinujú prvky liberálneho  individualismu i komunitarismu. (Pehe,  
    2000). 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Strana_politick%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t
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...Základný vzťah medzi liberalizmom je generálne určený – od Tocquevilla po de 

Ruggiera, Kelsena a R. Arona – ako vzťah medzi slobodou a rovnosťou. Preto, aby sme odde-

lili liberalizmus do demokracie , je potrebné povedať, že liberalizmus volá po slobode 

a demokracia po rovnosti. A obrátene, aby ich bolo možné zjednotiť, možno povedať, že 

úlohou liberálnodemokratického systému je spojenie slobody s rovnosťou....Liberálnu de-

mokraciu  možno chápať ako klbko dvoch nití. Pokiaľ je v pokoji, je všetko v poriadku, ale ak 

ho začneme rozmotávať, nite sa oddelia. ...Liberalizmus sa usiluje o „kvalitatívnu demokra-

ciu“...  liberalizmus je  predovšetkým mechanizmom obmedzovania štátnej moci, kým de-

mokracia je vkladanie moci do rúk ľudu na štát....Kým liberálny sa vzťahuje  na formu  štátu, 

demokratický je prvotne zainteresovaný na obsahu noriem, vychádzajúc od štátu... Liberál 

má lepšie uchopenie metódy tvorby sociálneho poriadku, a je tým, kto venuje pozornosť 

„procedurálnej demokracii“. Demokrat je ktosi ľahostajný k metóde, a sústreďuje sa hlavne 

na výsledky a podstatu, snaží sa moc viac vykonávať ako  ju kontrolovať (Sartori, 1993, s. 385 

– 387). 

 

Demokracia ako politický systém, politická filozofia či forma vlády je  rôzne chápaná 

aj stúpencami rôznych hodnotových systémov. Na základe analýzy modernej  histórie možno 

konštatovať, že aj Fidel Alejandro Castro, aj Adolf  Hitler ale aj Josif Vissarionovič Stalin po-

važovali svoje vlády za demokratické. Castro a Hitler preto, lebo to čo konali, konali v mene 

ľudu, Stalin preto, lebo Ústava Sovietskeho zväzu zaručovala právo na prácu. Každý teda 

priorizoval iné hodnoty. Na základe toho možno vidieť, že stúpenci rôznych politických  ideo-

lógií33 pristupujú k chápaniu demokracie rozdielne. 

 

Konzervatívci vo svojej ideologickej orientácii schvaľujú  liberálno-demokratické pravidlá 

avšak s výhradou nevyhnutnosti  ochraňovať súkromné vlastníctvo a tradičné inštitúcie pred 

vôľou nevzdelaných „mnohých“. Nová pravica  spája s volebnou demokraciou problémy 

nadvlády a ekonomickú stagnáciu. 

Socialisti ideologicky  už tradične schvaľujú radikálnu podobu demokracie založenú predo-

všetkým na ľudovej participácii a požadujú podriadenie  ekonomického života pod  verejnú 

kontrolu, odmietajú liberálnu demokraciu rovnako ako  kapitalistickú demokraciu. Ničmenej  

                                                           
33 K politickýcm ideológiám a ich axiologickému zázemiu bližšie pozri Geffert (2006) , pre špecifikáciu Sloven 
    ska: Geffert (2008). 



20 

 

moderní sociálni demokrati sú v súčasnosti pevne organizovaní v liberálno – demokratických 

štruktúrach. 

 

Liberáli hodnotovo chápu demokraciu  v individualistických pojmoch ako súhlasný prejav 

vôle cez volebnú urnu a spájajú ju predovšetkým s konaním volieb. Demokracia neustále 

musí byť obozretná pred zneužitím sily a dominanciou majority voči minoritám. 

 

Anarchisti  sú stúpencami  priamej demokracie  a volajú po neustálej  občianskej participácii 

a radikálnej decentralizácii. Kandidáti reprezentatívnej demokracie spôsobujú len útlak más 

a záleží im len na  vlastných výhodách. 

 

Fašisti preferujú  idey totalitnej demokracie,  a chápu ju ako  pravú,  skutočnú demokraciu.  

Za rozumné považujú absolútnu monopolizáciu politickej moci, ktorá jedine môže najlepšie 

ochrániť  záujmy ľudí.  Politické strany a hnutia  a volebná súťaž sa časom stáva korupčnou 

a degenerovanou. 

 

Ekologisti vo svojej politickej ideológii často podporujú radikálnu alebo participačnú demo-

kraciu. „Krajní“ (extrémni)   zelení  čiastočne kritizujú volebnú demokraciu, ktorú vykresľujú 

ako nedokonalý nástroj predchádzajúcej generácie (spojenú s volebným právom) v zmysle 

nedostatočnej možnej ochrany ďalších generácií ľudí, živočíšnych druhov a prírody ako celku 

(Heywood, 2003). 

 

 

 

 

 

Záver 

 

 Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že  rôzne podoby demokracie 

v rôznom čase a priestore medzi sebou úzko súvisia, vzájomne sa obohacujú  a dopĺňajú. 

Jednotlivé formy sami o sebe  neexistujú v čistej, izolovanej podobe. Každá z nich pri  urči-
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tých podmienkach okrem svojich nosných prvkov, obsahuje aj celý rad  prvkov „cudzích“, 

typických  pre iné formy demokracie.  V plnej miere to platí  aj o v súčasnosti najrozšírenej-

šej zastupiteľskej forme, o ktorej možno hovoriť ako o kombinovanej forme, čo presnejšie 

odráža komplexný charakter dnešných  rozvinutých demokratických systémov (Surmánek, 

Gbúrová, Dudinská, 2003, 158). Rovnako možno konštatovať, že občianska participácia 

predstavuje v súčasnosti jeden zo základných predpokladov demokracie v jej všetkých po-

dobách a je spätnoväzobne formovaná demokraciou.  Ťažko si možno predstaviť v dnešnej 

postmodernej  pluralite  rozličné spôsoby rozhodovania a realizácie rozhodnutí bez účasti 

tých, o ktorých sa rozhoduje. Ako bolo naznačené  demokracia nikdy nebola,  ani v dnes nie 

je a  ani v budúcnosti nikdy nebude  len jediným modelom spoločenského usporiadania 

a mechanizmu rozhodovania, avšak v jej každej podobe, na všetkých úrovniach je nevyhnut-

né uplatňovať občiansku participáciu. Tá je však v demokracii nie len možnosťou, ale predo-

všetkým zodpovednosťou, ktorú  môžu  a zároveň musia občania prebrať za svoju každo-

dennú existenciu. Na všetkých úrovniach, minimálne v podobe potencionálne aktívneho 

občana34 je nevyhnutné bdieť nad legitímnosťou politiky.  Participácia tak predstavuje jeden 

z efektívnych35 nástrojov uskutočňovania lepšieho sveta. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Literatúra 
 
 
 
BENEŠ, E. (1920): Povaha politického stranictví. In: PECKA, E. a kol. (2000): Politická  
 kultura v ČR.  VŠE. Praha. 
 
BOLFÍKOVÁ, E. (ed.)(2005):  Medzi občanom a štátom. Kontexty slobody, demokracie a 
                                                           
34 Občan v žiadnej demokratickej spoločnosti nie je permanentným  aktérom v politickom procese, ale je pre 
    svedčený, že môže aktivizovať  a mobilizovať svoje sily, keď  to bude nevyhnutné. Je založený na  vedomí  
    povinnosti aktívne pôsobiť v politike, ale len vtedy ak to bude nevyhnutné (Pecka, 2000, s. 19). 
35 Efektívnosť je tu vnímaná nie len v úzkom ekonomickom slova zmysle. Bližšie k efektívnosti  nie  
    v ekonomickom slova zmysle vo verejnej správe pozri napríklad Denhardt (2000) alebo Geffert (2008b). 



22 

 

 Spravodlivosti. UPJŚ. Košice. 
 
BOBBIO, N., OFFE, K., LOMBARDINI, S. (1981): Democrazia, maggioranza e minoranze. 
 Bologna........................................................................................................................ 
 
BURDEAU, G. (1966): La démocratie. Paris........................................................................... 
 
BURDEAU, G. (1971 - 1976):  Traité de science politique. Tome I – IX, 2e ed., Paris. 
 
DAHL, R., A. (1995): Demokracie a její kritici. Victoria Publishing. Praha. 
 
DAHL, R. A. (1956): A Preface to Democratic Theory. The University of Chicago press, 
 Chicago. 
DAHL, R., A. (1989): Democracy and itś Critics. New Heaven, CT: Yale University Press. 
 
DENHARDT, R., B. (2000): Theories of Public Administration. Orlando-Harcourt Brace.  
 College Patolishersh. 
DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. (2005): Komparace politických systému I. VŠE. Praha. 
 
DVOŘÁKOVÁ, V., KUNC. J. (1994): O přechodech k demokracii. SLON. Praha. 
 
GBÚROVÁ, M. (ed.)(2005): Formovanie európskej občianskej spoločnosti (zborník 
 Vystúpení z vedeckého kolokvia s medzinárodnou účasťou). FF PU. Prešov. 
 
GEFFERT, R. (2006): Ideológie a ich funkcie vo verejnej politike modernej spoločnosti. In: 
 KRÁĽOVÁ, Ľ. (2006): Aktuálne otázky verejnej politiky.  
 
GEFFERT, R. (2008a): Ideológie ako integrálna súčasť (verejno)politického života na 
 Slovensku. In: KRÁĽOVÁ, Ľ. (ed.) (2008): Genéza a tvorby verejnej politiky na Slovensku. 

KM – Systém. Prešov. 
 
GEFFERT, R. (2008b): Etická dimenzia verejnej politiky. Etické kódexy vo verejnej správe 
 Slovenskej republiky. In: KRÁĽOVÁ, Ľ. (ed.) (2008): Genéza a tvorby verejnej politiky na 

Slovensku. KM – Systém. Prešov. 
 
GAUTHIER – PILOTE, M. : Diadram reprezentujúci politický systém Starovekých Atén. 
 Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Athenian-constitution-aristotle.png 
 
HEYWOOD, A. (2003): Political ideologies, an introduction. NY. PALGRAVE MACMILLAN. 
 
JACOBSEN, T. (1943): Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia. In: Journal of Near 

Eastern Studies 2(3): 159-72. 
 
KAPR, J. (1991): Co je to demokracie. SLON. Praha. 
 
KELLER, J. (1995): Úvod do sociologie. SLON. Praha. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Near_Eastern_Studies
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Near_Eastern_Studies


23 

 

KLIMOVSKÝ, D. (2008): Občianska participácia v procese tvorby verejnej politiky v  
 slovenských podmienkach s osobitným zreteľom na komunálnu a regionálnu úroveň. In: 
 KRÁĽOVÁ, Ľ. (ed.) (2008): Genéza a tvorby verejnej politiky na Slovensku. KM – Systém. 

Prešov. 
 
KLOKOČKA, V. (1996): Ústavní systémy evropských státu. Linde. Praha. 
 
KRÁĽOVÁ, Ľ.  A kol. (2006): Aktuálne otázky verejnej politiky. Typopress. Košice. 
 
KRÁĽOVÁ, Ľ. (ed.) (2008): Genéza a tvorby verejnej politiky na Slovensku. KM – Systém. 
 Prešov. 
 
LEŠKO, V. – MIHINA, F. (1996): Dejiny filozofie. IRIS. Bratislava. 
 
LIDDELL, G., H. -  SCOTT, R. A Greek-English Lexicon. Citované 3.1.2009. dostupné z: 
 http://www.perseus.tufts.edu/cgi-
bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0057%3Aentry%3D%2324422 
  
MASARYK, T., G. (1925): Světová revoluce. Orbis – Čin. Praha. 
 
McPHERSON, C., B. (1981): La democracia liberal y su época. Madrid. 
 
McRAE, K. (ed.) (1974): Consociational Democracy: Political Accomodation in Segmented  
 Societies. Toronto.......................................................................................................... 
 
MERRIAM – WEBSTERŚ  online distionary. Dostupné z: 
 http://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy 
 
MILL, J., S. (1982): On Liberty. Harmondsworrth. Penguin................................................. 
 
MILL, J., S. (1959): Considerations on Representative Government. In: Acton, H., B.(ed.)  
 Utilitarism, Liberty and Representative Government. Dent. London. 
 
MODERNÁ  RACIONALITA II.  K modelom racionality (1996), Zborník z konferencie. 
 FF PU. Košice. 
 
OROZS, L. (1997): Základy teórie štátu a práva. FF PU. Prešov. 
 
PECKA, E. a kol. (2000): Politická kultura v ČR.  VŠE. Praha. 
 
PEHE, J. (2000): Participace občanů na věcech veřejných. Dostupné z:  
 http://www.pehe.cz/clanky/2000/2000-Participaceobcanu.html. 
 
PLATÓN (2005): Ústava. Oikoymenh. Praha................................................................. 
 
POPPER, K., R, (1994): Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia. Praha.  
 



24 

 

PROROK, V. – LISA, A. (2003): Politologie. POLS. Pelhřimov. 
 
RAJŇÁKOVÁ, K. (2008): Participácia menšín na územnej samospráve Maďarskej 
 republiky. In: Sociálne a politické analýzy 2008/ 2, 1, s. 16-38. Dostupné z: 
 http://sapa.fvs.upjs.sk/casopis/3_prve_cislo_2008/17_Hanudelova.pdf 
 
SARTORI, G. (1993): Teória demokracie.  ARCHA. Bratislava. 
 
SCRUTON, R. (1999): Slovník politického myšlení. Atlantis. Brno. 
 
SCHUMPETER, J. A. (1942): Capitalism, Socialism, and Democracy. New York. 
 
SNELL, D.,  C. (2001): Flight and Freedom in the Ancient Near East.  Brill Publishers. 
 
SURMÁNEK, Š., GBÚROVÁ, M., DUDINSKÁ, I. (2003): Politológia (Vybrané kapitoly). 
SLOVACONTACT. Prešov. 
 
THUKYDIDES (1977): Dejiny peloponézskej vojny. Odeon. Praha. 
 
TOCQUEVILLE, A. (1992): Demokracie v Americe. Academie. Praha.  
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brill_Publishers


25 

 

 
ISSN: 1337 5555                                                                                                                                                           Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, KP 
www.sapa.upjs.ff.sk 
2014, 8.2., ss. 25-51 
 
 

 
 
 
 

Participácia ako dominujúci prvok súčasnej teórie i praxe 

demokracie 

 

 

Daniel Klimovský 

 

 

Kľúčové slová:  Abstrakt: 

 

 

 

 

Úvod 

 

Problematika participácie (a špeciálne politickej participácie) prežíva z hľadiska 

vedeckého záujmu „renesanciu“, ktorá súvisí predovšetkým s otázkami narastajúcej 

              Štúdia je venovaná vybraným aspektom skúmania občianskej 

participácie. Východiskom zvoleného prístupu je koncepcia governance 

(good governance). Participácia je analyzovaná ako objekt skúmania, 

vymedzený je teoretický rámec občianskej participácie (informovanie, 

konzultovanie, aktívna účasť): Riešené sú formy občianskej participácie 

ako konzultácia, partnerstvo, pozícia, voľba klientov, kontrola. Ďalšie 

druhy foriem sú uvádzané s ohľadom na vybrané kritériá. 

 

občianska participácia, 

governance, participácia ako 

objekt výskumu, formy 

participácie 

Kontaktné údaje: 

 PhDr. Daniel Klimovský, PhD. 

UK Bratislava, FSaEV 

Ústav verejnej politiky 

e-mail: daniel.klimovskyses.sk 

tel: +421 – 2 – 206 69 859 

 

http://www.sapa.upjs.ff.sk/


26 

 

občianskej apatie a s tým súvisiacimi legitimačnými pochybnosťami. Navyše, v praxi súčasných 

politicko-administratívnych systémov dominuje koncepcia governance, ktorej integrovanou 

súčasťou je aj participačný prvok. 

 

 

1. Vymedzenie participačného prvku v teórii a praxi koncepcie  

     governance 

 

Pokiaľ ide o koncepciu governance (v slovenských podmienkach sa tento pojem 

prekladá ako spravovanie, respektíve vládnutie), táto bola po prvýkrát zmienená v roku 1989. 

Stalo sa tak v správe Svetovej banky Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth (A 

Long-term Perspective Study), ktorá pojednávala o vývoji a možných riešeniach existujúcich 

problémov v oblasti sub-saharskej Afriky. 

Od svojho uvedenia do života sa pojem governance stal hlavným cudzím výrazom 

používaným v súvislosti s rozvojovo zameranými verejnými politikami a ich tvorbou 

(Demmers, Fernández, Hogenboom a Hogenboom, 2004, 1). V relatívne krátkom období od 

svojho uvedenia do života však bola táto koncepcia podrobená rozsiahlej revízii a v rámci nej 

došlo k formulácii ďalších viac či menej „samostatných“ sub-koncepcií, napríklad global 

governance, economic governance, local governance, urban governance, corporate 

governance, participative governance, sectoral governance, network governance, multi-level 

governance, democratic governance či public governance (Steinich, 2001, 157), čo ale nič 

nemení na fakte, že sa stala veľmi úspešnou a medzinárodne uznávanou koncepciou, ktorá je 

venovaná správe vecí verejných. Okrem iného to však súviselo aj s tým, že Svetová banka 

uviedla túto koncepciu do života kvôli tomu, aby ponúkla návod a spôsob, ako dosiahnuť trvalo 

udržateľný rozvoj. 

K definitívnemu medzinárodnému politickému uznaniu koncepcie governance (v 

tomto prípade ale už ako jej sub-koncepcie good governance) došlo 8. septembra 2000, kedy 

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov prijalo Rezolúciu A/RES/55/2, ktorá nesie 

označenie United Nations Millennium Declaration, a v ktorej sa výslovne v časti III. nazvanej 

„Rozvoj a odstránenie chudoby“, v bode 13 uvádza nasledovné: 
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Úspech pri dosahovaní stanovených cieľov okrem iného závisí od úrovne good 

governance dosahovanej v jednotlivých krajinách. Tento úspech však závisí aj od úrovne good 

governance na medzinárodnej úrovni a od transparentnosti vo finančných, monetárnych 

a obchodných systémoch. Aj preto musíme zabezpečiť otvorený, spravodlivý, pravidlá 

rešpektujúci, predvídateľný a nediskriminujúci multilaterálny obchodný a finančný systém 

(United Nations Millennium..., 2000). 

Táto koncepcia bola prakticky v priebehu pár rokov kompletne integrovaná do 

hlavných (najmä rozvojových) dokumentov najdôležitejších medzinárodných či nadnárodných 

zoskupení, ktoré nezriedka pôsobia ako poskytovatelia rozvojovej pomoci (Európska únia, 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Medzinárodný menový fond, Organizácia 

pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ba dokonca i krajiny združené v zoskupení G8). Okrem 

toho bola koncepcia good governance integrovaná v relatívne krátkom čase aj do rozvojových 

podporných politík väčšiny špecializovaných donorských agentúr (Kjær a Kinnerup, 2002, 12). 

Podobne však reagovali ale i centrálne vlády či národné rozvojové agentúry vo väčšine 

západoeurópskych krajín a koncepcia good governance sa dostala do hlavného myšlienkového 

prúdu u expertov, ktorí sa zaoberajú problematikou tvorby verejných politík. Good 

governance pri tom zvyčajne znamená vládu plus niečo. Tým niečím môže byť napríklad tvorba 

verejných politík, inštitucionálny systém, systém ekonomických vzťahov či rola mimovládneho 

sektora v obchodných a štátnych záležitostiach. Táto koncepcia tak vlastne vyjadruje uznanie 

typu vlády (zvyčajne demokratického typu) a jej politických hodnôt (napríklad rešpektovanie 

ľudských práv), ale tiež určitých druhov dodatočných komponentov (Smith, 2007, 3 – 4), ktoré 

sú s touto vládou a jej hodnotami previazané. 

Participačný prvok vníma ako základný prvok koncepcie good governance aj A. 

Wegener (2002), ktorý medzi základné indikátory úspešnej aplikácie tejto koncepcie do praxe 

zaraďuje: rozvíjanie vízií, formuláciu dlhodobo prioritných cieľov, formuláciu krátkodobých 

cieľov, spôsob stanovovania politickej agendy, permanentné spolupodieľanie sa na riešení 

problémov a vzájomné učenie sa, demokratickú kontrolu a participáciu. 

V tejto súvislosti však Leftwich (1993) upozorňuje na to, že hmla optimizmu, respektíve 

pozitívna aura obklopujúca túto koncepciu často zakrýva fakt, že táto sama o sebe zahŕňa 

prinajmenšom tri rozdielne prístupy k dosahovaniu rozvoja. 

Prvým a zároveň dominantným prístupom je manažérsky, respektíve technokratický 

prístup. Jeho hlavnými prvkami sú efektívnosť, autorita a zodpovednosť štátu, pričom tieto 
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prvky sú považované za predpoklad toho, aby sa dosiahol rozvoj – napríklad Knack (2000) vo 

svojej definícii zužuje pohľad na koncepciu good governance ako na inštitucionálny systém a 

Aubut (2004) uvádza, že bez ohľadu na to, aké množstvo definícií koncepcie good governance 

podáva rôzny výklad, drvivá väčšina sa zhoduje v tom, že inštitucionálna kvalita a verejný 

manažment sú kľúčmi jej úspešnej aplikácie. Druhý, sociálno-ekonomický prístup považuje 

zmierňovanie chudoby za svoj hlavný cieľ a koncept good governance za najvhodnejší nástroj 

na dosiahnutie tohto cieľa. Vyzdvihuje nielen existenciu účinných verejných inštitúcií, ale aj 

účasť zainteresovaných (napríklad chudobných) pri tvorbe príslušných verejných politík – 

v roku 1998 napríklad vtedajší najvyšší predstaviteľ Organizácie spojených národov, Kofi 

Annan, v jednom zo svojich vystúpení zdôraznil, že good governance je tým najdôležitejším 

faktorom v boji proti chudobe a v podpore rozvoja. Posledným z týchto prístupov je politický 

prístup, ktorý nazerá na koncept good governance z hľadiska ľudských práv (najmä slobody 

združovania, slobody prejavu, volebného práva či nezávislého súdnictva) a demokracie 

(vyžaduje striktné oddelenie mocí v štáte). Významná pozícia je v tomto prístupe prisudzovaná 

občianskej spoločnosti, ktorá umožňuje jednotlivcom nielen participovať na tvorbe verejných 

politík, ale zároveň umožňuje jednotlivcom vytvárať hnacie sily podporujúce spravodlivý 

a rovnomernejší rozvoj (Demmers, Fernández, Hogenboom a Hogenboom, 2004). Príkladom 

tohto tretieho prístupu je konštatovanie, že koncepcia good governance je spojená s účinnou 

a efektívnou administratívou pôsobiacou v demokratickom rámci a zároveň je považovaná za 

koncepciu reagujúcej administratívy, ktorá je orientovaná na občanov a zaoberá sa primárne 

ich potrebami a problémami (Mishra, 2005), prípadne postoj, podľa ktorého platí, že sa 

objavuje požiadavka transformácie klasicky vnímanej väčšinovej demokracie na takzvanú 

konsociačnú demokraciu (táto je budovaná na princípe zdieľania výkonnej moci a na určitom 

stupni samosprávy pre každú zo skupín existujúcich v spoločnosti), ktorá je vhodnejšia na 

implementáciu koncepcie good governance (predovšetkým v tých prípadoch, keď danú 

spoločnosť vnútorne rozdeľujú rôzne etnické, jazykové, náboženské či kultúrne cleveages) 

(Eide, 2002). 

Berúc do úvahy tretí prístup, ako vhodné sa javí spomenúť, že koncepcia good 

governance je nevyhnutne spojená s tou časťou politických práv, ktoré sú naviazané na účasť 

na správe vecí verejných. Do popredia sa tu dostáva predovšetkým volebné právo a naň 

naviazané práva na účasť na politickom živote. Napriek týmto skutočnostiam však nemožno 

strácať zo zreteľa skutočnosť, že vyhlásenia týkajúce sa občianskej participácie (ako prvku 
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koncepcie good governance) obsiahnuté v rôznych medzinárodných záväzných dokumentoch 

či odporúčaniach zvyčajne nerozlišujú medzi diferencovanými významami participácie 

a takmer vôbec sa nevenujú tomu, ako by daná participácia mala byť zabezpečovaná 

v praktickej rovine (Taylor, 1995). 

 

 

2. Participácia ako objekt skúmania 

 

Ako už bolo uvádzané, participácii a špeciálne občianskej participácii sa prisudzuje 

v súčasnosti veľký význam – dôkazom toho môže byť veľký počet prác zahraničných autorov 

publikovaných v posledných rokoch (napríklad Adams 2004; Auer-Rizzi, Reber a Szabo 2005; 

Barnes 2005; Beierle a Konisky 2000; Besley, McComas a Trumbo 2006; Bingham, Nabatchi 

a O´Leary 2005; Birdsall et al. 2006; Bishop a Davis 2002; Brody, Burby a Godschalk 2003; 

Bryer, Cooper a Meek 2006; Callahan a Yang 2005; Callanan 2005; Cook, Delli Carpini a Jacobs 

2004; Creighton 2005; Crewe 2001; Cuthill 2002; Farrell 2000; Foret a Foretová 2001; Fung 

2006; Graaf 2008; Gramberger 2001; Halvorsen 2003; Held 2002; Hudspith 2001; Kadeřábková 

2006; Katt 2000; Kuentzel a Ventriss 2005; Lawson 2003; Linek a Trnka 2005; Lowndes, 

Pratchett a Stoker 2001a, 2001b; Maier 2001; Mlinar 2000a, 2000b; Morse 2006; Posner 2003; 

Potůček 2005; Renee a Stansbury 2004; Ribot 2002; Saward 2003; Schulman, Schlosberg a 

Zavestoski 2006; Stachová 2005; Špaček 2006; Tuler a Webbler 2006; Vigoda 2002; Wagle 

2000; Yang 2005). 

Pokiaľ ide o skúmanie fenoménu participácie v slovenských podmienkach, možno 

konštatovať, že je preň charakteristické výrazné zaostávanie za výskumom, ktorý bol 

v nedávnom období realizovaný v západnej Európe či severnej Amerike (z prác slovenských 

autorov venovaných participačnému fenoménu a publikovaných v posledných rokoch možno 

spomenúť napríklad Bernátová 2001; Bianci a Miková 2000; Bútora a Frič 2005; Iancu 

a Klimovský 2008a, 2008b; Klimovský 2006a, 2006b, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c; Krivý 

2002, 2003, 2005, 2006a, 2006b; Macháček 2002, 2007a, 2007b; Malíková 2008; Miková 

Paulíniová a kolektív 2002; Paukovič 2005; Paulíniová 2005a, 2005b; Pirošík 2004, 2005a, 

2005b; Sičáková-Beblavá a Staroňová 2006; Suchalová 2008). Aj keď sa aj v rámci uvádzaných 

prác možno stretnúť s pokusmi o analýzu empirického materiálu (väčšina slovenských autorov 

sa tejto problematike venuje vo svojich prácach v teoreticko-deskriptívnom rámci) 
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vzťahujúceho sa k občianskej participácii, jej formám a miere ich využívania, tieto výsledky sa 

veľmi často týkajú iba volebnej participácie a ich výpovedná hodnota je týmto oslabená. 

Navyše, chýbajú empiricky podložené štúdie, ktoré by sa venovali vplyvu či súvisu rôznych 

faktorov s diferenciáciou miery občianskej participácie. 

 

 

3. Teoretický rámec občianskej participácie 

 

V súvislosti s definíciou občianskej participácie Linek a Trnka (2005) konštatujú, že 

vzťahy medzi občanmi a politicko-administratívnymi autoritami možno v najvšeobecnejšom 

rámci klasifikovať do troch veľkých skupín – takéto členenie vzťahov medzi občanmi 

a politicko-administratívnymi autoritami vychádza z medzinárodne uznávaného členenia 

vypracovaného Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj; bližšie pozri Gramberger 

(2001): 

 informovanie – ide o vzťahy jednocestnej komunikácie smerujúcej od politicko-

administratívnych autorít k občanom; 

 konzultovanie – ide o skupinu dvojcestných vzťahov, v rámci ktorých občania 

poskytujú politicko-administratívnym autoritám spätnú väzbu (určovanie 

problémových tém pripadá politicko-administratívnym autoritám); 

 aktívna účasť – je to skupina vzťahov založená na partnerstvách a spolupráci, v rámci 

ktorých občania nielen prezentujú svoje postoje k problémovým oblastiam, ale 

prichádzajú priamo s novými témami a taktiež s potenciálnymi riešeniami. 

Gramberger (2001) zdôrazňuje, že od informovania, cez konzultovanie, až k aktívnej 

účasti, vplyv občanov na proces tvorby politiky permanentne narastá. Popri tom je však 

potrebné mať na zreteli, že takýto vplyv občanov nemá ambíciu nahrádzať aplikáciu 

formálnych pravidiel či princípov demokracie. Napriek tomu stále platí, že navzájom sa 

doplňujúce aktivity informovania, konzultovania a aktívnej účasti vždy úzko súviseli 

s existenciou demokracie (aj keď v rozličných podobách) a pred príslušnými politicko-

administratívnymi autoritami súčasných demokracií stojí otázka, akým spôsobom je možné 

v komplexných administratívno-politických systémoch tieto aktivity posilňovať. 

Bianchi a Miková (2000) uvažujú o troch základných možnostiach občianskej 

participácie. Prvou z nich je verejná diskusia. Jej podstatou nie je samotné rozhodovanie, ale 
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skôr hľadanie verejného záujmu a uvedomenie si súvislostí medzi individuálnymi záujmami 

členov príslušnej komunity a záujmami komunity ako celku (ide teda o diskusiu obyvateľov 

danej komunity, ktorá im poskytuje priestor pre prezentáciu vlastných postojov, pripomienok 

a tak ďalej). Druhou možnosťou je účasť verejnosti na rozhodovaní. Aj keď platí, že miera 

zapájania sa obyvateľov politickej komunity do rozhodovania o jej chode je vždy ovplyvňovaná 

príslušnou politicko-administratívnou autoritou, predsa len možno v súvislosti 

s demokratickým zriadením konštatovať, že tento vplyv nie je natoľko výrazný, aby dokázal 

účasť verejnosti na rozhodovaní potlačiť úplne – do tohto rámca zahŕňa uvedená autorská 

dvojica päť stupňov zapájania verejnosti: 

1. stupeň: dodatočné informovanie verejnosti, 

2. stupeň: konzultovanie s verejnosťou, 

3. stupeň: konzultovanie s reprezentatívnymi skupinami, 

4. stupeň: spoločné rozhodovanie s reprezentatívnymi skupinami, 

5. stupeň: delegovanie rozhodovania na verejnosť či reprezentatívne skupiny. 

Poslednou z týchto možností je komunitné organizovanie. Táto forma občianskej 

participácie je využívaná vtedy, ak príslušná politicko-administratívna autorita odmieta 

diskusiu s verejnosťou a táto reaguje možnosťou konfliktu (samozrejme, nenásilného) – 

zvyčajnou cestou je v takomto prípade zvolenie lídrov a následná masová demonštratívna 

aktivita (napríklad v podobe petícií, demonštrácií, bojkotov a podobne). 

Bishop a Davis (2002) formulujú, opierajúc sa o práce iných autorov, štyri prístupy 

popisujúce a vysvetľujúce fenomén participácie. Prvý prístup – participácia ako kontinuálny 

proces (napríklad Arnstein 1969, 1971; Pateman 1970) – stojí na predpoklade, že participácia 

je zmysluplná iba vtedy, ak zahŕňa reálny transfer určitej časti moci z vlády, respektíve inej 

politicko-administratívnej autority na občana. Druhý prístup – participácia prepojená 

s problémami riešenými politikou (napríklad Thomas 1990; Vroom a Yetton 1973) – odmieta 

prvý prístup, pretože nie každá forma participácie je reálna a nie každá takáto forma prináša 

reálne výstupy. Od typu problému a od fázy politického cyklu následne závisí aj participačná 

forma. Vzhľadom na to, aj v prípade jednotlivých fáz politického cyklu možno identifikovať 

viacero foriem participácie. Tretí prístup – participácia ako kontinuálne využívanie 

manažérskych techník (napríklad Arnberg a Shand 1996) – zdôrazňuje, že od využitia 

konkrétnej manažérskej techniky závisí miera participácie. Platí pri tom, že participácia je 

kontinuálna (vždy existuje aspoň minimálna miera participácie), no je na príslušnej politicko-
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administratívnej autorite, aby rozhodla, či v danom prípade je alebo nie je vhodnejšie využiť 

ju vo vyššej miere. Posledný z týchto prístupov, ktorý vypracovali Bishop a Davis (2002) – 

participácia ako nekontinuálna interakcia – vyzdvihuje skutočnosť, že každá participácia má 

v konečnom dôsledku charakter ad hoc participácie (teda participácie vzťahujúcej sa na 

konkrétny prípad). Jednotlivé typy interakcií medzi občanmi a politicko-administratívnymi 

autoritami potom determinujú konkrétnu formu participácie: 

 participácia ako konzultácia – pri tejto forme je dôležité zachovanie princípu 

reciprocity a spočíva v získavaní postojov od občanov či záujmových skupín voči 

existujúcim problémom alebo ich riešeniam; 

 participácia ako partnerstvo – táto forma si vyžaduje inštitucionalizáciu verejných 

záujmov, pričom ich obhajobu následne držia vo svojich rukách rôzne záujmové 

skupiny, ktoré príslušná politicko-administratívna autorita vníma v pozícii partnerov; 

 participácia ako pozícia – participácia je v tejto svojej forme vnímaná cez prizmu svojho 

legálneho zakotvenia a jej základnou premisou je fakt, že podoby participácie sú 

striktne determinované existujúcou právnou úpravou; 

 participácia ako voľba klientov – táto participačná forma zodpovedá myšlienke, že sú 

to práve občania, kto vystupuje v pozícii klientov príslušnej politicko-administratívnej 

autority, a preto by mali mať právo rozhodnúť sa samostatne, či a do akej miery chcú 

participovať v konkrétnom prípade; 

 participácia ako kontrola – autori vyzdvihujúci prínosy priamej demokracie často 

obhajujú participáciu vo forme kontrolného mechanizmu, prostredníctvom ktorého 

majú občania či ich záujmové skupiny možnosť priameho dosahu na činnosť príslušnej 

politicko-administratívnej autority. Ako klasický príklad sa uvádza referendum, no 

vďaka rozvoju informačných technológií možno na tomto mieste uvádzať napríklad aj 

niektoré prvky e-governmentu. 
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3.4. Vymedzenie participačných foriem a ich praktické uplatnenie 

 

Pri uplatnení motivačného hľadiska možno občiansku participáciu klasifikovať do 

štyroch základných foriem: 

 dobrovoľná participácia; 

 vyžiadaná participácia; 

 vynútená participácia; 

 predstieraná participácia. 

Pod dobrovoľnou participáciou si možno predstaviť takú aktivitu občanov, pri ktorej 

postupujú na základe slobodného rozhodnutia. Nie sú pri tom viazaní nejakou výzvou alebo 

príkazom. Ak občianskej participácii predchádza oficiálna výzva nejakej politicko-

administratívnej autority (pod touto výzvou možno rozumieť aj akúkoľvek legislatívne 

zakotvenú povinnosť), nemožno hovoriť o dobrovoľnej participácii sensu stricto, a to aj 

napriek tomu, že občania reagujú na túto výzvu dobrovoľne. Výzvou vyvolaná dobrovoľná 

participácia sa preto označuje ako vyžiadaná participácia. Dochádza k nej hlavne vtedy, keď 

politicko-administratívna autorita začne považovať občiansku participáciu týkajúcu sa riešenia 

určitého problému za vítanú, no nie je spokojná s jej mierou, respektíve s mierou zapojenia 

občanov do aktivít súvisiacich s riešeným problémom. Samozrejme, na výzvu požadujúcu 

participáciu môžu občania reagovať aj zamietavo. Keď politicko-administratívna autorita 

v takomto prípade zváži, že reakcia občanov je neprípustná, môže pristúpiť k donúteniu 

občanov, čím sa dosiahne efekt takzvanej vynútenej participácie. K tejto forme participácie 

však môže dôjsť aj v prípade, ak občania nereflektujú na legislatívne zakotvené povinnosti, na 

nesplnenie ktorých je naviazaná určitá sankcia (jej cieľom je pri tom výlučne donútiť občanov 

k splneniu predmetných povinností). Poslednou formou občianskej participácie pri uplatnení 

motivačného hľadiska je predstieraná participácia (takáto predstieraná participácia bola 

v podmienkach krajín takzvaného socialistického bloku v priebehu 70. či 80. rokov 20. storočia 

pomerne bežná, no jej esenciálna príčina mala politický charakter – išlo o prejav nesúhlasu 

občanov s existujúcim politickým zriadením). Vo väčšine prípadov ide o obdobu vyžiadanej 

participácie, no jej cieľom nie je reálne splnenie určitej povinnosti, ale iba jej formálne plnenie 

(teda akési predstieranie tohto plnenia). 

Z hľadiska participačnej aktivity možno občiansku participáciu rozdeliť do dvoch 

foriem: 
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 aktívna participácia; 

 pasívna participácia. 

Aktívna participácia spočíva v aktívnom využití niektorého participačného nástroja. Jej 

opakom je pasívna participácia, ktorej podstata má charakter zdržania sa niečoho. 

Od motívov je potrebné odlíšiť ciele, na základe ktorých možno konštatovať, že existujú 

štyri formy občianskej participácie: 

 kreujúca participácia; 

 meniaca participácia; 

 udržiavacia (status quo) participácia; 

 ukončujúca participácia. 

Kreujúca participácia má za cieľ priniesť niečo nové, cieľom meniacej participácie je 

zmena existujúceho stavu, udržiavacia participácia smeruje k udržaniu existujúceho stavu 

a ukončujúca participácia si kladie za cieľ zastavenie, respektíve ukončenie existujúceho stavu. 

V prísne analytickom prístupe je každá participácia determinovaná, lebo každé konanie 

občanov spojené s tvorbou nejakej politiky je aspoň okrajovo upravené (a teda 

i determinované) existujúcimi právnymi predpismi. Ak však uplatníme hľadisko 

determinovanosti, na mysli máme skôr nejaký úkon či akt (najčastejšie vo forme rozhodnutia) 

určitej politicko-administratívnej autority alebo samotného subjektu, ktorý sa uchádza 

o participáciu. Z uvedeného hľadiska potom možno participáciu rozdeliť nasledovne: 

 podmienená (determinovaná) participácia; 

 regulovaná participácia; 

 priama (nedeterminovaná) participácia. 

Podmienenou participáciou je každá participácia, ktorej predchádza špecifický akt 

politicko-administratívnej autority alebo participujúceho subjektu. Špecifickosť tohto aktu 

spočíva v tom, že až po jeho materializácii môže dotknutý subjekt participovať. Špeciálnou 

obdobou podmienenej participácie je takzvaná regulovaná participácia. Jej podstata spočíva 

v komplexnej podmienenosti – teda v podmienenosti, ktorá je spojená nielen so začatím 

participácie, ale aj s jeho priebehom. Poslednou z uvedených foriem participácie je priama 

participácia, ktorá poskytuje občanom priestor pre spontánne aktivity. 

Dôležitým hľadiskom v rámci typológie občianskej participácie je časové hľadisko. Jeho 

dôležitosť súvisí s tým, že trvanie participácie (teda participačnej aktivity) môže determinovať 
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aj trvanie príslušnej fázy procesu tvorby politiky. Z časového hľadiska možno identifikovať tri 

formy participácie: 

 krátkodobá participácia; 

 strednodobá participácia; 

 dlhodobá participácia. 

Určenie časových hraníc pre rozlíšenie týchto participačných foriem je závislá od 

konkrétneho prípadu. Pri určitej miere zovšeobecnenia však možno konštatovať, že 

krátkodobá participácia je participácia neprekračujúca horizont niekoľkých dní, prípadne 

týždňov, strednodobá participácia sa potom viaže na obdobie niekoľkých mesiacov 

a dlhodobú participáciu charakterizuje trvanie prekračujúce jeden kalendárny rok. 

Klasifikáciou občianskej participácie, ktorá je úzko prepojená s klasifikáciou podľa 

časového hľadiska, je klasifikácia občianskej participácie na základe hľadiska trvania, ktorá 

rozlišuje tieto formy participácie: 

 jednorazová (ad hoc) participácia; 

 opakovaná participácia; 

 trvajúca (kontinuálna) participácia. 

Jednorazová participácia, ako to už z jej označenia vyplýva, sa prejavuje tak, že občan 

participuje jednotlivým úkonom. Pod opakovanou participáciou je potrebné rozumieť takú 

formu participácie, ktorej účel si vyžaduje nejaký opakovaný úkon. V praxi sa napríklad 

pomerne často stáva, že voľba, pri ktorej je potrebné pre zvolenie dosiahnutie absolútnej 

väčšiny, musí byť opakovaná, pretože absolútnu väčšinu hlasov nezíska ani jeden z kandidátov. 

Účasť v opakovaných voľbách už preto nemôže byť považovaná za jednorazovú participáciu, 

lebo z obsahového hľadiska ide stále o ten istý účel (teda zvolenie nejakej osoby, prípadne 

nejakých osôb do danej funkcie), ale z časového hľadiska sa jedná o diferencovaný úkon. 

Trvajúca participácia nemá ani charakter ad hoc úkonu, ani opakovaných, na seba 

nadväzujúcich úkonov. Naopak, ide o niečo trvalejšie, permanentnejšie, pričom nezáleží na 

tom, či toto trvanie má krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý charakter. Na tomto mieste 

je zaujímavé spomenúť to, že myšlienka spojená s priamou demokraciou explicitne obsahuje 

prvok kontinuálnej aktivity občanov. Teoretici, ktorí obhajujú túto myšlienku, však vyzdvihujú 

významnosť trvajúcej participácie i v podmienkach reprezentatívnej demokracie, a to 

napríklad prostredníctvom inštitucionálnych mechanizmov ako sú priamo volené komunálne 
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či regionálne rozhodovacie orgány alebo extenzívne využívanie možnosti miestneho referenda 

(Painter, 1992). 

V súvislosti s hľadiskom realizátorov možno identifikovať tri formy občianskej 

participácie: 

 individuálna participácia; 

 skupinová participácia; 

 komunitná participácia. 

Individuálna participácia je skôr zriedkavá a spočíva v individuálnom zapojení 

jednotlivca do určitej fázy procesu tvorby politiky. Oveľa bežnejšou formou participácie je 

skupinová participácia. Jej podstata tkvie v účasti (nejakým spôsobom definovateľnej) skupiny 

na riešení konkrétneho problému. Komunitná participácia je v prvom rade participáciou 

potenciálnou a to hlavne z toho dôvodu, že nie všetci členovia komunity skutočne chcú 

participovať. Každopádne, aj takáto potencialita stačí, aby sa už nehovorilo o skupinovej 

participácii, ale o participácii komunitnej. A práve táto forma participácie je nesmierne 

dôležitá pre procesy týkajúce sa tvorby politiky i pre administratívne procesy. Dalo by sa 

dokonca povedať, že ide o nevyhnutný predpoklad pre pravú participáciu (Morse, 2006). 

Nadväzujúcim hľadiskom (pri klasifikácii občianskej participácie) na hľadisko 

realizátorov je hľadisko exkluzivity. Podľa neho možno občiansku participáciu rozdeliť do 

dvoch foriem: 

 masová participácia; 

 exkluzívna participácia. 

Pod masovou participáciou si možno predstaviť participáciu, ktoré je umožnená 

všetkým subjektom príslušnej politickej komunity. Naproti tomu exkluzívna participácia sa 

vzťahuje iba na určitý, presne definovaný okruh subjektov. 

Hľadisko efektov – Halvorsen (2003) na základe výsledkov empirického výskumu pri 

tom konštatuje, že občianska participácia môže vo vzťahu k účastníckym subjektom vyvolať 

tak krátkodobé, ako aj strednodobé či dlhodobé efekty – zohľadňuje účinky, ktoré so sebou 

jednotlivé formy občianskej participácie prinášajú. Ide pri tom tieto dve formy: 

 pozitívna participácia; 

 negatívna participácia. 

Prvá z týchto foriem, pozitívna participácia, vyvoláva (snaží sa vyvolať) efekty 

v pozitívnom zmysle slova - prináša teda niečo nové alebo udržiava existujúci stav. Negatívna 
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participácia vyvoláva (snaží sa vyvolať) efekty v negatívnom zmysle slova, čo znamená, že 

niečomu bráni, prípadne niečo odstraňuje. 

Pri uplatnení hľadiska povahy výstupov možno občiansku participáciu rozčleniť do 

dvoch základných foriem: 

 materiálna participácia; 

 nemateriálna participácia. 

Materiálna participácia je skôr výnimočná a jej výstupom býva hmotný, respektíve 

hmatateľný predmet. Výstupom nemateriálnej participácie je, ako to už naznačuje jej 

pomenovanie, niečo nehmotné, respektíve nehmatateľné – zvyčajne teda nejaká myšlienka, 

informácia a podobne. 

Podľa autorskej dvojice Beierle a Konisky (2000) je v zásade možné uvažovať o dvoch 

základných prístupoch k hodnoteniu občianskej participácie. Prvý prístup spočíva v hodnotení 

výstupov alebo účinkov, ktoré občianska participácia prináša, respektíve vyvoláva, a druhý 

prístup sa zameriava na hodnotenie samotného participačného procesu. Ak sa teda 

zameriame na prvý z týchto prístupov, zistíme, že každá forma občianskej participácie niečo 

sleduje. Jej naplnenie alebo nenaplnenie reflektuje hľadisko účinnosti, podľa ktorého možno 

od seba odlíšiť tri formy občianskej participácie: 

 naplnená participácia; 

 deformovaná participácia; 

 nenaplnená participácia. 

Naplnená participácia je vlastne participácia, ktorou účastnícke subjekty dosiahnu 

svoje zámery. Jej opakom je nenaplnená participácia, ktorou účastnícke subjekty nedosiahnu 

svoje zámery. Akýmsi prechodom medzi týmito dvoma pólmi je takzvaná deformovaná 

participácia, pri ktorej účastnícke subjekty dosiahnu časť svojich zámerov. Z uvedeného 

vyplýva, že naplnená participácia a nenaplnená participácia sú skôr teoretickými formami, 

pretože len výnimočne dosiahnu účastnícke subjekty všetky svoje zámery, prípadne 

nedosiahnu ani jeden zo svojich zámerov. Navyše, dosiahnutie zámeru jedného z účastníckych 

subjektov zvyčajne znamená aj nenaplnenie zámeru iného z týchto subjektov, čo relativizuje 

existenciu naplnenej participácie a nenaplnenej participácie ešte viac (obe tieto formy možno 

vnímať iba ako striktne individualizované formy občianskej participácie). 
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Bez ohľadu na účinnosť príslušnej formy občianskej participácie je vhodné sledovať aj 

jej efektívnosť a to prostredníctvom využitia hľadiska efektívnosti. S využitím tohto hľadiska 

súvisí rozdelenie občianskej participácie do troch foriem: 

 efektívna participácia; 

 akceptovateľná participácia; 

 neefektívna participácia. 

Efektívna participácia zodpovedá situácii, kedy energia a zdroje vynaložené na túto 

participáciu prinášajú zodpovedajúce efekty (najčastejšie v podobe naplnenia zámerov 

účastníckych subjektov). Neefektívnou participáciou je taká participácia, pri ktorej vynaložená 

energia a zdroje neprinášajú zodpovedajúce efekty, čo znamená, že zámery účastníckych 

subjektov nie sú naplnené a to aj napriek tomu, že energia i zdroje týchto subjektov boli 

vynaložené. Poslednou z týchto foriem občianskej participácie je akceptovateľná participácia, 

ktorú prax prináša pomerne často. Zodpovedá totiž situácii, v ktorej sa vynakladá na 

dosiahnutie zámerov účastníckych subjektov viac zdrojov i energie, než je očakávané či 

plánované, no na druhej strane je potrebné zdôrazniť i to, že vďaka tomu sú nakoniec 

spomínané zámery dosiahnuté. Renee a Stansbury (2004) vypočítavajú prvky, ktoré 

spôsobujú, že občianska (alebo komunitná) participácia je vnímaná ako politicky nákladná 

a neefektívna. Na strane občanov medzi takéto prvky zaraďujú časovú náročnosť pri prijímaní 

rozhodnutia, alebo zbytočnosť, ak ich pripomienky a návrhy nie sú zohľadňované. 

Problematickým prvkom sa javí tiež to, že vplyv diferencovaných skupín občanov môže byť 

rozdielny, vďaka čomu drvivá väčšina rozhodnutí zohľadňuje iba postoje časti populácie. 

Z hľadiska politicko-administratívnej autority sa ako problematické prvky definujú časová 

a finančná náročnosť, potenciálny vznik „nepriateľstva“ občanov voči tejto autorite alebo jej 

reprezentantom, nízka miera kontroly nad rozhodovaním či možnosť prijatia 

nerealizovateľného riešenia (z hľadiska dispozičnej kapacity tejto autority). Na tomto mieste 

je vhodné uviesť ešte jeden pohľad na vynakladanie finančných či materiálnych prostriedkov 

v súvislosti so snahou o zvyšovanie miery občianskej participácie. Ako zdôrazňuje Procházka 

(1998), všetky takéto zdroje sú vynaložené efektívne, pretože sa vďaka rastúcemu počtu 

zaangažovaných občanov v rámci danej občianskej participácie na konci politického cyklu 

(teda v rámci evaluácie príslušnej politiky) vrátia. 

Keďže nie každá podoba občianskej participácie je plánovaná, pri uplatnení hľadiska 

spontánnosti možno občiansku participáciu rozdeliť do troch foriem: 
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 plánovaná participácia; 

 čiastočne plánovaná participácia; 

 spontánna participácia. 

Plánovaná participácia je takou formou participácie, ktorej aktivity (teda celková 

podoba) sú vopred určené, respektíve plánované. Čiastočne plánovaná participácia sa zhoduje 

so situáciou, pri ktorej dochádza k plánovaniu určitej podoby občianskej participácie, no jej 

skutočná podoba sa v niečom odlišuje vďaka tomu, že účastnícke subjekty sa začnú správať (v 

určitej miere) spontánne. V praxi sa ale možno stretnúť často aj so spontánnou participáciou, 

ktorej podstata súvisí s neplánovanými aktivitami účastníckych subjektov. 

Občianska participácia (respektíve jej aktivity) môže byť nasmerovaná rôzne. Z hľadiska 

nasmerovania sa potom rozlišujú tieto tri formy participácie: 

 jednosmerná participácia; 

 obojsmerná participácia; 

 viacsmerná participácia. 

Jednosmerná participácia je najčastejšie zároveň jednorazovou participáciou a spočíva 

v takom úkone, ktorý nevyvoláva reakciu. Obojsmerná participácia zodpovedá zákonitosti 

akcie a reakcie, čo znamená, že úkon účastníckeho subjektu vyvoláva „protiúkon“ subjektu, 

voči ktorému smeruje spomínaný úkon. Viacsmerná participácia nadobúda diferencované 

podoby, no jej podstata tkvie v rozvetvených „protiúkonoch“ a zvyčajne i v zapojení väčšieho 

počtu než iba dvoch subjektov. 

Z hľadiska materializácie môže občianska participácia nadobúdať dve základné formy: 

 reálna participácia; 

 potenciálna participácia1. 

Potenciálna participácia znamená participačnú možnosť. Opiera sa pri tom 

o konštatovanie, že základom ducha demokracie je pokus o vytváranie spoločného dobra, a to 

aj napriek tomu, že by tieto snahy nepriniesli očakávané výstupy alebo by zlyhali v inom zmysle 

slova (March a Olsen, 1995). Ide teda o právo na participáciu, pričom nie je podstatné, či sa 

dané právo skutočne materializuje alebo nie a či prinesie očakávané výstupy alebo nie. Reálna 

                                                           
1 Pirošík (2004) v tejto súvislosti hovorí o dvoch nevyhnutných vstupoch, ktoré de facto podmieňujú účasť  
    verejnosti (občanov) na politickom rozhodovaní. Tým prvým je legislatívny a inštitucionálny rámec a druhým  
    aktivácia občanov. Aktivácia občanov determinuje mieru reálnej participácie a legislatívny a inštitucionálny  
    rámec vytvárajú priestor s povinnou i potenciálnou dimenziou, ktoré umožňujú rozlišovať občiansku partici 
    páciu, respektíve jej formy z hľadiska motivácie. 
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participácia predstavuje skutočne realizované participačné oprávnenie. Znamená to teda, že 

právo na participáciu sa materializuje v konkrétnom úkone, prípadne súbore úkonov. 

Z uvedeného možno odvodiť záver, že potenciálna participácia zahŕňa väčšinou väčší počet 

účastníckych subjektov než je tomu v prípade reálnej participácie (tento vzťah sa veľmi dobre 

demonštruje na volebnej účasti, pretože v praxi nedochádza k situácii, kedy by všetci 

oprávnení občania-voliči materializovali svoje aktívne volebné právo). Pateman (1970) 

rozlišuje medzi pseudo-participáciou, čiastočnou participáciou a úplnou participáciou. V rámci 

takéhoto členenia však zjavne spája kritérium realizátorov s kritériom materializácie, pretože 

ako uvádza, kým pseudo-participácia spočíva vo zverení nejakého oprávnenia bez toho, aby 

toto oprávnenie malo reálny obsah, úplná participácia predstavuje takú formu, pri ktorej má 

každý občan respektíve účastnícky subjekt reálny vplyv na tvorbu politiky a jej výstupy. 

Veľmi podobným členením je členenie z hľadiska autentickosti. Na základe neho potom 

občiansku participáciu možno rozdeliť do dvoch základných foriem: 

 tradičná (konvenčná) participácia; 

 pravá (autentická) participácia. 

Pravá participácia predstavuje hĺbkové a kontinuálne začleňovanie občanov alebo 

iných účastníckych subjektov do administratívno-politických procesov, a to tak, aby každý 

z účastníkov mal reálnu možnosť ovplyvniť objekt participácie (Feltey, King a O'Neill Susel, 

1998, 320). Pravú participáciu možno charakterizovať pomocou zohľadnenia niekoľkých 

kritérií: 

 štýl interakcie: spolupráca; 

 čas iniciácie participácie: pred tým, než sa niečo zrealizuje; 

 rola príslušnej autority: dodávateľ technických potrieb a legitímny 

„vládca“; 

 potrebné administratívne schopnosti: technické a interpersonálne; 

 rola občanov: rovnocenný partner príslušnej autority; 

 potrebné schopnosti u občanov: interpersonálne (najmä kooperačné); 

 prístupy k ostatným aktérom: dôvera; 

 administratívno-politický proces: dynamický a transparentný; 

 možnosti občanov: proaktívnosť alebo reaktívnosť; 
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 čas potrebný pre rozhodnutie: aj keď sa zdá, že rozhodnutie je prijímané 

v dlhšom časovom horizonte, často má 

začlenenie veľké množstva aktérov za následok 

rýchle prijatie rozhodnutia, pretože sa politicko-

administratívna autorita nemusí báť rizika 

obnovovania rozhodovacieho procesu z dôvodu 

nezačlenenia niektorých aktérov; 

 rozhodnutie: prijaté ako konsenzus alebo kompromis, pri 

ktorom mal každý oprávnený účastnícky subjekt 

možnosť vstúpiť do procesu jeho vytvárania 

(Feltey, King a O'Neill Susel, 1998, 321). 

Naproti tomu sú pri tradičnej participácii účastnícke subjekty pomerne výrazne 

vzdialené a pôsobia skôr v pozícii subjektu s doplnkovými funkciami. Rozhodnutie o tom, či sa 

v konkrétnom prípade využije tradičná alebo pravá participácia, závisí vo významnej miere od 

príslušnej politicko-administratívnej autority. 

Z hľadiska formálnosti (respektíve hľadiska konformity) možno od seba odlíšiť ďalšie 

štyri formy občianskej participácie: 

 formálna konformná participácia; 

 formálna deviantná participácia; 

 neformálna nonkonformná participácia; 

 neformálna deviantná participácia. 

Formálna konformná participácia zodpovedá participácii, ktorú občania realizujú 

vychádzajúc z platnej právnej úpravy týkajúcej sa občianskej participácie a jej podôb. Je 

zrejmé, že veľký podiel prejavov občianskej participácie spadá práve do tejto formy. Pokiaľ ide 

o formálnu deviantnú participáciu, predstavuje takú formu občianskej participácie, ktorú 

platná právna úprava predpokladá, no nepripúšťa ju alebo ju explicitne zakazuje. Neformálna 

nonkonformná participácia zahŕňa také aktivity občanov, ktoré právna úprava síce 

nepredpokladá (a teda ich ani nezakazuje), ale svojím charakterom neodporujú iným 

normatívnym systémom (napríklad mravnému systému, ktorý zahŕňa mravné normy) danej 

politickej komunity. Poslednou formou občianskej participácie z hľadiska formálnosti je 

neformálna deviantná participácia. Ide síce o takú participačnú formu, ktorá platnej právnej 



42 

 

úprave neodporuje (pretože táto ju nepredpokladá), no jej podstata odporuje inému 

normatívnemu systému príslušnej politickej komunity. 

S hľadiskom formálnosti úzko súvisí aj ďalšie hľadisko umožňujúce klasifikovať 

občiansku participáciu. Konkrétne ide o hľadisko transparentnosti, na základe ktorého možno 

rozlíšiť dve formy participácie: 

 otvorená (transparentná) participácia; 

 utajovaná (zastieraná) participácia. 

Otvorená participácia je takou formou občianskej participácie, ktorá poskytuje 

účastníckym subjektom možnosť reagovať primeraným spôsobom, pretože je viditeľná 

(viditeľné, respektíve transparentné sú tak s ňou spojené úkony, ako aj jej účinky). Jej opakom 

je utajovaná participácia, ktorá je charakteristická tým, že účastnícke subjekty sa v rámci nej 

snažia utajiť buď svoje konanie alebo jej dôvod, prípadne účinky príslušnej participácie. 

Hľadisko zainteresovanosti pomáha rozlíšiť občiansku participácia do dvoch ďalších 

foriem: 

 primárna participácia; 

 sekundárna participácia. 

Primárnou participáciou je každá participácia, ktorá je spojená s aktivitou priamo 

zainteresovaných subjektov. Ak participačné aktivity realizujú subjekty, ktoré nie sú priamo 

zainteresované na ich účinkoch, ide o sekundárnu participáciu. 

Z odvetvového hľadiska možno vyčleniť pomerne vysoký počet „samostatných“ foriem 

občianskej participácie. Je to spôsobené tým, že toto hľadisko je zamerané na oblasť či sféru, 

ktorej sa daná participácia týka. V súlade s členením verejných politík podľa odvetví potom 

možno hovoriť aj o environmentálnej participácii, sociálnej participácii, migračnej participácii, 

kultúrnej participácii a tak ďalej. 

Posledným z hľadísk umožňujúcich členenie občianskej participácie prezentovaných 

v tomto príspevku je hľadisko fázy politického cyklu. Na základe neho možno rozdeliť formy 

občianskej participácie podľa toho, ktorej fázy cyklu tvorby politiky sa týkajú – v tomto prípade 

je použitý model procesu tvorby politiky od autorskej dvojice Brewer a de Leon (1983): 

 participácia v rámci iniciácie problému; 

 participácia v rámci estimácie politiky; 

 participácia v rámci selekcie politiky; 

 participácia v rámci implementácie politiky; 
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 participácia v rámci evaluácie politiky; 

 participácia v rámci ukončovania politiky. 

Participácia v rámci iniciácie problému je spojená s identifikovaním problému a s jeho 

včlenením do politickej agendy. Participácia v rámci estimácie politiky súvisí s aktivitou 

účastníckych subjektov pri vypracovaní variantných návrhov riešenia existujúcich 

problémových situácií alebo javov. Participácia v rámci selekcie politiky sa prejavuje účasťou 

rôznorodých subjektov pri výbere konkrétneho programu či návrhu politického riešenia. 

Participácia v rámci implementácie politiky spočíva v zapájaní účastníckych subjektov do 

realizácie schváleného návrhu politiky, respektíve schváleného návrhu riešenia daného 

problému. Podstata participácie v rámci evaluácie politiky tkvie v hodnotení či posudzovaní 

politiky a jej realizácie účastníckymi subjektmi. Participácia v rámci ukončovania politiky je tou 

participačnou formou, ktorá umožňuje, respektíve prispieva k ukončeniu konkrétnej politiky. 
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tohto problému ma donútila vybrať si iba špecifikovanú oblasť občianskej participácie 

a špecifikovaný okruh aktérov, ktorí sa tejto občianskej participácie môžu zúčastniť. 

Vymedzenie občianskej spoločnosti, občianskeho sektora a občianskej participácie považujem 

za neoddeliteľnú súčasť tohto príspevku, nakoľko teoretické vymedzenie môže  pomôcť 

pochopiť problematiku, ktorá je na tomto základe analyzovaná. Špecifickou oblasťou 

občianskej participácie je v tomto príspevku regionálna úroveň samosprávy a špecifickým 

okruhom aktérov1 tejto participácie vo verejnej politike sú príslušníci maďarskej menšiny. 

Nakoľko však slovenská legislatíva nemá prijatý zákon vymedzujúci postavenie menšín, 

možností ich participácie, nesie sa tento príspevok aj v duchu analýzy postavenia a participácie 

menšín v zastupiteľstvách samosprávnych krajov cez ich zastúpenie Stranou maďarskej 

koalície. 

 

 

1. Občianska spoločnosť, občiansky sektor, občianska participácia 

 

  Občianska spoločnosť patrí k relatívne frekventovaným, ale tiež značne kontroverzným 

kategóriám. Na tomto základe tak býva rôzne teoreticky konceptualizovaná a chápaná. 

Dnešné úvahy o problematike občianskej spoločnosti vychádzajú už z úvah o občianskej 

spoločnosti z obdobia antiky, cez celú históriu európskeho filozofického a politického 

myslenia, až po súčasnú dobu vyznačujúcou sa globalizáciou. 

  „Za jednu z hlavných príčin neustálenosti obsahu a rozsahu pojmu občianska 

spoločnosť, možno považovať to, že v procese jej utvárania sa zásadne menil okruh javov, na 

ktorý by sa mal tento pojem vzťahovať. Pritom javy, ktoré boli z pôvodného okruhu vylúčené, 

sa začali označovať ako protiklad k samotnej občianskej spoločnosti“(Gbúrová, 2006, s. 17). 

Taylor tvrdí, že „sloboda sa v západných liberálnych spoločnostiach často zakladala na rozvoji 

spoločenských foriem, kde spoločnosť ako celok môže fungovať mimo rámca štátnej sféry“ 

(1994, s. 18). A práve tieto formy je možné zhrnúť pod všeobecný pojem občianskej 

spoločnosti. Tento pojem v sebe zahŕňa množstvo rôznych slobodných združení, ktoré existujú 

mimo oficiálneho vplyvu a veľakrát sledujú ciele, ktoré je možné považovať za neštátne, alebo 

mimopolitické. Spoločnosť, v ktorej takéto združenia neexistujú, nemôžu existovať, alebo 

                                                           
1 Viac o aktéroch verejnej politiky pozri napr. Kráľová, 2006. 
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v ktorej sú vytvorené bariéry a limity pre existenciu týchto združení, je považovaná za 

neslobodnú a teda nie je možné v tomto zmysle hovoriť o občianskej spoločnosti (Taylor, 

1994). 

Občianska spoločnosť je teda fenomén, do dnešnej doby vykryštalizovaný 

prostredníctvom historických udalostí, v ktorom si ľudia vytvárajú združenia a zoskupenia na 

napĺňanie ich záujmov a za účelom kolektivizácie aktivít. Toto právo im prislúcha z inštitútu 

občianstva a umožňuje im takto podieľať sa aj na správe vecí verejných. 

 Začiatok vzniku akýchsi náznakov vyjadrujúcich občiansku spoločnosť môžeme nájsť už 

v prácach Aristotela, ktorý hovoril o koinónia politiké (politická spoločnosť), ktorá označuje 

spoločenstvo všetkých slobodných ľudí, ktorí obývajú polis (Klimovský 2008). Občiansku 

spoločnosť v zmysle jej striktného prepojenia so štátnym útvarom možno nájsť v prácach 

Bacona, Hobbesa, Locka, či Rosseaua. Problematiku občianskej spoločnosti v jej začiatkoch 

možno nájsť aj v prácach Machiavelliho, ktorý podporuje myšlienku mocného štátu, avšak 

zároveň predkladá myšlienku, že občania by si mali zachovať určitú kontrolu nad mocou 

a dozerať na to, či moc rešpektuje právo (Kresák a kol., 1997). V tomto zmysle definuje 

občiansku spoločnosť aj Taylor (1994), keď hovorí, že hlavnými piliermi občianskej spoločnosti 

sú verejnosť a trhové hospodárstvo, pričom práve verejnosť má mimopolitický charakter, čo 

podľa Taylora (1994) znamená, že verejnosť moc nevykonáva, ale ju kontroluje. V jeho 

ponímaní má verejnosť aj kritický charakter, ktorý spočíva v slobode prejavu vlastných 

myšlienok a názorov, rozumový či racionálny charakter, ktorý spočíva vo vytváraní 

racionálnych názorov, ktoré sú pre vládu nevyhnutné a podstatné pre prijímanie akýchkoľvek 

rozhodnutí. V neposlednom rade má verejnosť podľa Taylora (1994) aj diskurzívny charakter 

spočívajúci vo verejnej diskusii a vo vytváraní diskurzívneho alebo diskusného priestoru vôbec. 

V súvislosti s existenciou priestoru uvažuje Taylor (1994) aj o sekulárnom charakter verejnosti. 

Tento charakter vychádza z Taylorovho rozlíšenia tradičnej a modernej spoločnosti. Pre 

tradičnú spoločnosť je typický topický priestor. Ide o priestor, v ktorom sa ľudia stretávali „zoči 

voči“, pretože iný spôsob vytvárania „diskusného“ priestoru nebol v tradičnej spoločnosti 

možný. Pre túto spoločnosť je charakteristická aj existencia mienky ľudstva, ktorá sa vyznačuje 

špecifickými znakmi: „je nereflektovaná, nesprostredkovaná diskusiou a kritikou, je pasívne 

prijatá od predchádzajúcej generácie“ (Taylor, 1994, s. 21). Pre modernú spoločnosť je typická 

existencia metatopického priestoru, v ktorom sa verejnosť tvorí a existuje aj mimo stretávaní 

„zoči voči“, a to najmä prostredníctvom existencie moderných masovokomunikačný 
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prostriedkov. Táto spoločnosť je charakteristická existenciou verejnej mienky, ktorá sa 

vyznačuje špecifickými znakmi: „je produktom reflexie, výsledkom diskusie a vyjadruje aktívne 

sformovaný konsenzus“ (Taylor, 1994, s. 21). A práve táto moderná spoločnosť a verejnosť 

v nej sa vyznačuje Taylorovky nazvanou sekularitou, ktorá znamená, že spoločnosť je sui 

generis, sama zo seba vysvetliteľná, v ktorej čas plynie (oproti tradičnej sakralite, ktorá je 

typická neplynutím času podľa Taylora) a názory si vytvára verejnosť na základe nie vopred 

určených a predvídateľných udalostí a okolností. 

Občianska spoločnosť je teda spoločenstvom ľudí, ktoré sa vytvorilo prirodzene a ktoré 

má veľa sebaregulujúcich síl, kým štát je naopak neprirodzenou a násilníckou organizáciou a jej 

rozpínavosti treba postaviť hranice (Kresák, 1994). Problematiku občianskej spoločnosti, 

najmä z pohľadu mocenského zasahovania do života jednotlivcom, možno nájsť aj v prácach 

Humboldta, Mohla, Jellinka či Stahla. Definovať občiansku spoločnosť znamená zároveň aj 

určiť jej základné črty (Stena, 1991), medzi ktoré patrí najmä existencia autoregulatívnych 

mechanizmov, ktoré zabezpečujú jej rozvoj a reprodukciu, existencia plurality, záujmovej 

diferencie, neustálej dynamiky vývoja, špecifických metód, ktoré slúžia k riešeniu konfliktov 

cestou dohôd a kooperácie, existencie horizontálneho charakteru zmluvných vzťahov 

a vytvorením občianskej kultúry, ktorá sa vyznačuje vlastným rebríčkom hodnôt, sociálnych 

noriem a inštitúcií. Weigle a Butterfield definujú občiansku spoločnosť ako „nezávislú 

samoorganizáciu 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“ (In: Potůček, 2005, s. 102). 

V kombinácii politického a ekonomického prostredia sa občianska spoločnosť môže 

prejavovať aj vo forme občianskeho sektora. Keďže sa organizácie verejného sektora  

vzájomne od seba líšia svojou veľkosťou ako aj rozsahom svojho pôsobenia, je veľmi ťažké 

vymedziť akúkoľvek definíciu týchto organizácií. Tento problém pomohol vyriešiť sociológ 

Salamon (Frič – Bútora, 2005), keď poskytol definíciu organizácií občianskeho sektora 

pomocou tzv. „štrukturálno-operacionálnych definícií“, podľa ktorých ide o organizácie, ktoré: 

1. Sú do určitej miery inštitucionalizované – majú určitú formálne zakotvenú 

existenciu, nakoľko organizácie, ktoré vznikli ad hoc, nepatria do sústavy 

týchto organizácií. 

2. Majú súkromnú povahu – ide o organizácie, ktoré nie sú financované zo 

štátneho rozpočtu a nepodliehajú priamemu dohľadu štátu na základe 
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princípu subordinácie, ktorý je typický pre štátnu správu. Samozrejme, 

nevylučuje sa tu istý spôsob štátnej podpory, avšak ich povaha je zreteľne 

súkromná. 

3. Nerozdeľujú zisk – organizácie občianskeho sektora nevznikajú za účelom 

dosahovania zisku, preto si dosiahnuté zisky nedelia medzi sebou, ale 

používajú ich na činnosť a plnenie záujmu, kvôli ktorému vznikli. 

4. Sú samosprávne, autonómne – tieto organizácie sú schopné riadiť si vlastnú 

činnosť prostredníctvom vlastných vydaných noriem a pravidiel, pričom 

vykonávajú aj samotné manažovanie vlastných aktivít. 

5. Sú dobrovoľné – nevznikajú v súlade s existenciu povinného členstva. Ich 

vznik je podložený dobrovoľnou účasťou na aktivitách, pričom ich príjmy 

nemusia pochádzať iba z dobrovoľných príspevkov. 

 

Potůček (2005, s. 103) definuje občiansky sektor ako „ inštitucionalizované vyjadrenie 

života občianskej spoločnosti. Tvoria ju organizácie, ktoré sú formou dobrovoľného 

združovania občanov, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty a ktorí sú ochotní spolupracovať na 

spoločnom diele“. 

Občiansky sektor v ekonomickom ponímaní zmyslu občianskej spoločnosti predstavuje 

súčasť národného hospodárstva a v tom zmysle vystupuje aj ako jeden z politicko-

ekonomických mechanizmov regulácie spoločenského života jednotlivcov a organizácií 

v podmienkach modernej demokracie. Abrahamson (In: Potůček, 2005) vypracoval model, 

ktorý doplnil Potůček, vyjadrujúci vzťah trhu, štátu a občianskeho sektora ako regulátorov 

života spoločnosti. 

Pozícia občianskeho sektora v trojuholníku vykazuje tri styčné plochy s ostatnými 

regulátormi života občanov. Pokiaľ ide o styčnú plochu občianskej spoločnosti s neformálnymi 

spoločenstvami, ktoré predstavujú domácnosti, tá sa prejavuje na jednej strane najmä v 

zdrojoch, ktoré domácnosti môžu pre občiansky sektor poskytnúť a na druhej strane 

domácnosti môžu byť cieľovou skupinou, na ktorú je pozornosť občianskeho sektora  

a samotný účel vzniku občianskej organizácie zameraný.  
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Obr. č. 1: Vzťah trhu, štátu a občianskeho sektora ako regulátorov života  

                spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Abrahamson, doplnené Potůčkom  (In: Potůček, 2005). 

 

 

Pozícia občianskeho sektora v trojuholníku vykazuje tri styčné plochy s ostatnými 

regulátormi života občanov. Pokiaľ ide o styčnú plochu občianskej spoločnosti s neformálnymi 

spoločenstvami, ktoré predstavujú domácnosti, tá sa prejavuje na jednej strane najmä v 

zdrojoch, ktoré domácnosti môžu pre občiansky sektor poskytnúť a na druhej strane 

domácnosti môžu byť cieľovou skupinou, na ktorú je pozornosť občianskeho sektora  

a samotný účel vzniku občianskej organizácie zameraný.  

Styčná plocha občianskeho sektora so štátom (s verejnou správou)  sa prejavuje opäť 

najmä vo vzájomnej pomoci. Na jednej strane môže štát finančne podporovať a dotovať 

organizácie občianskeho sektora, legislatívne im priznávať výhody, na druhej strane 

organizácie občianskej spoločnosti môžu na seba prebrať úlohy a činnosti, ktoré by bez ich 

existencie musel zabezpečovať štát. V tomto zmysle „odbremeňujú štát od časti jeho 
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povinností a znižujú tým tlak na mieru celkového daňového zaťaženia“ (Potůček, 2005, s. 112). 

Pokiaľ ide o styčné plochy občianskeho sektora a firiem, teda trhu, Potůček (2005) za 

významný uvádza inštitút sponzorstva. Firmy podporujú organizácie občianskeho sektora 

rôznymi darmi alebo príspevkami, na druhej strane si zároveň budujú image a dobré meno na 

trhu práve kvôli sponzorovaniu neziskového sektora. 

Styčné plochy existujú aj medzi ostatnými regulátormi spoločenského života navzájom, 

vynímajúc občiansky sektor. Práve takéto hraničné strety sú dôvodom, pre ktorý je možné 

tvrdiť, že na ovplyvňovaní a regulovaní spoločenského života sa musia podieľať všetky sektory 

(regulátory), nakoľko sa nielen navzájom ovplyvňujú, ale zároveň si vytvárajú akýsi systém 

vzájomných bŕzd a obmedzení. Postavenie občianskeho sektora vo verejnej politike je takto 

neodškriepiteľné. Samotné postavenie občana v občianskom sektore, v občianskej 

spoločnosti, ale najmä v samotnej verejnej politike ako takej tvorí nenahraditeľnú súčasť  

demokratického štátu. Občania sa majú spolupodieľať na tvorbe politických rozhodnutí2, ale 

najmä na verejnom rozhodovaní, lebo verejné rozhodovanie je „rozhodovanie s verejnými 

dôsledkami. Ak majú občania niesť následky takýchto rozhodnutí, potom je legitímnou ich 

požiadavka, aby mohli vplývať na verejné rozhodovanie, alebo sa na ňom aspoň 

spolupodieľať“ (Miková – Paulíniová, 2001, s. 6). Spôsobov, ako sa občania, či verejnosť môžu 

zapojiť do procesu rozhodovania je niekoľko. Zväčša však ich konkrétnu podobu ovplyvňuje 

autorita, ktorá má kompetenciu rozhodnutie vydať. Podľa Mikovej a Paulíniovej (2001) tak 

môže vzniknúť iba akési „pseudozapájanie „ verejnosti – buď cez informovanie verejnosti až 

po prijatí rozhodnutia, získavanie verejnosti až po prijatí rozhodnutia, alebo len cez 

konzultovanie názoru verejnosti.  

Samotná účasť na správe vecí verejných v sebe zahŕňa mnoho aktivít, najmä účasť na 

politike štátu prostredníctvom práce v politických stranách, kandidovanie vo voľbách 

a hlasovania v nich, rôzne formy prijímania zákonov, právo veta, účasť prostredníctvom médií, 

lobovania, konzultácie či vyjednávania (Ghai,  2001). 

Oveľa razantnejšie sa občianska participácia môže prejaviť na samosprávnej úrovni, 

kde sa občania môžu zároveň spolupodieľať na riešení problémov, ktoré sú bližšie občanom 

a dokážu ich tak riešiť efektívnejšie ako štát. Na tomto základe je pozornosť príspevku 

venovaná konkrétnej skupine aktérov, ktorí sa môžu na takomto riešení problémov podieľať. 

                                                           
2 Viac o politickom rozhodovaní pozri napr. Bolfíková, 2006, s. 3. 
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Konkrétny rozbor participácie príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny na verejnom 

živote je uvedené v nasledujúcej kapitole. 

 

1.1. Postavenie maďarskej menšiny a jej participácia v regionálnej 

samospráve v Slovenskej republike prostredníctvom menšinového 

zastúpenia v politickej strane 

 

Občiansku participáciu v územnej  samospráve ako v jednom z pilierov verejnej správy 

v podmienkach Slovenskej republiky upravujú dva zákony. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov. Keďže sa územná 

samospráva vykonáva na úrovni komunálnej aj na úrovni regionálnej, nie je tu bližší priestor 

venovať sa obom úrovniam, preto sa tento príspevok venuje výlučne problematike 

participácie na regionálnej úrovni. 

Regionálnu úroveň samosprávy v Slovenskej republike tvoria Vyššie územné celky, 

ktoré sú podľa §1 zákona o samospráve vyšších územných celkov samosprávnymi krajmi. 

Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne 

hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy 

svojich obyvateľov (§1, odsek 5 citovaného zákona). 

Aplikovať zákon o samospráve vyšších územných celkov na podmienky občianskej 

participácie menšín je možné iba zo všeobecného hľadiska, nakoľko neexistuje osobitná 

legislatíva v Slovenskej republike zaoberajúca sa participáciou menšín na územnej 

samospráve. Paragraf 3 v odseku 2 zákona o samospráve vyšších územných celkov definuje, 

že obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na jeho samospráve a zároveň v odseku 1 

citovaného paragrafu definuje, že obyvateľom samosprávneho kraja je osoba, ktorá má trvalý 

pobyt v obci na jeho území. Okrem toho sa na výkone samosprávy môže s určitými výnimkami 

upravenými týmto zákonom podieľať aj ten, kto ma na území samosprávneho kraja 

nehnuteľný majetok, je prihlásený na prechodný pobyt, má ako cudzinec povolený dlhodobý 

pobyt.  Na tomto základe môžeme vyvodiť princíp rovnosti, podľa ktorého (berúc do úvahy 

prvú podmienku) každý obyvateľ sa môže podieľať na samospráve vyššieho územného celku 

a to bez ohľadu na jeho príslušnosť k národnostnej menšine. Na tomto mieste nie je teda 
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podstatné ani to, ku akej národnostnej menšine sa obyvateľ s trvalým pobytom v obci na 

území samosprávneho kraja hlási. 

Paragraf 3 v odseku 2 upravuje, že obyvateľ samosprávneho kraja sa zúčastňuje na 

samospráve samosprávneho kraja a je oprávnený najmä: 

a) voliť zastupiteľstvo a byť volený do zastupiteľstva, 

b)  voliť predsedu a byť volený za predsedu, 

c) hlasovať v referende samosprávneho kraja za podmienok ustanovených týmto 

zákonom, 

d) zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva samosprávneho kraja, 

e) obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, 

zastupiteľstvo a orgány ním zriadené. 

Ďalšie časti príspevku pojednávajú o konkrétnom postavení maďarskej menšiny na 

Slovensku zo stručného historického hľadiska až po vytvorenie Strany maďarskej koalície 

a následne o participácii Strany maďarskej koalície práve v zastupiteľstvách samosprávnych 

krajov.  

 

1.1.1. Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku v minulosti a dnes 

 

Predstavitelia maďarských politických strán v slovenskom parlamente, ale aj samotní 

predstavitelia Maďarskej republiky neustále „vyslovujú obavy o zachovanie identity 

maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku (Fábry, 1998, s. 5). Takéto obavy sa zdajú byť 

opodstatnené, nakoniec aj sama história je dôkazom premenlivých a búrlivých vzťahov 

vznikajúcich na území Slovenska s príslušníkmi maďarskej menšiny. 

Vzhliadnuc k histórii „v celom období medzi dvoma svetovými vojnami Maďarsko 

otázku maďarských etnických menšín, ktoré po rozpade Rakúsko-Uhorska žili v susedných 

štátoch, chápalo ako súčasť revizionistickej koncepcie maďarského štátu“ (Deák, 1996, s. 3). 

Československo v tomto období bolo jediným spojeneckým štátom, ktorý akceptoval 

nenátlakové postupy viažuce sa k menšinám.  Masaryk - prezident Československej republiky 

- chcel rešpektovať práva menšín, chcel vytvoriť štát podobný Švajčiarsku, štát, ktorého 

lokálna administratíva sa bude spravovať v jazyku väčšinovej populácie, kde právo a zákony 
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zaručia menšinové práva (Adam, 1990, s. 323). Je zaujímavé poznamenať, že maďarskej 

menšine v Československu boli poskytované práva koncentrované okolo vzdelávania v oveľa 

väčšej miere, v porovnaní s tými istými právami poskytovanými maďarskej menšine žijúcej 

v Rumunsku alebo v Juhoslávii. Československá vláda bola ochotná zakladať iba základné školy 

pre menšiny; na stredných školách sa však mohol používať jazyk menšiny. 

Napriek tomu, v období 30. rokov 20. storočia maďarská menšina žijúca na Slovensku, 

na území, ktoré táto menšina považovala za „dočasne okupované územie“(Deák, 1996, s. 4), 

sa len pomaly zmierovala so svojom menšinovou pozíciou, a tak politickí predstavitelia týchto 

menšín pripravovali podmienky pre svoje odtrhnutie od Slovenskej republiky a jeho spätné 

pripojenie k maďarskému štátu.  

V tom istom období došlo aj k zhoršeniu medzinárodnej pozície Česko-slovenska, čo 

spôsobilo reakciu Maďarska v smere zosúladenia svojej politiky s nacistickými záujmami. 

Maďarsko si osvojilo postup, ktorý vyhlasovala nemecká menšina a tak sa stále viac hovorilo 

o utlačovaní maďarskej menšiny v Česko-Slovensku. Maďarská oficiálna politika tak začala 

vychádzať z názoru, že Česko-Slovensko môže byť zlikvidované dvojakou cestou; „buď priamo 

agresiou nacistického Nemecka, alebo postupným vnútorným rozkladom za pomoci 

odstredivých síl národnostných menšín“ (Deák, 1996, s. 8). Avšak samotná maďarská menšina 

zastala odlišný postoj. Maďarská menšinová politika v republike bola zástancom vyhlásenia, 

že chce sama rozhodovať o svojom osude a tento cieľ chce dosiahnuť pokojnou cestou. Táto 

menšina nemala záujem akokoľvek radikalizovať existujúce pomery. Avšak boj o maďarskú 

menšinu žijúcej na území Česko-Slovenska sa ani týmto nezmenil. Naďalej sa viedli rokovania 

a mocenské boje o územie Česko-Slovenska, na ktorom žila maďarská menšina. 2. novembra 

1938 došlo k zlomu, kedy podpísaním Viedenskej arbitráže bola vyznačená nová hranica s 

Maďarskom a Česko-Slovensko „stratilo železničné spojenie s Podkarpatskou Rusou, bolo 

teritoriálne okyptené a po každej stránke oslabené do takej miery, že Maďarsko očakávalo 

pripojenie slovenského územia k maďarskému štátu“ (Deák, 1996, s. 22). 

Teda ani v období medzi svetovými vojnami nedošlo k doriešeniu otázky týkajúcej sa 

maďarskej menšiny. Najväčšie znepokojenie z reforiem riešenia maďarskej otázky 

v katolíckom biskupskom zbore na Slovensku po druhej svetovej vojne vyvolal odsun 

príslušníkov maďarskej menšiny do Čiech. Výsledkom diskusií o tejto problematike bolo 

memorandum podané prezidentovi, Slovenskej národnej rade a ministrovi zahraničných vecí. 

K takémuto odsunu obyvateľstva prijala maďarská cirkevná hierarchia vyhlásenie a kardinál 
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Mindszenty vydal k svetovej verejnosti prevolanie, v ktorom „obvinil Československo, že chce 

vyhnať zo starých sídlisk 70 000 Maďarov, zo zeme, ktorú im dalo veľké Maďarsko. Výmenu 

v ňom označil za kolektívne deportovanie, ktorého cieľom bolo zmocniť sa majetku 

presídlencov“ (Šutaj, 1997, s. 29). 

Opatrenia voči obyvateľom maďarskej národnosti mali široké pole pôsobnosti a týkali sa 

viacerých oblastí ľudského života. Podľa Šutaja (1997) išlo napríklad aj o nariadenie o úprave 

služobného pomeru štátnych a verejných zamestnancov, ktoré postihlo farárov maďarskej, ale 

aj nemeckej národnosti. Po roku 1948 sa situácia začínala zlepšovať, nakoľko obyvatelia 

maďarskej národnosti získali československé štátne občianstvo, avšak situáciu na druhej 

strane komplikoval nový režim. 

V priebehu ďalších štyroch desaťročí po roku 1948 sa začali budovať na území Slovenska 

getá tvorené prevažne maďarskou menšinou, ktoré sa vyznačovali silnou podporou zo strany 

štátu, čo im umožnilo kultúrnu izoláciu. Na tomto základe sa vytvárali „kultúrne štruktúry, 

ktoré sa stali monopolnými organizátormi kultúrneho a spoločenského života“ na južnom 

Slovensku (Fábry, 1998, s. 12). Takáto situácia bola možná až do roku 1990, kedy po zániku 

odborov Matice slovenskej sa opäť začala budovať členská základňa tejto ustanovizne. Do roku 

1990 tak na južnom Slovensku existoval dostatočný priestor pre kultúrne činnosti vykonávané 

v maďarskom jazyku – Csemadok (Czehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturália Szövetsége).  

Revolúcia z novembra 1989 nastolila požiadavku decentralizácie moci ako predpoklad 

demokratizácie vtedajšej československej spoločnosti (Kusý, 1998). Plnenie tejto požiadavky 

malo prebiehať po národnej a regionálnej úrovni. Decentralizácia na národnej úrovni mala 

prebiehať prostredníctvom decentralizácie moci z jedného federálneho centra na dve 

národné centrá. Decentralizácia na regionálnej úrovni mala prebiehať prostredníctvom 

reorganizácie štátnej správy cestou k prirodzenejšiemu a spravodlivejšiemu 

administratívnemu členeniu územia štátu, pretože dovtedajšia totalita znamenala slabú 

samosprávu regiónov, čo by nová decentralizácia mala výrazne zmeniť (Kusý, 1998). Avšak 

práve táto druhá línia decentralizácie na regionálnej úrovni nebola v uvedenom období 

zavŕšená .  

Krátko po novembrovom prevrate 1989 sa začala Vláda SR zaoberať otázkami 

zabezpečenia podmienok spolunažívania Slovákov s národnostnými menšinami. Z týchto 

opatrení vyplynula vláde povinnosť zabezpečovať tieto vzťahy prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov. Starostlivosť o národnostné menšiny sa stala aj náplňou 
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programového vyhlásenia vlády z roku 1992 (Fábry, 1998), v ktorom sa okrem iného považujú 

príslušníci národnostných menšín za súčasť občianskej spoločnosti ako rovnocenného 

partnera Slovákov; Vláda SR sa zaväzuje zabezpečiť slobodný rozvoj národnostných menšín, 

ich národnostnej a etnickej osobnosti, vzdelanosti a jazykovej kultúry a rešpektovať práva 

občanov republiky bez ohľadu na národnú, národnostnú a etnickú príslušnosť, pričom v otázke 

národnostných menšín a etnických skupín bude vychádzať z medzinárodných dohôd.  

Územie Slovenska, na ktorom dnes žije maďarská menšina teda nebolo vždy územím 

Slovenskej republiky. Už v roku 1993 bola spôsobená nerovnoprávnosť medzi jednotlivými 

národnostnými menšinami, čo bolo vložené priamo do Ústavy SR, kde slovenské národné 

symboly a znaky boli povýšené na štátne, národný jazyk bol deklarovaný ako štátny, národná 

kultúra a identita sa dostala  pod štátnu ochranu (Kusý, 1998, s. 126). 

Preto sa v tomto roku do popredia dostala potreba zmeny ústavy prostredníctvom 

prijatia ústavného zákona. Ak by totiž podľa Kusého (1998) s týmto návrhom neprišli slovenskí 

poslanci, urobili by tak maďarskí. Samotná zmena sa týkala prevažne zmeny ustanovení 

upravujúcich národnostné menšiny. Požiadavka na zmenu sa niesla v duchu premenovania 

národnostných menšín na národné menšiny. Pretože kým národ predstavoval „určité relatívne 

samostatné územné spoločenstvo, ktoré má na danom teritóriu výsadné alebo dominantné 

postavenie“ a jeho potvrdením je „právo národa na sebaurčenie“, národnostná menšina je 

potom chápaná ako „časť nejakého národa, žijúca na jeho území, teda na území, ktorému 

dominuje nejaký iný národ“, a preto si táto národnostná menšina „nemôže na tomto území 

uplatňovať právo na sebaurčenie, ale je viazaná princípom integrity a územnej celistvosti 

štátu, na území ktorého žije. Národná menšina by tak potom mala „národnostnú menšinu 

povýšiť na úroveň národa“  (Kusý, 1998, s. 49 - 50).  

Ďalší návrh sa týka článku 6, odseku 1 Ústavy SR, podľa ktorého „na území SR je úradným 

jazykom slovenský jazyk“, čím by sa nahradila formula o štátnom jazyku.  

Samotná postupná demokratizácia mnohonárodnostného štátu zamýšľala aj vytvorenie 

politického národa, ktorý by tvorili všetci obyvatelia krajiny, pozostávajúci ako z majority, tak 

aj z minoritných skupín. Avšak táto myšlienka nebola celkom naplnená, nakoľko Slovenská 

republika vznikla ako „národný štát slovenského etnického národa“ (Kusý, 1998, s. 99). Aj 

Ústava SR v preambule začína slovami: „My, národ slovenský...“ 

Poslednou problematickou oblasťou je otázka samosprávy menšín (Kusý, 1998), ktorá 

však svoj priamy podklad nenašla ani v medzinárodných dokumentoch . 
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Pre postavenie maďarskej menšiny je podstatné aj programové vyhlásenie Národnej 

rade, ktoré jej postúpila vláda ešte v čase druhého výročia naplnenia zvrchovanosti Slovenskej 

republiky. Tento program predstavoval „novú etapu moderných dejín Slovenska. Ide 

o program prvej vlády, ktorá vzišla zo slobodných a demokratických volieb v suverénnej 

Slovenskej republike“ (Programové vyhlásenie vlády, 1995, s. 26). Vláda SR sa v tomto 

programe okrem iného zaoberala aj problematikou národnostnej politiky. Uvádza v ňom, že 

„vláda zabezpečí práva a podmienky na občiansky plnohodnotný život národnostných menšín 

v zmysle Ústavy SR, akceptovaných medzinárodnými normami a konvenciami zaoberajúcich 

sa právami a slobodami občanov patriacich k národnostným menšinám“ (Programové 

vyhlásenie vlády, 1995, s. 29). Vzhľadom k tomu, že na území Slovenskej republiky žije mnoho 

národnostných a etnických menšín, takéto rovnocenné zabezpečenie občianskeho života 

predstavuje nevyhnutný a dôležitý prvok pre vzájomné spolunažívanie menšín s väčšinou. 

Vláda SR vo svojom vyhlásení ďalej zdôrazňuje, že bude v Rade Európy a OBSE navrhovať 

„spracovanie komparatívnej štúdie, vychádzajúcej z postavenia národnostných menšín 

v rôznych krajinách“ (1995, s. 29) ako materiálu pre upravenie a zakotvenie práv menšín. 

Vláda SR sa v programovom vyhlásení zaväzuje garantovať všetky práva národnostných 

menšín, ako aj individuálne práva občanov. Okrem týchto sľubov sa táto Vláda SR 

v programovom vyhlásení zaviazala (1995, s. 30): 

- vypracovať normy pre podporu menšinových kultúr, ktoré sa budú odvíjať od 

záujmov Slovenskej republiky, hospodárskych možností nášho štátu a európskych 

zvyklostí, obnovených na princípoch občianskej lojality, 

- zaviesť systémové opatrenia, ktoré upevnia postavenie kultúry Slovákov žijúcich 

na územiach s prelínanou sa kultúrou príslušníkov národnostných menšín, 

- vychádzať zo zásady rovnosti národnostných kultúr bez ohľadu na početnosť ich 

nositeľov, 

- zabezpečiť bohoslužby v štátnom jazyku v obciach s jazykovo zmiešaným 

obyvateľstvom a súčasne zabezpečiť, aby verejné oznamy a vysielanie miestneho 

rozhlasu, štátom podporovaná miestna a regionálna tlač boli aj v štátnom jazyku, 

- podporiť vydávanie periodika v maďarčine a v ďalších jazykových mutáciách, 

- keďže starostlivosť o Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach pokladá vláda za 

jednu z priorít, preto sa bude usilovať o vytváranie podmienok na priateľské, 
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korektné vzťahy všetkých občanov a prispeje k naplneniu tohto programu v oblasti 

tlače, rozhlasu, televízie, vzdelávania a miestnej kultúry a pod. 

 

V roku 1998 bolo možné pozorovať opätovné tendencie štátu k centralizácii toho, čo 

bolo v roku 1989 decentralizované.  Tento proces mal výrazné dôsledky na národnostné 

menšiny žijúce na území Slovenska, lebo „mnohé z toho, čo Slováci pociťujú ako politické tlaky 

zo strany vládnucej garnitúry, neslovenskí obyvatelia krajiny pociťujú aj ako národnostný 

útlak“ (Kusý, 1998, s. 98). Jednotlivé menšiny – hlavne maďarská menšina – začali prejavovať 

svoj odpor voči centralistickým postupom, pretože táto centralizácia ich zbavovala možnosti 

podieľať sa na rozhodovaní. Ich sebaobrana v radikálnej forme vyústila až do požiadavky 

autonómie. Avšak takáto požiadavka nemohla byť naplnená, nakoľko existencia štátu v štáte 

by prehĺbila politickú izoláciu maďarskej menšiny v štáte. Jedným z logických a racionálnych 

spôsobov, ako posilniť kompetencie a postavenie menšín v štáte by bola „regionalizácia 

štátnej správy s podstatným rozvinutím a posilnením prvkom samosprávy v celom regióne“ 

(Kusý, 1998, s. 102), čo nevyhnutne spôsobí posilnenie demokracie na miestnej úrovni. 

Pre situáciu maďarskej menšiny na Slovensku je nevyhnutné spomenúť aj existenciu 

politickej strany v slovenskom politickom spektre, existujúcej v Slovenskej republike od roku 

1998, reprezentujúcej záujmy maďarskej národnostnej menšiny. V slovenskom politickom 

spektre v takejto pozícii vystupuje Strana maďarskej koalície (ďalej len SMK3). 

SMK vo svojom volebnom programe k voľbám z júna 2006 (2006 – 2010) uvádza, že „za 

uplynulých osem rokov sa dokázalo, že vďaka účasti SMK vo vláde Slovenskej republiky sa 

zvyšovala dôveryhodnosť a uznanie krajiny v zahraničí. Svojím postojom si SMK vyslúžila 

hodnotenie spoľahlivý partner“ (Volebný program SMK, 2006, s. 4). Už v názve úvodnej časti 

volebného programu SMK - Silnejšia Strana maďarskej koalície, kvalitnejší život pre menšiny - 

je explicitne vyjadrená podpora menšín (2006, s. 4). V tomto zmysle SMK vyjadruje svoju 

prioritu:   

- zastupovať záujmy národnostne zmiešaného regiónu, obývaného Maďarmi i 

Slovákmi, ako aj podporovať zámery celoslovenského významu,  

                                                           
3 SMK – Strana maďarskej koalície - bola zaregistrovaná: 22.mája 1998, vznikla transformáciou Maďarského       

kresťanskodemokratického hnutia a zlúčením hnutia Spolužitie a Maďarskej občianskej strany do Strany 
maďarskej koalície (Vznik SMS, 2008).   
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- podporovať a zastupovať ekonomické a spoločenské záujmy regiónov so 

zmiešaným obyvateľstvom,  

- legitímnymi prostriedkami bojovať za posilnenie právneho postavenia 

všetkých minorít na Slovensku,  

- pomáhať občanom pri uplatňovaní svojich práv,  

- presadzovať záujmy regionálnej verejnej správy a  

- zastupovať úsilia občanov o vytvorenie samosprávnych združení. 

V druhej časti volebného programu – Demokracia a rovnosť šancí (2006, s. 5) –  vyjadruje 

SMK svoje presvedčenie , „že aj vďaka politike SMK nastal pokrok v budovaní demokracie, v 

oblasti rovností šancí a dodržiavania základných ľudských, občianskych a menšinových práv“. 

SMK uvádza aj najdôležitejšie úspechy, ku ktorým patrí:  

- zákonom garantované právo menšín používať mená a priezviská v ich 

materinskom jazyku,  

- antidiskriminačný zákon,  

- vybavovanie sťažností aj v jazyku národnostných menšín na úrade 

verejného ochrancu práv tzv. ombudsmana,  

- finančné prostriedky na podporu kultúr národnostných menšín boli 

zdvojnásobené, 

- zriadenie Komisie pre rovnosť šancí, 

- zriadenie maďarskej univerzity. 

V tejto časti volebného programu SMK uvádza okrem svojich úspechov aj svoje úlohy 

a ciele (2006, s. 5 – 6). 

Nakoľko preambula Ústavy Slovenskej republiky začína slovami: „My, národ slovenský“, 

SMK si kladie za cieľ presadiť zmenu preambuly ústavy z národného na občiansky princíp. Ich 

ďalším a nie menej dôležitým cieľom je Ústavou zlepšiť postavenie národnostných menšín a 

vytvoriť inštitucionálny systém menšinových samospráv, finančné zabezpečenie menšinových 

inštitúcií s dôrazom na zabezpečenie kultúrnej a školskej samosprávy. Ďalej si kladie za cieľ 

presadzovať, aby na základe medzinárodných dohovorov bolo aj na Slovensku  uznané právo 

národnostných menšín používať svoje národné symboly a možnosť oslavovať svoje národné 

sviatky. 

Aj v tretej časti volebného programu (2006) – Rastúca ekonomika, vyššia životná úroveň 

– možno nájsť prvky smerujúce k ochrane národnostných menšín. Ide o päť vzájomne 
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previazaných priorít, pričom k národnostným menšinám sa viaže priorita rozvoja regiónov a 

vidieka4 a priorita rozvoja infraštruktúry5. 

 V ďalších častiach tohto programu (2006) predkladá SMK svoje návrhy a priority pre 

oblasť rozvoja regiónov a vidieka, pričom kladie dôraz na podporu regiónov južného a 

východného Slovenska, ďalej pre oblasť pôdohospodárstva, životného prostredia, sociálnej 

bezpečnosti a zdravotníctva, vzdelávania a kultúry, verejnej bezpečnosti ako aj priority pre 

budúcu generáciu.  

V 11. časti programu (2006) – Samospráva a verejná správa – SMK opäť explicitne 

vyjadruje ochranu menšinových práv, kde v súlade s európskou praxou je pre SMK veľmi 

dôležité, aby  občanom SR bola zabezpečená možnosť komunikovať vo svojej rodnej zemi s 

úradmi verejnej správy vo svojom materinskom jazyku. Vďaka politickej snahe SMK je 

zákonom zakotvené právo občanov v obciach, kde početnosť občanov nejakej národnosti 

dosahuje 20 %, komunikovať s úradmi vo svojom materinskom jazyku.  

Ochranu práv menšín je možné explicitne nájsť aj v 13. časti programu (2006) - Európska 

a zahraničná politika -  je tu zreteľnejšie vidieť podporu práve maďarskej menšiny. SMK sa 

zaväzuje aj naďalej aktívne podporovať to, aby čo najviac občanov SR získalo zamestnanie v 

inštitúciách EÚ, so zvláštnym zreteľom na úmerné zastúpenie Maďarov zo Slovenska. Za svoju 

prioritu okrem iného považujú aj vytváranie dobrých slovensko-maďarských vzťahov a ich 

pestovanie a zámerom je aj plnohodnotné fungovanie a skutočné riešenie problémov zo 

strany zmiešaných komisií, vytvorených na základe medzivládnej zmluvy medzi dvoma 

krajinami, pričom popritom venuje osobitnú pozornosť vzťahom Slovenska s tými okolitými 

krajinami, v ktorých žije početnejšia maďarská menšina. SMK v oblasti ochrany menšín 

prirodzene venuje zvláštnu pozornosť postaveniu ďalších maďarských spoločenstiev a na 

príslušných medzinárodných fórach upozorňuje na krivdy spáchané voči nim, alebo podporuje 

uplatnenie ich záujmov v prípade, ak je to potrebné. V závere tejto časti vyslovuje SMK 

podporu tomu, aby do stavu Ministerstva zahraničných vecí SR a taktiež diplomatických zložiek 

                                                           
4 Priorita rozvoja regiónov a vidieka preto, lebo najväčšou prekážkou rozvoja oblastí obývaných maďarskou 

národnostnou menšinou je zaostávanie infraštrukturálneho vybavenia územia, a preto je potrebné zabezpečiť 
rozvoj týchto zaostalých, respektíve so štrukturálnymi problémami sa boriacich regiónov a oblastí na úroveň 
rozvinutých regiónov Slovenska (Volebný program SMK, 2006, s. 7). 

5 Priorita rozvoja infraštruktúry preto, lebo najväčšou prekážkou pokroku v oblasti rastu životnej úrovne, 
skvalitnenia životných podmienok a rastu spoločensko-ekonomickej konkurencieschopnosti regiónov 
obývaných príslušníkmi maďarského národnostného spoločenstva je  ich nedostatočná infraštrukturálna 
vybavenosť (Volebný program SMK, 2006, s. 7). 
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bolo – v súlade s právnymi predpismi – prijatých viac, náležite odborne a jazykovo 

pripravených občanov maďarskej národnosti. 

Aj keď SMK netvorí súčasť dnešnej koalície6, považujem za nevyhnutné uviesť tie časti 

Programového vyhlásenia dnešnej vlády, ktorá sa zaoberá problematikou menšín 

(Programové vyhlásenie Vlády SR, 2006).  

V 5. časti programového vyhlásenia vlády (2006) - Vedomostná spoločnosť, 

v podkapitole Výchova a vzdelávanie – sa Vláda SR zaväzuje skvalitňovať podmienky 

národnostného školstva, najmä vo výučbe v materinskom jazyku všetkých národnostných 

menšín v rámci Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov. Výučba v jazyku 

národnostnej menšiny však nemôže ísť na úkor kvality výučby štátneho slovenského jazyka. 

V 6. časti vyhlásenia vlády (2006) -  Miestna a menšinová kultúra – je uvedené, že:  

- Vláda SR si uvedomuje, že ciele kultúrnej politiky nie je možné dosiahnuť bez 

podpory a rozvoja miestnej a menšinovej kultúry. Preto zintenzívni dialóg s 

územnou a miestnou samosprávou a ich organizáciami o otázkach kultúry  a 

adresnej podpory kultúrnych aktivít občanov na miestnej a regionálnej úrovni., 

- bude podporovať metodickú a konzultačnú pomoc kultúrnym inštitúciám zo 

strany príslušných odborných pracovísk v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, 

- bude prostredníctvom grantového systému zabezpečovať podporu kultúry 

národnostných menšín a etnických skupín a znevýhodnených skupín 

obyvateľstva. Súčasne podporí aj rozvoj slovenskej kultúry na jazykovo 

zmiešaných územiach.  

V programovom vyhlásení (2006) v časti Ekonomické nástroje Vláda SR uvádza, že 

pripraví zákon o financovaní kultúry ako výraz verejného záujmu na podporu kultúry v 

Slovenskej republike. Zákon ustanoví  hlavné smery, druhy a zdroje financovania kultúrnych 

aktivít, ako aj mechanizmus rozdeľovania, kontroly a monitorovania účelnosti 

vynakladania  verejných zdrojov. Súčasťou zákona bude úprava financovania rozvoja a šírenia 

kultúry národnostných menšín a etnických skupín. 

V 7. časti programového vyhlásenia (2006) – Demokracia a právny štát, v podčasti 

Demokratický štát – Vláda SR uvádza, že bude vo vzťahu k národnostným menšinám 

postupovať v duchu schválenej dikcie Európskej charty regionálnych alebo menšinových 

                                                           
6 Zloženie dnešnej koalície z volieb 2006 pozri napr. Geffert, 2008. 
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jazykov a vytvorí podmienky na zriadenie Úradu pre menšiny v SR. V tejto časti sa Vláda SR 

detailnejšie venuje riešeniu otázky rómskej národnostnej menšiny. 

V 9. časti programového vyhlásenia (2006) – Zahraničná politika – sa Vláda SR zaväzuje, 

že v súlade s medzinárodnými dohodami bude garantovať a presadzovať rešpektovanie 

ľudských práv a osobných slobôd, vrátane práv osôb patriacich k menšinám.  

Pre túto prácu je však nevyhnutne dôležité zamerať sa ešte na jeden spoločný bod 

týkajúci sa postavenia príslušníkov maďarskej menšiny v Slovenskej republike a týkajúci sa aj 

postavenia príslušníkov slovenskej menšiny v Maďarskej republike. Ide o dvojstrannú zmluvu, 

ktorú uzavrela Slovenská republika s Maďarskou republikou, o Zmluvu o dobrom susedstve 

a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou (1995). Je 

to prvá medzištátna zmluva uzavretá medzi Maďarskom a Česko – Slovenskom z roku 1949, 

ktorá bola nahradená zmluvou z roku 1968 a tá bola „sukcedovaná na základe vyhlásenia NR 

SR v decembri 1992 (Olah, 1995, s. 75). V tejto zmluve sa obe strany zaviazali vzájomne 

garantovať práva svojich menšín a vytvárať spoluprácu v záujme realizovania cieľov tejto 

zmluvy, pričom v článku 15 potvrdzujú, že „ochrana národnostných menšín a práv a slobôd 

osôb patriacich k týmto menšinám tvorí integrálnu súčasť medzinárodnej ochrany ľudských 

práv a ako táto spadá do rámca medzinárodnej spolupráce. V tomto zmysle teda nie je výlučne 

vnútornou záležitosťou štátu a je aj predmetom legitímnej pozornosti medzinárodného 

spoločenstva“. 

Žiaden štát v Európe však nemôže povedať, že vyriešil problém menšín. „Živá minorita 

predstavuje živý, neustále sa meniaci problém koexistencie. Všetky bývalé, predchádzajúce 

riešenia narážajú na novú realitu súčasnosti, každé súčasné riešenie narazí na novú realitu 

budúcnosti“ (Kusý, 1998, s. 67). 

Verejná politika predstavuje cestu, prostredníctvom ktorej chcú vlády na celoštátnej 

úrovni ukázať, že majú záujem zahrnúť do riešenia záležitostí a do riadenia spoločnosti 

všetkých príslušníkov národnostných menšín, ktorí nie sú príslušníkmi majoritnej 

národnostnej skupiny.  

Na druhej strane tie verejné politiky, ktoré nerešpektujú autonómnosť národnostných 

menšín alebo sú diskriminujúce  v tom zmysle, že orientujú svoju pozornosť viac na väčšinu, 

môžu viesť v konečnom dôsledku k separatizmu (Malloy, 2005, s. 35). 
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1.1.2. Participácia maďarskej menšiny v samospráve na regionálnej úrovni  

prostredníctvom politickej strany v podmienkach SR 

 
Cieľom tejto časti príspevku je poskytnúť analýzu účasti maďarskej menšiny na 

regionálnej samospráve. Ide o „regionálnu sieť lokálnych vlád, ktoré fungujú na základe 

špeciálnych zákonov, prijatých parlamentom, a vlastných všeobecne záväzných nariadení 

samospráv“ (Malíková, 2003, s. 87). V rámci tohto cieľa je nevyhnutná analýza pomerného 

zastúpenia maďarskej menšiny v zastupiteľstvách samosprávnych krajov prostredníctvom 

SMK. Pre priblíženie samosprávy na Slovensku považujem za nevyhnutné aspoň stručne 

ozrejmiť územnosprávnu situáciu v rámci samosprávy na Slovensku.  

Podľa zákona 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky je 

územie Slovenskej republiky jednotné a nedeliteľné a na výkon správy sa  vytvárajú územné 

celky a správne celky. Uvedený zákon ďalej ustanovuje, že samosprávnymi územnými celkami 

Slovenskej republiky sú obce a vyššie územné celky. 

Podľa §1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je 

obec samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky. Druhú úroveň 

územnej samosprávy tvorí vyšší územný celok. Podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve 

vyšších územných celkov je vyšší územný celok samosprávny kraj. Samosprávny kraj je 

samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky (podobne ako obec). 

Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný s územným obvodom kraja a možno ho meniť 

len zákonom. Paragraf 1, odsek 5 zákona o samospráve vyšších územných celkov definuje 

samosprávny kraj ako právnickú osobu, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni 

práva a záujmy svojich obyvateľov. Samospráva samosprávneho kraja sa vykonáva 

prostredníctvom orgánov samosprávneho kraja, pričom aj tu je možné zvolať referendum 

o dôležitých otázkach týkajúcich sa výkonu samosprávy samosprávneho kraja za určitých, 

zákonom daných podmienok (§15). 

Orgánmi samosprávneho kraja sú podľa §2 citovaného zákona zastupiteľstvo 

samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja. Predsedu samosprávneho kraja volia 

podľa §16 zákona o samospráve vyšších územných celkov obyvatelia samosprávneho kraja 

v priamych voľbách. Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok, v majetkovoprávnych 

vzťahoch a v pracovnoprávnych vzťahov a v iných vzťahoch vystupuje ako štatutárny orgán. 
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Zastupiteľstvo samosprávneho kraja je podľa §11m zákona o samospráve vyšších územných 

celkov zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja, zvolených v priamych voľbách. 

Uvedený paragraf ďalej stanovuje, že zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné 

obdobie v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volebné obdobie.  

Zákon o samospráve vyšších územných celkov ustanovuje povinnosť zastupiteľstvu 

samosprávneho kraja zriaďovať mandátovú komisiu a finančnú komisiu. Zriaďovanie ďalších 

komisií ako stálych alebo dočasných poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov je 

možnosťou zastupiteľstva samosprávneho kraja. 

Podobne ako zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky,  aj zákon 

o samospráve vyšších územných celkov stanovuje, že sa zriaďujú tieto kraje: a) Bratislavský 

kraj, b) Trnavský kraj, c) Trenčiansky kraj, d) Nitriansky kraj, e) Žilinský kraj, f) Banskobystrický 

kraj, g) Prešovský kraj, h) Košický kraj, pričom podľa zákona 221/1996 Z.z. platí, že mesto, 

podľa ktorého je kraj pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v územnom obvode 

kraja, ak osobitný zákon neustanoví inak. 

Pre vysvetlenie a vymedzenie postavenia menšín v samospráve na Slovensku považujem 

za smerodajnú analýzu politického zloženia zastupiteľstiev samosprávnych krajov na 

Slovensku, s ohľadom na politické zastúpenie SMK, nakoľko práve táto politická strana – ako 

som už uviedla v predchádzajúcej časti – zastupuje záujmy maďarskej menšiny a dá sa 

predpokladať, že ide o účasť maďarskej menšiny na územnej samospráve. 

Košický samosprávny kraj mal 770 508 obyvateľov k 31. 12. 2004 (Voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 2005,  2008)7. Podľa uvedeného počtu obyvateľstva bolo na voľbách do 

zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) zvolených 57 poslancov. Nižšie 

uvedený graf č. 1 prezentuje ich zastúpenie v politickej strane, pričom SMK má až 24,6%-né 

zastúpenie, čo spolu s KDH-OKS tvorí najväčšiu časť. V tomto prípade môžeme hovoriť 

o podstatnej účasti príslušníkov maďarskej menšiny na samospráve prostredníctvom SMK. 

 

 

                                                           
7 Počty obyvateľov a poslancov v zastupiteľstve sú uvedené výlučne pre vytvorenie predstavy o veľkosti 

samosprávneho kraja a pre následné uvedenie relatívneho zastúpenia politických strán v zastupiteľstve 
samosprávneho kraja (pozn. autorky). 
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Graf č. 1: Podiel poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa politickej 

príslušnosti. 

 

Zdroj: Zoznam poslancov, Zastupiteľstvo – Košický samosprávny kraj, 2008. 

 

 

Prešovský samosprávny kraj mal 798 745 obyvateľov k 31. 12. 2004 (Voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 2005, 2008) a vo voľbách do zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja (ďalej PSK) bolo zvolených 62 poslancov. Graf č. 2 prezentuje výsledky 

politickej príslušnosti týchto poslancov, pričom podľa uvedených údajov je zrejmé, že SMK 

nemá v Prešovskom zastupiteľstve žiadne zastúpenie. Najväčšie zastúpenie má KDH-SDKÚ–

DS. 

Banskobystrický samosprávny kraj, s počtom obyvateľov 601 132 k 31. 12. 2004 (Voľby 

do orgánov samosprávnych krajov 2005, 2008) mal na základe volieb z roku 2005 

v zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej BSK) 49 poslancov.  

Zastúpenie SMK je aj v tomto kraji zrejmé, aj keď je v počte poslancov zastupujúcich túto 

stranu až na štvrtom mieste s 16,3%, hneď po Smer-SD, SNS, HZD s 36,7%, SDKÚ, KDH, DS 

s 18,4% a ĽS-HZDS, KSS, PSNS, ZSNS tiež s 18,4% Graf č. 3 uvádza celkovú politickú príslušnosť 

poslancov BSK. 
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Graf č. 2: Podiel poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa  

politickej príslušnosti. 

 

 

Zdroj: VÚC PO Portal: Poslanci SK, 2008. 

 

Graf č. 3: Podiel poslancov zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja  

                 podľa  politickej príslušnosti. 

 
Zdroj: VÚC BB Portál: Poslanci, 2008. 
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Graf č. 4: Podiel poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa politickej 

príslušnosti. 

 

Zdroj: Žilinský samosprávny kraj,  2008. 

 

 

Graf č. 5: Podiel poslancov zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa  

                politickej príslušnosti. 

 

Zdroj: TSK: Poslanci, 2008. 
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Žilinský samosprávny kraj, mal 694 129 obyvateľov k 31. 12. 2004 (Voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 2005, 2008). Na základe volieb z roku 2005 získalo zastupiteľstvo 

Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ŽSK)  57 poslancov, pričom podobne ako 

v zastupiteľstve PSK, ani v zastupiteľstve ŽSK nie sú poslanci, ktorí kandidovali a ktorí zastupujú 

SMK. V zastupiteľstve ŽSK má najväčšie, dokonca nadpolovičné zastúpenie DS, KDH, SDKÚ 

(60,8%), pričom veľký podiel v zastupiteľstve má aj ANO, HZD, SNS, Smer (26,3%). Tu je opäť 

možné vyvodiť relatívny záver, podľa ktorého maďarská menšina nemá zastúpenie ani v ŽSK 

(viď graf. č. 4). 

          Trenčiansky samosprávny kraj mal 601 392 obyvateľov k 31. 12. 2004 (Voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 2005, 2008). Podľa uvedeného počtu obyvateľstva bolo na voľbách do 

zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) zvolených 45 poslancov. Ani 

v tomto samosprávnom kraji však SMK a teda príslušníci maďarskej národnosti nemajú podiel 

a tým sa v relatívnom vyjadrení nepodieľajú na územnej samospráve samosprávneho kraja, 

ako to dokazuje graf č. 7. Najväčšie, až 44,4%-né zastúpenie má podľa grafu č. 5  ĽS-HZDS. 

Hneď za ním je s 22,2% Smer-SD a KDH s 17,8%.  

Nitriansky samosprávny kraj mal k rovnakému dátumu 709 350 obyvateľov (Voľby do 

orgánov samosprávnych krajov 2005, 2008). Na tomto základe bolo do zastupiteľstva 

Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej NSK) zvolených 52 poslancov. V tomto krajskom 

zastupiteľstve má najväčšie zastúpenie práve SMK – až 30,7% (viď graf č. 8). Druhá väčšinu má 

Smer-SD s 19,2% a ĽS-HZDS so 17,3%. Veľkú účasť podľa grafu č. 8 má aj KDH s 15,4%. 

Trnavský samosprávny kraj mal 553 198 obyvateľov k 31. 12. 2004 (Voľby do orgánov 

samosprávnych krajov 2005, 2008). Vo voľbách v roku 2005 bolo do zastupiteľstva Trnavského 

samosprávneho kraja (ďalej len TrSK) zvolených 40 poslancov. V tomto krajskom 

zastupiteľstve majú najväčší a zároveň rovnaký podiel SMK a KDH-SDKÚ-DS s 37,5%. 

Nezávislých poslancov je v tomto zastupiteľstve 12,5% a ĽS-HZDS, Ľavicový blok (ĽB), 

Zjednotená Slovenská Národná strana (ZSNS), Pravá Slovenská Národná Strana (PSNS) majú 

7,5% (viď graf č. 7). 
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Graf č. 6: Podiel poslancov zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja podľa  
                 politickej príslušnosti. 

 

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj – zoznam poslancov  NSK , 2008. 

 

Posledným samosprávnym krajom s 601 132 obyvateľmi k 31. 12. 2004 (Voľby do 

orgánov samosprávnych krajov 2005, 2008) je Bratislavský samosprávny kraj (ďalej BrSK). 

Najväčší podiel má SDKÚ-DS s 30,5%, na druhom mieste je Smer-SD so 16,5% a na treťom je 

KDH  s 12,5%. SMK je na štvrtom mieste s 10,5%, čím je možné konštatovať, že maďarská 

národnostná menšina má svoje pomerné zastúpenie aj v BrSK (viď. graf č. 8). 

 

Graf č. 7: Podiel poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja podľa  
                politickej príslušnosti. 
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Graf č. 8: Podiel poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja podľa  
                 politickej príslušnosti. 

 

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj , 2008. 

 Na základe uvedených grafov je možné konštatovať, že zastúpenie maďarskej menšiny 

prostredníctvom SMK je zrejmé, aj keď v niektorých samosprávnych krajoch oveľa 

zreteľnejšie. Výsledkom tejto úvahy je zistenie, že maďarská menšina sa na samospráve na 

Slovensku podieľa v najväčšej – ak nie v jedinej – miere prostredníctvom územnej samosprávy 

cez zastupovanie SMK (výsledky tejto analýzy znázorňuje graf č. 9).  

 

Graf č. 9: Podiel SMK v jednotlivých zastupiteľstvách samosprávnych krajov na území  

                Slovenskej republiky k voľbám 2005. 
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Podľa tohto grafu je najväčší podiel SMK v zastupiteľstvách samosprávnych krajov 

v Trnavskom samosprávnom kraji (37,5%), Nitrianskom samosprávnom kraji (30,7%), 

v Košickom samosprávnom kraji (24,6%), ale aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji 

(16,3%) a v Bratislavskom samosprávnom kraji (10,5%). V Prešovskom, Žilinskom 

a Trenčianskom samosprávnom kraji nemá SMK v zastupiteľstve samosprávneho kraja žiadnu 

účasť. 

 

 

Záver 

 

Keďže vnútroštátne zákonodarstvo Slovenskej republiky neupravuje problematiku 

menšinovej samosprávy, ak teda chceme hovoriť o menšinovej samospráve v Slovenskej 

republike je nevyhnutné zamerať sa na analýzu postavenia menšín prostredníctvom ich 

zastúpenia Stranou maďarskej koalície ako politickej strany na Slovensku v zastupiteľstvá 

samosprávnych krajov. Tento podiel je zreteľne vyjadrený grafmi, ktoré poukazujú na relatívny 

podiel SMK v týchto zastupiteľstvách, pričom predstavuje aj súhrnný graf, ktorý predstavuje 

výsledky komparácie jednotlivých zastúpení SMK vo všetkých ôsmich zastupiteľstvách 

samosprávnych krajov. 

Vymedzenie participácie príslušníkov maďarskej menšiny v územnej samospráve 

Slovenskej republiky nie je jednoduchou úlohou aj kvôli chýbajúcej legislatíve, ktorá by 

problematiku takejto menšinovej účasti upravovala. Práve preto je pozornosť v príspevku 

zameraná na analýzu podielu SMK v zastupiteľstvách krajov ako jedinej politickej strany, ktorá 

takto háji záujmy príslušníkov maďarskej menšiny aj vďaka podpore, ktorú táto strana 

u svojich voličov má. 
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Úvod 

 

Občianska participácia predstavuje efektívny prostriedok riešenia rôznych problémov 

a tvorby rozhodnutí. Mnohí sa však prispieť k riešeniu problémov, ktoré sa týkajú aj ich samot-

ných, nikdy nepokúsili. Iní sa aktívne podieľajú na verejných rozhodnutiach v ich obci alebo 

meste, alebo aj na regionálnej, národnej či medzinárodnej úrovni. 

          Príspevok je venovaný problematike motivácie k občianskej participácii. 

Cieľom empirickej analýzy bolo zistiť charakter motivácie občanov k účasti na roz-

hodovaní: 1. vo vzťahu k obci (resp. mestskej časti), v ktorej žijú, 2. vo vzťahu k re-

giónu a 3. v podmienkach SR celkovo (v režime opakovaného merania, vnútrosub-

jektový faktor – priestor).   Výsledky analýzy ukázali, že najsilnejšími motívmi 

k tomu, aby naši respondenti a respondentky sa podieľali na verejnom rozhodo-

vaní sú pocit, že „sem patria“, príležitosť pomôcť ľuďom okolo nich, rozhorčenie 

z toho, že „niečo nefunguje“, ako aj potreba vyjadriť svoj názor. Na základe hod-

notenia prezentovaných motívov môžeme konštatovať, že najmenšiu váhu majú 

osobné ambície angažovať sa (alebo ich absencia), možnosť „zviditeľniť sa“ a oča-

kávania ich najbližšieho okolia. 

 

motivácia občianskej partici-

pácie, občianska participácia 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Iveta Jeleňová, PhD. 

UPJŠ v Košiciach, FVS 

Popradská 66 

043 32 Košice 

E-mail: iveta.jelenova@upjs.sk 

 
 
 

http://www.sapa.upjs.ff.sk/
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Participácia občanov, alebo jej nedostatok, môže byť popisovaná v termínoch motívov 

k takémuto konaniu, a to bez ohľadu na veľkosť komunity, v rámci ktorej sa občania snažia 

zúčastňovať na rozhodovacích procesoch a riešení problémov. Vychádzajúc z toho sme si 

kládli tieto výskumné otázky:  

Ktoré dôvody motivujú občanov k tomu, že aktívne participujú na riešení problémov 

týkajúcich sa občianskeho a politického života?  

Líšia sa dôvody participácie vzhľadom na typ sídelného celku (obecná, regionálna a ce-

loslovenská úroveň)? 

 

 

1. Metodika 

 

V rámci dotazníka Metodika OP-1, zameraného na spôsoby a charakter účasti občanov 

na riešení problémov, ktoré sa týkajú občianskeho a politického života, bola v bloku A-test po-

zornosť venovaná otázke motivácie k účasti na procesoch rozhodovania a tvorbe riešení. Táto 

časť metodiky  pozostáva z bloku  šestnástich položiek, ktoré sú respondentmi posudzované 

1. vo vzťahu k obci (resp. mestskej časti), v ktorej žijú, 2. vo vzťahu k regiónu a 3. v podmien-

kach SR celkovo (v režime opakovaného merania, vnútrosubjektový faktor – priestor). Motivá-

cia bola zisťovaná pomocou 7-bodovej  škály od 1 (rozhodne áno) do 7 (rozhodne nie). 

 

2. Výsledky 

V analýze motivačných faktorov uvádzame najprv výsledky deskriptívnej štatistiky a zá-

kladné charakteristiky  A-testu Metodiky OP-1 a následne analyzujeme dôvody participácie 

vzhľadom na typ sídelného celku v kontexte vybraných sociodemografických ukazovateľov. 

 

2.1.   Deskriptívna štatistika A-testu Metodiky OP-1  

 

Tabuľka 1 poskytuje vážený priemer pre súhrnné skóre dotazníka Motivácia k účasti na 

rozhodovacích procesoch (MP) pre účasť respondentov a respondentiek na procesoch rozho-

dovania a tvorbe riešení v ich obci (resp. mestskej časti), v ich regióne a na celom Slovensku. 
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Priemerné hodnoty odpovedí sa pohybovali od 3.10 pri obci do 3.66 pri Slovensku (na sedem-

bodovej škále). Tieto priemery naznačujú, že posudzované dôvody respondentov a respon-

dentky by skôr motivovali ako nemotivovali k priamej alebo nepriamej participácii pri riešení 

rôznych problémov. Údaje sú doplnené súčtom hodnôt odpovedí na jednotlivé položky dotaz-

níka. Najvyššia zhoda s prezentovanými motívmi predstavuje najnižšie možné súhrnné skóre 

12. Jeden respondent a jedna respondentka pri uvedení čo by ich motivovalo k účasti na pro-

cesoch rozhodovania vo vzťahu k obci získali súhrnné skóre 16 bodov. 

 

 

Tab. 1  Deskriptívna štatistika dotazníka Motivácia k účasti na procesoch rozhodovania 

             (MP) vzhľadom na oblasť účasti  

PRIESTOR N Váž. priemer SD min max max možné 

MP – obec  605 3.10 0.92 16 95 112 

MP – región 602 3.52 0.94 19 100 112 

MP - Slovensko 599 3.66 1.00 21 112 112 

 

          V nasledujúcej tabuľke uvádzame výsledky deskriptívnej štatistiky pre jednotlivé položky 

dotazníka. Najnižšie priemerné skóre sme zaznamenali pri položke pocit, že „sem patrím“ na-

značujúc, že väčšinou respondentov a respondentky práve toto motivuje k participácii (prie-

mer 2.05 pre obec, 2.70 pre región, 2.61 pre Slovensko). Skôr nie ako áno sa spája s položkou 

osobné ambície angažovať sa v politike (priemer 5.06 pre obec, 5.25 pre región a 5.33 pre Slo-

vensko).  

Pri analýze najčastejšie sa vyskytujúcich odpovedí vo vzťahu k obci respondentov a res-

pondentky rozhodne motivuje pocit, že „sem patria“, vedomie, že „aj oni majú z toho úžitok“, 

možnosť „hájiť svoje záujmy“, rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“, ako aj potreba vyjad-

riť svoj názor. Rozhodne nesúhlasia s tým, že dôvodom ich účasti sú osobné ambície angažovať 

sa v politike.  

V o vzťahu k regiónu sa modálne odpovede na jednotlivé položky pohybovali od škálo-

vej hodnoty 2 s významom „väčšinou áno“ pri položkách pocit, že „sem patrím“, možnosť „há-

jiť svoje záujmy“, pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“, rozhorčenie z toho, že „niečo nefun-

guje“, potreba vyjadriť svoj názor, možnosť získať aj pre seba isté výhody po hodnotu 7 (s 
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významom rozhodne nie) pri položke osobné ambície angažovať sa v politike. Prekvapujúco 

vysoká je modálna odpoveď na položku popisujúcu možnosť získať aj pre seba isté výhody. 

 

Tab. 2 Deskriptívna štatistika sledovaných motívov podľa typu sídelného celku 

 

Položky MP 

obec región Slovensko 

M SD M SD M SD 

pocit, že „sem patrím“ 2.05 1.32 2.70 1.48 2.61 1.66 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo 
seba 2.56 1.36 3.01 1.41 3.18 1.54 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefun-
guje“ 2.58 1.44 2.91 1.49 2.94 1.60 

potreba vyjadriť svoj názor 2.62 1.50 3.02 1.59 3.13 1.74 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 2.65 1.53 3.11 1.57 3.37 1.72 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 2.70 1.54 3.16 1.59 3.31 1.73 

vedomie, že „aj ja mám z toho úži-
tok“ 2.71 1.54 3.24 1.57 3.29 1.66 

príležitosť vytvárať niečo užitočné 
pre všetkých 2.80 1.46 3.23 1.51 3.40 1.62 

túžba využiť svoje možnosti, vedo-
mosti... 3.01 1.59 3.39 1.60 3.56 1.71 

možnosť získať aj pre seba isté vý-
hody 3.12 1.72 3.49 1.76 3.64 1.84 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú 
vec“ 3.15 1.58 3.43 1.60 3.53 1.66 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 3.23 1.67 3.60 1.67 3.80 1.75 

možnosť stretávať sa so spoluob-
čanmi 3.29 1.79 4.02 1.72 4.33 1.74 

očakávania môjho najbližšieho oko-
lia 3.79 1.69 4.18 1.60 4.35 1.67 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe 
vedieť) 4.25 1.90 4.59 1.83 4.82 1.82 

osobné ambície angažovať sa v poli-
tike 5.06 1.84 5.25 1.85 5.33 1.88 

Pozn.: Verbálne označenie pre jednotlivé stupne škály sú: (1) rozhodne áno, (2) väčšinou áno, (3) skôr áno ako 
nie, (4) áno aj nie, (5) skôr nie ako áno, (6) väčšinou nie, (7) rozhodne nie. N sa rovná od 603 do 613 pre jednotlivé 
položky. 

 

Nakoniec, respondenti a respondentky pocit, že „sem patrím“ a potrebu vyjadriť svoj 

názor ako možné dôvody pre participáciu vo vzťahu k celému Slovensku najčastejšie označili  
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možnosťou rozhodne áno. Na druhej strane, rozhodne nesúhlasia, že ich motívmi sú mož-

nosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť) a podobne ako vo vzťahu k obci a k regiónu, osobné 

ambície angažovať sa v politike. 

 

 

2.2.   Reliabilita A-testu 

Pri štatistickej analýze sme vypočítali korelácie medzi jednotlivými položkami a celko-

vým skóre dotazníka MP – tzv. item-scale korelácie, pričom jednotlivá položka nebola do cel-

kového skóre zahrnutá. Zaznamenané korelačné koeficienty sa pohybovali vo vzťahu k obci 

v rozpätí od hodnoty .391 (2. položka celkové skóre) do .638 (13. položka). Vo vzťahu k re-

giónu sa korelačné koeficienty pohybujú od .370 (1. položka) do .651 (13. položka). Vo vzťahu 

k celému Slovensku sme zaznamenali rozpätie korelačných koeficientov od .394 (2. položka) 

do .615 (13. položka). Všetky korelačné koeficienty sú signifikantné na hladine .001. 

Na odhad vnútornej konzistencie sme vypočítali hodnoty Cronbachovej alfy, a to opa-

kovane podľa motivácie k participácii na lokálnej úrovni v obci (resp. mestskej časti), v regióne, 

či na Slovensku, ktoré uvádzame v Tabuľke 3. V dotazníku MP zaznamenávame vysoké hod-

noty koeficientu alfa od 0.867 do 0.872. 

 

Tab. 3  Hodnoty vnútornej konzistencie (Cronbachova alfa) a priemerná medzipoložková  
             korelácia dotazníka Motivácia k účasti na procesoch rozhodovania (MP) vzhľadom 
             na oblasť účasti  
 

 

2.3.   Analýza hlavných komponentov položiek dotazníka MP 

 

V ďalšom kroku sme uskutočnili exploračnú faktorovú analýzu, aby sme zistili existen-

ciu latentných faktorov prezentovaných šestnástich dôvodov motivujúcich respondentov 

 N Koeficient alfa Medzipoložková korelácia 

MP – obec 605 0.867 0.295 

MP – región 602 0.869 0.299 

MP - Slovensko 599 0.872 0.303 



87 

 

a respondentky k účasti na verejnom živote. Pre spracovanie bola použitá metóda hlavných 

komponentov (PCA) nasledovaná normalizovanou varimax rotáciou. 

Vo vzťahu k obci podľa Kaiserovho kritéria sme identifikovali štyri faktory, ktorých 

vlastné číslo bolo väčšie ako 1 (vlastné čísla 5.45, 1.60, 1.40 a 1.01). Do ďalšieho výpočtu sme 

zaradili iba prvé tri faktory, pretože Cattelov indexový graf úpätia vlastných čísel („scree test“) 

vykazuje na krivke dva zlomy, a to u druhého a štvrtého faktora. Grafická analýza teda vedie 

k použitiu jedného  alebo troch faktorov (počet hodnôt nad zlomom podľa Costellovej a Os-

borneho, 2005). Keďže jeden faktor vyčerpáva iba 34 % variancie, rozhodli sme sa pre tri fak-

tory. Tabuľku korelácií pre výsledné tri faktory po rotácií faktorov normalizovanou metódou 

varimax zobrazuje Tabuľka 4. 

 

Tab. 4 Faktorová štruktúra motívov participácie – obec 

 

Položky MP Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

pocit, že „sem patrím“ .56   

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“   .78 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi .62   

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých .77   

možnosť „hájiť svoje záujmy“   .72 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ .69   

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ .52   

potreba vyjadriť svoj názor .44 .42  

možnosť získať aj pre seba isté výhody   .75 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba .72   

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť)  .74  

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti...  .72  

snaha „vyskúšať svoje možnosti“  .75  

očakávania môjho najbližšieho okolia  .67  

osobné ambície angažovať sa v politike  .63  

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ .56   

    

Eigenvalue: 5.45 1.60 1.40 

Percento celkového rozptylu: 21.66 19.36 11.76 

Pozn.: Faktorové záťaže s absolútnou hodnotou < 0.4 nie sú v tabuľke uvedené 

 

Faktor 1 je sýtený siedmimi položkami, faktor 2 piatimi a faktor 3 troma položkami. 

Položka „potreba vyjadriť svoj názor“ má vysoké faktorové záťaže (náboje) u dvoch faktorov – 
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korelácia s 1. faktorom .44 a s 2. faktorom .42, a to aj po rotácii faktorov, preto ju nie je možné 

priradiť k jednotlivému faktoru. Na základe týchto výsledkov je vhodné položku z dotazníka 

vylúčiť. Každý z faktorov vyjadruje určité zameranie dôvodov motivácie. Domnievame sa, že 

na základe obsahu položiek môžeme jednotlivým faktorom priradiť nasledujúce označenia: 

faktor 1 – spoločné záujmy, faktor 2 – osobné dôvody a faktor 3 – utilitárne dôvody. 

Vo vzťahu k regiónu sme identifikovali štyri faktory , ktorých vlastné číslo bolo väčšie 

ako 1. Cattelov graf vlastných čísel vykazuje na krivke dva zlomy, a to u druhého vlastného 

čísla zreteľný a nie zreteľne vyvinutý zlom u piateho, a teda vedie k použitiu najlepšie jedného, 

alebo dvoch, troch, či štyroch faktorov. Vzhľadom na výsledky faktorovej analýzy vo vzťahu 

k obci sme sa rozhodli vylúčiť faktor s najnižšou hodnotou vlastného čísla (vlastné číslo 1.07), 

a teda pre trojfaktorové riešenie (Tabuľka 5). 

 

Tab. 5 Faktorové záťaže po rotácii varimax – región 

Položky MP Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

pocit, že „sem patrím“ .48   

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“   .79 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi .49   

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých .74   

možnosť „hájiť svoje záujmy“   .71 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ .68   

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ .59   

potreba vyjadriť svoj názor .54   

možnosť získať aj pre seba isté výhody  .42 .68 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba .62   

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť)  .76  

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... .43 .64  

snaha „vyskúšať svoje možnosti“  .71  

očakávania môjho najbližšieho okolia  .68  

osobné ambície angažovať sa v politike  .64  

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ .59   

    

Eigenvalue 5.51 1.46 1.29 

Percento celkového rozptylu 21.04 19.04 11.56 

Pozn.: Faktorové záťaže s absolútnou hodnotou < 0.4 nie sú v tabuľke uvedené 

 

Faktor 1 je sýtený ôsmymi položkami, faktor 2 je sýtený piatimi a faktor 3 dvoma po-

ložkami. Dve položky, a to položka „možnosť získať pre seba isté výhody“ a položka „túžba 
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využiť svoje možnosti, vedomosti...“, majú vysoké faktorové záťaže u dvoch faktorov, a to aj 

po rotácii faktorov metódami varimax, quartimax i equimax, a teda by mali byť vylúčené. 

Vo vzťahu k Slovensku mali tri vlastné čísla hodnotu vyššiu ako 1. Cattelov indexový 

graf vykazuje na krivke tri zlomy, a to u druhého, tretieho a štvrtého faktoru. Grafická analýza 

preto vedie k použitiu jedného, dvoch alebo troch faktorov. Tabuľka 6 prezentuje faktorové 

náboje jednotlivých položiek pre trojfaktorové riešenie. 

Faktor 1 je sýtený ôsmymi položkami, faktor 2 je sýtený piatimi a faktor 3 dvoma po-

ložkami. Položka „možnosť získať aj pre seba isté výhody“ má vysoké faktorové záťaže u dvoch 

faktorov – korelácia s 2. faktorom .45 a s 3. faktorom .69, a to aj po rotácii faktorov varimax. 

Po rotácii metódou quartimax a metódou equimax počet položiek s vysokou faktorovou záťa-

žou sa zvyšuje na tri (položky túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... a snaha „vyskúšať svoje 

možnosti“).  

 

Tab. 6 Faktorové záťaže po rotácii varimax – Slovensko 

 

Položky MP Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

pocit, že „sem patrím“ .56   

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“   .76 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi .47   

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých .73   

možnosť „hájiť svoje záujmy“   .66 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ .68   

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ .61   

potreba vyjadriť svoj názor .57   

možnosť získať aj pre seba isté výhody  .45 .69 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba .60   

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť)  .73  

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti...  .66  

snaha „vyskúšať svoje možnosti“  .74  

očakávania môjho najbližšieho okolia  .67  

osobné ambície angažovať sa v politike  .68  

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ .60   

    

Eigenvalue 5.55 1.57 1.19 

Percento celkového rozptylu 21.39 19.24 11.34 

Pozn.: Faktorové záťaže s absolútnou hodnotou < 0.4 nie sú v tabuľke uvedené 
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Na základe porovnania výsledkov pre rôzne typy sídelného celku môžeme získané fak-

tory obsahovo vymedziť nasledovne: 

 – 1. faktor spoločné záujmy je sýtený položkami, ktoré vyjadrujú možnosť byť súčasťou 

komunity a angažovaním prispieť k zisku pre širší okruh ľudí (pocit, že „sem patrím“, možnosť 

stretávať sa so spoluobčanmi, príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých, pocit, že „aj ja 

som zodpovedný/á“, rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“, príležitosť pomôcť ľuďom 

okolo seba, snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“), 

 

Tab. 7 Tabuľka korelácií jednotlivých položiek s jedným faktorom 

 

Položky MP 

Faktorové záťaže pre 

obec región Slovensko 

pocit, že „sem patrím“ .48 .44 .47 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ .45 .44 .45 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi .64 .63 .60 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých .63 .60 .63 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ .53 .57 .57 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ .60 .60 .58 

Rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ .49 .52 .56 

potreba vyjadriť svoj názor .61 .65 .67 

možnosť získať aj pre seba isté výhody .45 .51 .55 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba .65 .61 .61 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť) .59 .60 .61 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... .68 .71 .67 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ .71 .73 .70 

očakávania môjho najbližšieho okolia .64 .62 .61 

osobné ambície angažovať sa v politike .49 .49 .48 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ .59 .56 .60 

Eigenvalue 5.45 5.51 5.55 

Percento celkového rozptylu 34.07 34.43 34.70 

 
 

– 2. faktor osobné dôvody zahŕňa položky, ktoré sa spájajú s ego dôvodmi, vlastnými 

ambíciami (možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť), snaha „vyskúšať svoje možnosti“, oča-

kávania môjho najbližšieho okolia, osobné ambície angažovať sa v politike), 
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 – 3. faktor utilitárne dôvody je sýtený položkami poukazujúcimi na možnosť osobných 

ziskov z participácie na riešení problémov (vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“, možnosť 

„hájiť svoje záujmy“). 

          Výsledky faktorovej analýzy poukazujú na možnosť existencie troch typov dôvodov mo-

tivácie k participácii na riešení problémov a tvorbe riešení. Vzhľadom na to, že niektoré po-

ložky pri faktorovej analýze vykazovali vysokú faktorovú záťaž u dvoch faktorov, pričom išlo 

o rôzne položky, mali by sme ich z dotazníka a analýzy vylúčiť. Ďalšou možnosťou je prijať jed-

nofaktorové riešenie, ktoré je uspokojivé (približne 34 % celkového rozptylu), a tak pri ďalších 

analýzach využívame celkové súhrnné skóre vypočítané zo všetkých položiek 

 
 
2.4. Interpohlavné diferencie  

 
 

V ďalšom kroku sme s využitím jednorozmernej analýzy rozptylu skúmali interpohlavné 

diferencie v motivácii k účasti na procesoch rozhodovania a riešení problémov v podmienkach 

obcí, regiónov, ako aj celého Slovenska. 

Tabuľka 8 zobrazuje porovnanie vážených priemerov celkového skóre mužov a žien zís-

kaného v dotazníku MP. 

Výsledky analýzy rozptylu ukázali existenciu štatisticky signifikantného rozdielu medzi 

mužmi a ženami referovanom vo vzťahu k priamej alebo nepriamej účasti v obci, resp. mest-

skej časti (dfb = 1, dft = 597, F = 4.58, p < .05). Sledované dôvody by ženy viac motivovali, alebo 

motivujú k participácii. Testovanie významnosti rozdielov medzi sledovanými skupinami vo 

vzťahu k regiónu a Slovensku nepreukázalo štatisticky významné rozdiely. 

 

Tab. 8 Vážené priemerné hodnoty a štandardné odchýlky ratingov jednotlivých dôvodov 
motivácie ako funkcia pohlavia 

 
muži ženy 

F p 
n M SD n M SD 

obec 285 3.18 0.96 314 3.02 0.88 4.58 .033 

región 282 3.60 0.96 314 3.45 0.92 3.77 .053 

Slovensko 281 3.74 0.99 312 3.58 1.01 3.68 .055 
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Tab. 9  Motivácia k participácii na procesoch rozhodovania v obci v závislosti na pohlaví 

 

Pozn: a t-test pre nehomogénne rozptyly 

 

Pri podrobnejšej analýze na úrovni položiek vo vzťahu k obci sme štatisticky významné 

rozdiely zaznamenali pri položkách príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých (F = 10.27, 

p < .01), príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba (vzhľadom na nehomogenitu rozptylov sme vy-

počítali modifikovaný t-test pre nehomogénne rozptyly; t = 3.41, p < .01) a snaha zapojiť sa do 

„boja o spoločnú vec“ (F = 4.48, p <  .05). Ženy, v porovnaní s mužmi, tieto dôvody skôr moti-

vujú k účasti na rozhodovaní a riešení problémov (Tabuľka 9). Vo všeobecnosti, môžeme kon-

štatovať, že tieto položky obsahovo odkazujú na záujem o iných ľudí, snahu pomáhať im, čo je 

v zhode s tradičným rodovým stereotypom „správnej ženy“. 

 

 

Položky 

muži ženy 
F p 

M SD M SD 

pocit, že „sem patrím“ 2.13 1.39 1.97 1.24 2.22 .137 

Vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 2.75 1.59 2.66 1.50 0.50 .479 

Možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 3.42 1.87 3.18 1.70 2.68 .102 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre 

všetkých 3.00 1.50 2.62 1.39 10.27 .001 

Možnosť „hájiť svoje záujmy“ 2.68 1.56 2.63 1.51 0.21 .646 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 2.80 1.65 2.60 1.44 1.59 a .112 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 2.63 1.52 2.55 1.37 0.47 .493 

potreba vyjadriť svoj názor 2.62 1.52 2.61 1.48 0.00 .966 

Možnosť získať aj pre seba isté výhody 3.08 1.75 3.17 1.69 0.41 .523 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 2.76 1.43 2.38 1.27 3.41 a .001 

Možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe ve-

dieť) 4.30 1.95 4.19 1.87 0.43 .512 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 3.07 1.65 2.96 1.54 0.81 .367 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 3.35 1.75 3.08 1.58 3.85 .050 

očakávania môjho najbližšieho okolia 3.88 1.71 3.70 1.68 1.73 .189 

osobné ambície angažovať sa v politike 5.02 1.90 5.08 1.79 0.19 .665 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 3.29 1.63 3.02 1.53 4.48 .035 
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Tab. 10  Motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v regióne v závislosti na po-
hlaví 

Položky 

muži ženy 
F p 

M SD M SD 

pocit, že „sem patrím“ 2.89 1.61 2.54 1.34 2.90 a .004 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 3.29 1.63 3.18 1.52 0.75 .388 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 4.08 1.78 3.97 1.66 0.64 .426 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všet-

kých 3.39 1.56 3.08 1.46 6.15 .013 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.22 1.66 3.03 1.50 2.21 .137 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 3.21 1.65 3.12 1.54 0.51 .476 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 2.91 1.52 2.91 1.46 0.00 .981 

potreba vyjadriť svoj názor 3.03 1.64 3.00 1.55 0.09 .769 

možnosť získať aj pre seba isté výhody 3.47 1.83 3.51 1.71 0.08 .775 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 3.19 1.45 2.84 1.37 9.00 .003 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť) 4.56 1.88 4.60 1.81 0.10 .756 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 3.44 1.62 3.34 1.60 0.48 .489 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 3.74 1.74 3.46 1.60 4.15 .042 

očakávania môjho najbližšieho okolia 4.24 1.61 4.11 1.58 0.98 .322 

osobné ambície angažovať sa v politike 5.27 1.88 5.23 1.83 0.08 .771 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 3.59 1.64 3.27 1.56 5.85 .016 

Pozn: a t-test pre nehomogénne rozptyly 

 

 

Napriek tomu, že vo vzťahu k regiónu sa rozdiely medzi mužmi a ženami pri porovná-

vaní celkového váženého priemerného skóre dotazníka MP neukázali ako významné, pri po-

drobnejšej analýze zisťujeme, že na úrovni položiek pocit, že „sem patrím“ (t = 2.90, p < .01), 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých (F = 6.15, p < .05), príležitosť pomôcť ľuďom 

okolo seba (F = 9.00, p < .01), snaha „vyskúšať svoje možnosti“ (F = 4.15, p < .05) a snaha za-

pojiť sa do „boja o spoločnú vec“ (F = 5.85, p < .05) sú rozdiely štatisticky významné. Opäť, ako 

v prípade obce, všetky tieto položky by pre ženy predstavovali výraznejšie dôvody k účasti na 

rozhodovaní. 
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Tab. 11  Dôvody motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v rámci celého Sloven-
ska v závislosti na pohlaví 

Položky 

muži ženy 
F p 

M SD M SD 

pocit, že „sem patrím“ 2.76 1.76 2.47 1.58 4.61 .032 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 3.37 1.70 3.21 1.65 1.53 .217 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 4.44 1.79 4.22 1.70 2.42 .121 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre 

všetkých 3.55 1.64 3.24 1.60 5.36 .021 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.47 1.82 3.26 1.63 2.21 .137 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 3.33 1.80 3.28 1.67 0.12 .725 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 2.97 1.64 2.91 1.56 0.15 .697 

potreba vyjadriť svoj názor 3.17 1.82 3.07 1.65 0.59 .443 

možnosť získať aj pre seba isté výhody 3.63 1.88 3.62 1.81 0.00 .944 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 3.40 1.56 2.95 1.48 12.86 .000 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe ve-

dieť) 4.82 1.85 4.82 1.80 0.00 .992 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 3.56 1.67 3.54 1.75 0.03 .866 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 3.90 1.78 3.69 1.72 2.08 .150 

očakávania môjho najbližšieho okolia 4.42 1.69 4.29 1.67 0.95 .329 

osobné ambície angažovať sa v politike 5.32 1.94 5.33 1.83 0.01 .921 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 3.64 1.67 3.41 1.63 3.13 .077 

 

Nakoniec, vo vzťahu k celému Slovensku, pri analýze položiek zaznamenávame štatis-

ticky signifikantné rozdiely u položiek pocit, že „sem patrím“ (F = 4.61, p < .05), príležitosť vy-

tvárať niečo užitočné pre všetkých (F = 5.36, p < .05) a príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 

(F = 12.86, p < .001). Každý z týchto dôvodov sa u žien spája s výraznejšou motiváciu k priamej, 

či nepriamej účasti na rozhodovacích procesoch. 

 

2.5.   Diferencie medzi vekovými kategóriami 

Sledovanie dôvodov, ktoré by motivovali respondentov a respondentky k participácii 

v závislosti na veku, poskytuje obraz o problematike cez optiku viacerých generácií. Na analýzu 

rozdielov medzi siedmymi vekovými kategóriami v dôvodoch motivácie k procesom rozhodo-

vania sme jednorozmernú analýzu rozptylu využili na porovnanie vážených priemerov celko-

vého skóre dotazníka MP (tabuľky 12 – 14) a následne priemerného skóre jednotlivých polo-

žiek dotazníka.  
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Tab. 12 Rozdiel medzi vekovými kategóriami – participácia v obci / mestskej časti 

Vekové kategórie n M SD F p 

18 – 20 rokov 38 3.26 0.83 

0.94 .469 

21 – 25 rokov 127 3.02 0.99 

26 – 30 rokov 108 3.18 0.92 

31 – 40 rokov 109 2.99 0.93 

41 – 50 rokov 116 3.17 0.91 

51 – 60 rokov 70 3.12 0.92 

nad 60 rokov 34 3.00 0.79 

Tab. 13 Rozdiel medzi vekovými kategóriami – participácia v regióne 

Vekové kategórie n M SD F p 

18 – 20 rokov 38 3.61 0.85 

0.90 .494 

21 – 25 rokov 126 3.43 1.00 

26 – 30 rokov 108 3.59 0.92 

31 – 40 rokov 107 3.41 0.94 

41 – 50 rokov 116 3.62 0.94 

51 – 60 rokov 70 3.58 0.95 

nad 60 rokov 34 3.45 0.90 

 

Výsledky analýzy rozptylu nepreukázali existenciu významných rozdielov medzi jednot-

livými vekovými kategóriami referovanými vo vzťahu k priamej alebo nepriamej účasti na pro-

cesoch rozhodovania. Tieto výsledky nie sú prekvapujúce. Podobne vo vzťahu k miere politic-

kej aktivity v druhom kole projektu Európska sociálna sonda na Slovensku neboli zistené roz-

diely medzi staršími a mladšími ľuďmi (Dobeš, 2006).  

 

Tab. 14 Rozdiel medzi vekovými kategóriami – participácia vzhľadom na celé Slovensko 

Vekové kategórie n M SD F p 

18 – 20 rokov 38 3.67 0.81 

0.94 .463 

21 – 25 rokov 126 3.58 1.02 

26 – 30 rokov 108 3.71 1.00 

31 – 40 rokov 106 3.56 1.01 

41 – 50 rokov 116 3.77 1.01 

51 – 60 rokov 69 3.78 1.13 

nad 60 rokov 33 3.48 0. 81 
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V ďalšom kroku sme realizovali testovanie rozdielov na úrovni položiek dotazníka. 

V prípade, že na základe Brown - Forsythovho testu homogenity rozptylov výbery vykazovali 

heteroskedasticitu, použili sme Kruskal – Wallisov test ako neparametrickú alternatívu jedno-

faktorovej analýzy rozptylu. 

 

Tab. 15  Motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v obci v závislosti na veku 

Položky 

priemer 

F p 18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60+ 

pocit, že „sem patrím“ 
 2.47 2.06 2.36 1.86 1.93 2.05 1.59 2.96 .007 

vedomie, že „aj ja mám 
z toho úžitok“ 2.53 2.58 2.55 2.67 2.85 3.09 2.59 1.35 .232 

možnosť stretávať sa so 
spoluobčanmi 3.63 3.61 3.71 2.95 3.08 2.94 2.68 4.15 .000 

príležitosť vytvárať niečo 
užitočné pre všetkých 3.18 2.93 3.06 2.74 2.72 2.45 2.32 2.56 .019 

možnosť „hájiť svoje zá-
ujmy“ 2.68 2.54 2.49 2.56 2.93 2.73 2.74 1.11 .356 

pocit, že „aj ja som zodpo-
vedný/á“ 2.76 2.72 2.92 2.70 2.81 2.22 2.24 2.21 .041 

rozhorčenie z toho, že 
„niečo nefunguje“ 2.71 2.70 2.62 2.47 2.65 2.43 2.15 1.04 .400 

potreba vyjadriť svoj názor 
 3.61 2.47 2.61 2.44 2.78 2.57 2.15 19.21a .004 

možnosť získať aj pre seba 
isté výhody 2.68 2.72 2.82 3.09 3.58 3.67 3.50 27.75 a .000 

príležitosť pomôcť ľuďom 
okolo seba 2.84 2.72 2.72 2.45 2.41 2.42 2.15 8.42 a .209 

možnosť „zviditeľniť sa“ 
(dať o sebe vedieť) 4.39 3.91 4.17 3.96 4.44 4.65 5.12 3.15 .005 

túžba využiť svoje mož-
nosti, vedomosti... 3.13 2.82 2.98 3.01 3.00 3.22 3.41 0.93 .476 

snaha „vyskúšať svoje mož-
nosti“ 3.03 3.10 3.30 2.99 3.38 3.36 3.56 1.10 .363 

očakávania môjho najbliž-
šieho okolia 4.13 3.58 3.94 3.71 3.84 3.71 4.00 0.91 .488 

osobné ambície angažovať 
sa v politike 4.87 4.68 5.03 5.23 5.13 5.52 5.21 1.97 .068 

snaha zapojiť sa do „boja 
o spoločnú vec“ 3.58 3.17 3.36 3.06 3.10 3.08 2.62 1.51 .172 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 
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Na úrovni položiek vo vzťahu k obci sa ako štatisticky signifikantné ukazujú rozdiely 

medzi rôznymi vekovými kategóriami u siedmich položiek. Pri položke pocit, že „sem patrím“ 

(F = 2.96, p < .01) sú najvýraznejšie rozdiely medzi najmladšou vekovou skupinou a skupinou 

respondentov a respondentiek starších ako 60 rokov. S využitím post - hoc testov sme pri po-

ložke možnosť stretávať sa so spoluobčanmi (F = 4.15, p < .001) na základe Tukeyho HSD testu 

upraveného pre skupiny s nerovnaným rozsahom identifikovali výrazné rozdiely medzi skupi-

nou 26 až 30-ročných a skupinou 31 až 40-ročných respondentov. Pri odpovedi na položku 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých (F = 2.56, p < .05) najväčší príklon k pozitív-

nemu pólu škály zaznamenávame u skupiny respondentov a respondentiek starších ako 60 ro-

kov.  

Pri položke pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ (F = 4.14, p < .001) sa od ostatných sku-

pín odlišuje kategória 51 až 60-ročných, pričom ich odpovede sa v priemere výraznejšie priklá-

ňajú ku kotve škály s významom „väčšinou áno“. Potreba vyjadriť svoj názor v skupine naj-

mladších respondentov a respondentiek vo veku 18 až 20 rokov je v porovnaní s ostatnými 

skupinami najslabším dôvodom pre participovanie na veciach verejných (H = 19.21, p < .01). 

Uvedené zistenie odráža skutočnosť, že adolescenti majú niekedy problém vyjadriť, 

ako aj presadzovať, svoje názory v skupine cudzích, dôležitejší je pre nich okruh priateľov 

a presadzovanie názorov v kontakte s primárnou rodinou. Naproti tomu, motív možnosti zís-

kať aj pre seba isté výhody sa v tejto vekovej skupine, v porovnaní s ostatnými, javí ako najsil-

nejší (H = 27.75, p < .001). Je však potrebné uviesť, že aj keď je pri danej položke modálnou 

odpoveďou kotva „väčšinou áno“, môžu byť odpovede vzhľadom na charakter položky ovplyv-

nené sociálnou žiadúcnosťou. 

Posledný štatisticky signifikantný výsledok sme zaznamenali pri položke možnosť „zvi-

diteľniť sa“ (dať o sebe vedieť) (F = 3.15, p < .01), kde sa najvýraznejšie od seba líšia kategória 

21 až 25-ročných a respondenti a respondentky starší ako 60 rokov. Kým priemerné odpovede 

prvej z uvedených kategórií sa pohybujú okolo strednej hodnoty škály s významom „áno aj 

nie“, u druhej skupiny zaznamenávame najvyššiu mieru popretia tohto dôvodu ako motívu 

účasti na riešení problémov v ich obci. 
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Tab. 16  Motivácia k participácii na procesoch rozhodovania v regióne v závislosti na veku 

Položky 

priemer 

F p 18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60+ 

pocit, že „sem patrím“ 

 3.11 2.83 2.90 2.42 2.62 2.64 2.38 1.97 .068 

vedomie, že „aj ja mám z toho 

úžitok“ 3.03 2.99 3.27 3.21 3.41 3.44 3.15 1.09 .369 

možnosť stretávať sa so spolu-

občanmi 3.89 4.17 4.29 3.74 3.99 3.94 3.71 1.35 .232 

príležitosť vytvárať niečo uži-

točné pre všetkých 3.55 3.29 3.45 3.22 3.21 2.90 2.71 1.97 .068 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.08 2.90 3.03 2.97 3.49 3.18 3.18 1.75 .108 

pocit, že „aj ja som zodpo-

vedný/á“ 3.32 3.14 3.40 3.05 3.30 2.83 2.76 1.62 .140 

rozhorčenie z toho, že „niečo 

nefunguje“ 3.21 3.03 2.90 2.84 2.89 2.83 2.41 5.57a .473 

potreba vyjadriť svoj názor 

 4.00 2.88 3.06 2.77 3.18 3.07 2.47 4.04 .001 

možnosť získať aj pre seba isté 

výhody 2.79 3.20 3.28 3.42 3.85 4.03 3.85 21.21a .002 

príležitosť pomôcť ľuďom 

okolo seba 3.24 3.25 3.08 2.92 2.91 2.84 2.62 1.64 .135 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať 

o sebe vedieť) 4.68 4.21 4.55 4.37 4.76 5.06 5.26 2.93 .008 

túžba využiť svoje možnosti, 

vedomosti... 3.58 3.10 3.36 3.39 3.45 3.64 3.65 1.27 .268 

snaha „vyskúšať svoje mož-

nosti“ 3.42 3.40 3.80 3.44 3.74 3.69 3.94 1.21 .302 

očakávania môjho najbližšieho 

okolia 4.37 4.02 4.24 4.10 4.28 4.16 4.35 0.51 .805 

osobné ambície angažovať sa 

v politike 4.82 5.01 5.16 5.39 5.35 5.66 5.53 1.65 .131 

snaha zapojiť sa do „boja 

o spoločnú vec“ 3.74 3.48 3.56 3.35 3.38 3.22 3.24 0.74 .620 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 

 

          Vo vzťahu k regiónu sme na úrovni položiek zaznamenali tri štatisticky významné roz-

diely. Prvý rozdiel zaznamenávame pri potrebe vyjadriť svoj názor (F = 4.04, p < .01). Tukeyho 

HSD test upravený pre skupiny s nerovnaným rozsahom poukazuje na to, že od ostatných sku-

pín sa výrazne odlišuje skupina najmladších respondentov, konkrétne od kategórií 21 až 
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25-ročných, 31 až 40-ročných a kategórie nad 60 rokov veku. Môžeme konštatovať, že ide 

o trend zaznamenaný už vo vzťahu k obci.  

 

Tab. 17  Motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v rámci celého Slovenska v zá-
vislosti na veku 

Položky 

priemer 

F p 18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60+ 

pocit, že „sem patrím“ 

 2.79 2.62 2.92 2.50 2.53 2.44 2.12 1.41 .207 

vedomie, že „aj ja mám 

z toho úžitok“ 3.26 2.98 3.39 3.40 3.44 3.42 2.85 1.55 .160 

možnosť stretávať sa so 

spoluobčanmi 4.29 4.54 4.52 4.08 4.31 4.14 4.12 1.11 .355 

príležitosť vytvárať niečo 

užitočné pre všetkých 3.71 3.47 3.59 3.38 3.37 3.13 2.94 1.32 .245 

možnosť „hájiť svoje zá-

ujmy“ 3.37 3.06 3.24 3.28 3.81 3.51 3.26 2.26 .036 

pocit, že „aj ja som zodpo-

vedný/á“ 3.58 3.14 3.45 3.16 3.53 3.20 3.00 1.15 .333 

rozhorčenie z toho, že 

„niečo nefunguje“ 3.13 3.13 2.85 2.82 2.97 3.03 2.35 5.66a .462 

potreba vyjadriť svoj názor 

 3.61 3.10 3.23 2.91 3.29 3.13 2.68 1.39 .218 

možnosť získať aj pre seba 

isté výhody 2.68 3.47 3.33 3.61 4.05 4.30 3.79 27.51a .000 

príležitosť pomôcť ľuďom 

okolo seba 3.37 3.52 3.26 3.08 3.03 3.00 2.65 14.17a .028 

možnosť „zviditeľniť sa“ 

(dať o sebe vedieť) 4.82 4.45 4.72 4.65 5.04 5.30 5.41 2.82 .010 

túžba využiť svoje mož-

nosti, vedomosti... 3.68 3.25 3.66 3.48 3.54 3.97 3.71 1.54 .161 

snaha „vyskúšať svoje 

možnosti“ 3.50 3.67 4.03 3.59 3.92 3.89 4.06 1.12 .351 

očakávania môjho najbliž-

šieho okolia 4.32 4.25 4.36 4.23 4.47 4.69 4.32 0.73 .625 

osobné ambície angažovať 

sa v politike 4.92 5.10 5.15 5.45 5.48 5.84 5.62 2.05 .057 

snaha zapojiť sa do „boja 

o spoločnú vec“ 3.63 3.61 3.63 3.51 3.44 3.61 3.18 0.48 .827 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 
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          Podobne aj pri položke možnosť získať aj pre seba isté výhody (H = 21.21, p < .01) zazna-

menávame trend referovania najvyššej miery zhody s týmto motívom v kategórii najmladších 

respondentov a respondentiek. Pri položke možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť), na 

rozdiel od posudzovania vo vzťahu k vlastnej obci, pri regióne (F = 2.93, p < .01) sa všetky prie-

merné hodnoty pohybujú na negatívnom póle škály. 

V referenčnom rámci celého Slovenska existujú štatisticky významné rozdiely pri šty-

roch posudzovaných dôvodoch motivácie k účasti na procesoch rozhodovania. Po prvý krát 

zaznamenávame rozdiely v možnosti hájiť svoje záujmy (F = 2.26, p < .05), pričom na základe 

Tukeyho HSD testu upraveného pre skupiny s nerovnakým rozsahom sa ako významný ukazuje 

rozdiel medzi kategóriami 21 až 25-ročných a 41 až 50-ročných. Prvá z týchto skupín referovala 

väčší príklon k možnosti „skôr áno ako nie“. 

Trend zaznamenaný pri položke možnosť získať aj pre seba isté výhody sa prejavil aj vo 

vzťahu k celému Slovensku (H = 27.51, p < .001). Ďalším zaujímavým výsledkom sú rozdiely ra-

tingov pri položke príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba (H = 14.17, p < .05). Priemerné hod-

noty odpovedí sa s rastúcim vekom stávajú pozitívnejšími, teda tento motív je silnejší. Rozdiely 

sme zaznamenali aj pri položke možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe vedieť) (F = 2.82, p < .05), 

ktorá vo všeobecnosti predstavuje najslabší motív participácie. Tento dôvod  je najmenej mo-

tivujúcim pre kategóriu nad 60 rokov a veková kategória 21 až 25-ročných sa najviac približuje 

k strednej hodnote posudzovacej škály s významom „áno aj nie“. 

 

 

2.6.   Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami 

 

Z pohľadu vzdelania sa potvrdili štatisticky signifikantné rozdiely medzi respondentmi 

v miere motivácie vyjadrenej ako vážené súhrnné skóre, a to vo vzťahu k obci (dfb = 4, 

dft = 598, F = 4.07, p < .01), regiónu (dfb = 4, dft = 595, F = 2.64, p < .05), ako aj k celému Slo-

vensku (dfb = 4, dft = 592, F = 2.73, p < .05).  

Podľa Tukeyho HSD testu upraveného pre skupiny s nerovnakým rozsahom pri hodno-

tení dôvodov, ktoré by mohli respondentov a respondentky motivovať k účasti na rozhodova-

cích procesoch v ich obci, resp. mestskej časti, sa významne odlišujú hodnotenia respondentov 
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s odborným vzdelaním s maturitou a všeobecným vzdelaním s maturitou. Skupina responden-

tov so všeobecným vzdelaním s maturitou vyjadrovala vyššiu mieru súhlasu s položkami do-

tazníka. 

 

Tab. 18 Vplyv najvyššie dosiahnutého stupňa vzdelania na participáciu v obci / mestskej                        
časti 

Vzdelanie n M SD F p 

základné 15 3.70 0.90 

4.07 .003 

odborné bez maturity 63 3.05 0.81 

odborné s maturitou 200 3.19 0.95 

všeobecné s maturitou 177 2.92 0.86 

vysokoškolské 148 3.15 0.97 

 

Tab. 19 Vplyv najvyššie dosiahnutého stupňa vzdelania na participáciu v regióne 

Vzdelanie n M SD F p 

základné 15 3.98 0.87 

2.64 .033 

odborné bez maturity 63 3.49 0.87 

odborné s maturitou 199 3.62 0.95 

všeobecné s maturitou 176 3.37 0.89 

vysokoškolské 147 3.54 1.02 

Tab. 20 Vplyv najvyššie dosiahnutého stupňa vzdelania na participáciu v rámci Slovenska 

Vzdelanie n M SD F p 

základné 15 4.01 0.95 

2.73 .028 

odborné bez maturity 63 3.62 0.95 

odborné s maturitou 198 3.79 1.01 

všeobecné s maturitou 176 3.48 0.90 

vysokoškolské 145 3.68 1.10 

 

          V súvislosti s participáciou na regionálnej úrovni možno konštatovať, že najvýraznejší prí-

klon k pozitívnemu pólu škály vykazuje skupina respondentov a respondentiek so všeobecným 

stredoškolským vzdelaním s maturitou. Vážené priemerné skóre u všetkých skupín sa pohy-

buje medzi hodnotami s významom „skôr áno ako nie“ a neutrálnym bodom. 
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          Pri hodnotení dôvodov motivujúcich k participácii na úrovni celého Slovenska sa na zá-

klade upraveného Tukeyho HSD testu opäť, podobne ako pri participácii na lokálnej úrovni 

obce alebo mestskej časti a regionálnej úrovni, štatisticky významne odlišujú respondenti a 

respondentky s odborným vzdelaním s maturitou a všeobecným vzdelaním s maturitou.  

 

Tab. 21  Motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v obci v závislosti na stupni 
vzdelania 

Položky 

priemer 
F p 

1 2 3 4 5 

pocit, že „sem patrím“ 
 1.94 1.78 2.12 1.98 2.16 1.21 .306 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 3.47 2.71 2.77 2.47 2.82 2.23 .064 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 4.20 2.91 3.33 3.18 3.44 2.17 .071 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre 
všetkých 3.60 2.75 2.85 2.76 2.70 1.45 .217 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 2.93 2.60 2.79 2.36 2.80 8.85a .065 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 2.73 2.86 2.75 2.55 2.75 0.68 .607 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 2.53 2.57 2.66 2.56 2.48 0.36 .841 

potreba vyjadriť svoj názor 
 3.13 2.44 2.70 2.47 2.70 1.34 .254 

možnosť získať aj pre seba isté výhody 3.47 2.81 3.32 2.81 3.33 3.43 .009 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 2.53 2.46 2.66 2.53 2.51 0.43 .788 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe ve-
dieť) 5.33 4.34 4.31 3.92 4.36 2.80 .025 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 4.00 3.27 3.17 2.74 2.92 3.92 .004 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 4.60 3.39 3.37 2.89 3.19 4.99 .001 

očakávania môjho najbližšieho okolia 4.67 3.66 3.79 3.66 3.89 1.53 .193 

osobné ambície angažovať sa v politike 6.00 5.17 5.19 4.65 5.22 3.80 .005 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 3.93 2.97 3.30 3.02 3.09 1.94 .103 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 
Legenda:   1 – ukončené základné, 2 – stredné odborné bez maturity, 3 – stredné odborné s maturitou,  4 – 

stredné všeobecné s maturitou, 5 – vysokoškolské 

 

Analýza možných dôvodov občianskej participácie na úrovni obce odhalila rozdiely me-

dzi jednotlivými skupinami u piatich položiek. Štatisticky signifikantné rozdiely (s využitím 

upraveného Tukeyho HSD testu) medzi skupinami so stredným vzdelaním s maturitou odbor-

ným a všeobecným boli zistené u položiek možnosť získať aj pre seba isté výhody, osobné am-

bície angažovať sa v politike a snaha „vyskúšať svoje možnosti“. Pri poslednej z uvedených po-
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ložiek sa ako významný ukazuje aj rozdiel medzi respondentmi a respondentkami so základ-

ným vzdelaním a všeobecným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Skupina so základným 

vzdelaním prejavila najvýraznejší nesúhlas tým, že participovanie na procesoch občianskeho 

rozhodovania pre nich predstavuje možnosť vyskúšať svoj potenciál.  

 

Tab. 22 Motivácia k participácii na procesoch rozhodovania v regióne v závislosti na stupni   

               vzdelania 

Položky priemer F p 

1 2 3 4 5 

pocit, že „sem patrím“ 
 

3.07 2.71 2.79 2.68 2.58 0.67 .616 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 3.73 3.30 3.35 3.06 3.22 1.27 .282 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 4.80 3.68 4.05 3.96 4.10 1.54 .190 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre 
všetkých 

3.93 3.13 3.45 3.12 3.01 10.03a .040 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.27 3.08 3.21 2.90 3.24 1.24 .293 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 3.07 3.33 3.12 3.11 3.23 0.34 .854 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 3.13 2.86 2.97 2.86 2.84 0.30 .877 

potreba vyjadriť svoj názor 
 

3.20 2.73 3.07 3.01 3.06 0.65 .624 

možnosť získať aj pre seba isté výhody 3.27 3.43 3.63 3.15 3.74 2.87 .022 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 3.00 2.77 3.06 3.08 2.96 0.69 .598 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe ve-
dieť) 

5.93 4.71 4.62 4.29 4.69 3.45 .008 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 4.40 3.73 3.46 3.15 3.34 3.38 .009 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 4.40 3.70 3.72 3.33 3.63 2.32 .056 

očakávania môjho najbližšieho okolia 4.73 3.95 4.21 4.03 4.33 1.49 .203 

osobné ambície angažovať sa v politike 5.93 5.41 5.43 4.82 5.39 3.78 .005 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 3.80 3.35 3.62 3.28 3.34 1.46 .214 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 
Legenda:   1 – ukončené základné, 2 – stredné odborné bez maturity, 3 – stredné odborné s maturitou,  4 – 

stredné všeobecné s maturitou, 5 – vysokoškolské 

 

Na úrovni položiek pri posudzovaní vo vzťahu k regiónu sme zistili významné rozdiely 

pri piatich položkách. Osoby s vysokoškolským vzdelaním viac ako ostatné skupiny motivuje 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých. Zároveň výrazne menej ako skupina so všeo-

becným stredoškolským vzdelaním s maturitou (upravený Tukeyho HSD test) sa prikláňali 

k tomu, že dôvodom pre aktívnu participáciu by pre nich mohla byť príležitosť získať isté vý-

hody. Štatisticky významné rozdiely sme pomocou post-hoc testu identifikovali u skupín so 
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stredným vzdelaním odborným s maturitou a všeobecným s maturitou, a to u osobných am-

bícií angažovať sa v politike, ktoré by mohli predstavovať najmenej silný motív participovania 

u osôb s odborným vzdelaním. 

 

Tab. 23  Dôvody motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v rámci celého Sloven-
ska v závislosti na stupni vzdelania 

Položky 

priemer 
F p 

1 2 3 4 5 

pocit, že „sem patrím“ 
 3.07 2.39 2.72 2.56 2.57 0.85 .494 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 3.87 3.43 3.42 3.14 3.18 1.37 .242 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 4.60 3.92 4.43 4.23 4.48 1.54 .189 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre 
všetkých 3.69 3.38 3.58 3.31 3.22 1.35 .250 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.67 3.41 3.45 3.14 3.49 1.19 .315 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 2.87 3.44 3.38 3.23 3.33 0.49 .740 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 3.20 2.88 3.01 2.90 2.88 0.29 .887 

potreba vyjadriť svoj názor 
 3.40 2.89 3.28 2.99 3.18 3.86a .045 

možnosť získať aj pre seba isté výhody 3.07 3.52 3.85 3.21 3.98 4.79 .001 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 2.93 2.92 3.23 3.25 3.15 0.71 .583 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe ve-
dieť) 6.00 4.89 4.85 4.53 4.99 3.08 .016 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 4.80 3.94 3.66 3.29 3.45 4.20 .002 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 4.60 3.92 3.93 3.49 3.86 2.63 .033 

očakávania môjho najbližšieho okolia 4.67 4.06 4.48 4.22 4.44 1.26 .285 

osobné ambície angažovať sa v politike 5.80 5.52 5.55 4.92 5.39 3.37 .010 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 4.00 3.39 3.75 3.31 3.52 2.09 .081 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 
Legenda:   1 – ukončené základné, 2 – stredné odborné bez maturity, 3 – stredné odborné s maturitou,  4 – 

stredné všeobecné s maturitou, 5 - vysokoškolské 

 

Na úrovni celoslovenskej participácie sme pri analýze položiek zaznamenali rozdiely pri 

tých istých položkách ako pri motivácii k participácii na obecnej alebo mestskej úrovni. Na zá-

klade Tukeyho HSD testu upraveného pre skupiny s nerovnakým rozsahom boli identifikované 

významné rozdiely medzi respondentmi a respondentkami so stredným vzdelaním s maturi-

tou odborným a všeobecným pri posudzovaní osobných ambícií angažovať sa v politike, pri-

čom skupina so všeobecným stredoškolským vzdelaním vyjadrila najnižšiu mieru nesúhlasu pri 

posudzovaní. Táto skupina sa výraznejšie odlišuje od skupiny s odborným stredoškolským 
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vzdelaním a skupiny s vysokoškolským vzdelaním pri posudzovaní motívu popisujúceho mož-

nosť účasťou na procesoch rozhodovania získať nejaké výhody aj pre seba. 

 

 

2.7.   Kontext veľkosti miesta bydliska 

 

Ďalším faktorom, ktorý sme pri posudzovaní motívov občianskej participácie brali do 

úvahy, je veľkosť obce. Charakteristické črty života občanov v obciach rôznej veľkosti mali 

vplyv na posudzovanie možných motívov, vyjadrených ako celkové vážené skóre dotazníka 

MP, práve vo vzťahu k procesom rozhodovania v ich obci alebo mestskej časti (dfb = 4, 

dft = 591, F = 2.80, p < .05). Vychádzajúc z priemerných hodnôt uvedených v Tabuľke 24 mô-

žeme konštatovať, že najvýraznejšie sa odlišuje rating obyvateľov sídiel s minimálne 20 000 

občanmi od ratingov obyvateľov obcí s 500 až 1 999 obyvateľmi a kategóriou respondentov 

z obcí s 2 000 až 4 999 obyvateľmi (vzhľadom na malý rozsah skupiny respondentov z obcí ma-

júcich menej ako 500 obyvateľov, by bolo nekorektné považovať rozdiely s ostatnými skupi-

nami za výrazné). Zdá sa, že s nárastom počtu obyvateľov klesá významnosť prezentovaných 

motívov občianskej participácie. 

 

Tab. 24 Vplyv veľkosti miesta bydliska na participáciu v obci / mestskej časti 

Veľkosť bydliska n M SD F p 

do 499 obyvateľov 19 2.81 0.91 

2.80 .026 

od 500 do 1 999 95 2.95 0.83 

od 2 000 do 4 999 89 2.98 0.93 

od 5 000 do 19 999 76 3.01 0.85 

20 000 a viac 317 3.21 0.95 

Tab. 25 Vplyv veľkosti miesta bydliska na participáciu v regióne 

Veľkosť bydliska n M SD F p 

do 499 obyvateľov 19 3.36 1.01 

1.12 .345 

od 500 do 1 999 94 3.50 0.91 

od 2 000 do 4 999 88 3.51 0.91 

od 5 000 do 19 999 76 3.35 0.91 

20 000 a viac 316 3.58 0.97 
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          Vplyv veľkosti miesta bydliska na participovanie pri rozhodovaní vo veciach verejných 

na úrovni regiónov a Slovenska nie je štatisticky významný 

Tab. 26 Vplyv veľkosti miesta bydliska na participáciu v rámci Slovenska 

Veľkosť bydliska n M SD F p 

do 499 obyvateľov 19 3.62 1.29 

.40 .810 

od 500 do 1 999 94 3.67 0.97 

od 2 000 do 4 999 87 3.63 1.02 

od 5 000 do 19 999 76 3.55 1.02 

20 000 a viac 314 3.70 0.99 

 

Tab. 27  Dôvody motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v obci v závislosti na 
veľkosti miesta bydliska 

Položky 

priemer 
F p 

1 2 3 4 5 

pocit, že „sem patrím“ 

 2.16 1.76 2.03 1.99 2.16 1.77 .134 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 2.68 2.63 2.59 2.75 2.74 0.25 .909 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 3.05 2.75 3.20 3.05 3.52 4.11 .003 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre 

všetkých 2.53 2.66 2.69 2.78 2.90 0.88 .474 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 2.47 2.71 2.32 2.70 2.74 1.42 .227 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 2.37 2.38 2.32 2.87 2.88 4.00 .003 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 2.63 2.48 2.30 2.49 2.70 1.59 .175 

potreba vyjadriť svoj názor 

 2.26 2.52 2.23 2.68 2.75 9.85a .043 

možnosť získať aj pre seba isté výhody 2.89 2.96 3.36 2.78 3.20 1.67 .155 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 2.16 2.39 2.59 2.37 2.67 1.72 .143 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe ve-

dieť) 4.32 4.19 3.98 3.88 4.40 1.71 .145 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 2.32 2.95 3.13 2.86 3.08 1.40 .231 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 2.53 3.18 3.22 3.03 3.33 1.43 .223 

očakávania môjho najbližšieho okolia 3.68 3.49 3.66 3.67 3.94 1.63 .164 

osobné ambície angažovať sa v politike 4.37 5.12 4.91 5.16 5.09 0.92 .453 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 2.58 3.02 3.02 3.20 3.25 1.23 .297 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 
Legenda:   1 – do 499 obyvateľov, 2 – od 500 do 1 999 obyvateľov, 3 – od 2 000 do 4 999 obyvateľov, 4 – od 

5 000 do 19 999 obyvateľov, 5 – 20 000 a viac obyvateľov 
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Pri skúmaní diferencií piatich kategórií obcí podľa ich veľkosti v jednotlivých dôvodoch 

motivácie k účasti na rozhodovaní a tvorbe riešení sme s využitím jednofaktorovej analýzy roz-

ptylu (resp. Kruskal – Wallisovho testu) zaznamenali štatisticky signifikantné rozdiely u polo-

žiek možnosť stretávať sa so spoluobčanmi (F = 4.11, p < .01), pocit, že „aj ja som zodpo-

vedný/á“ (F = 4.00, p < .01) a potreba vyjadriť svoj názor (H = 9.85, p < .05). Možnosť stretávať 

sa so spoluobčanmi je najpozitívnejšie hodnotená kategóriou respondentov obcí s 500 až 

1 999 obyvateľmi a naopak, najmenej pozitívne, i keď ešte na kladnej časti škály, responden-

tmi a respondentkami bývajúcimi v najväčších sídelných celkoch. Na základe upraveného Tu-

keyho HSD testu môžeme tento rozdiel považovať za štatisticky významný. 

 

Tab. 28  Dôvody motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v regióne v závislosti 
na veľkosti miesta bydliska 

Položky 

priemer 
F p 

1 2 3 4 5 

pocit, že „sem patrím“ 
 3.16 2.63 2.66 2.63 2.74 0.60 .661 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 3.68 3.23 3.33 3.09 3.22 0.63 .644 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 3.89 3.79 4.20 3.63 4.12 1.96 .100 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre 
všetkých 2.74 3.29 3.26 3.25 3.22 0.55 .697 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.32 3.28 2.97 3.01 3.12 0.60 .662 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 3.21 3.06 2.88 3.12 3.29 1.37 .242 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 3.00 2.85 2.90 2.71 2.95 0.46 .768 

potreba vyjadriť svoj názor 
 2.89 2.96 2.75 2.91 3.14 1.25 .289 

možnosť získať aj pre seba isté výhody 3.58 3.39 3.72 3.07 3.55 1.64 .163 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 3.00 2.96 3.14 2.89 3.03 0.34 .848 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe ve-
dieť) 4.42 4.60 4.53 4.22 4.69 1.04 .385 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 2.84 3.41 3.55 3.18 3.42 1.10 .354 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 2.63 3.67 3.68 3.21 3.70 3.02 .017 

očakávania môjho najbližšieho okolia 4.21 4.13 4.10 3.97 4.26 0.59 .671 

osobné ambície angažovať sa v politike 4.42 5.41 5.16 5.25 5.28 1.21 .304 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 2.74 3.38 3.25 3.45 3.51 1.43 .224 

Legenda:   1 – do 499 obyvateľov, 2 – od 500 do 1 999 obyvateľov, 3 – od 2 000 do 4 999 obyvateľov, 4 – od 
5 000 do 19 999 obyvateľov, 5 – 20 000 a viac obyvateľov 
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Uvedené zistenia odrážajú skutočnosť, že ľudia v menších obciach sa navzájom po-

znajú, sú súdržnejší a často prepojení rodinnými vzťahmi. Pre väčšie mestá je typická anony-

mita a snaha udržať si čo najvyššiu mieru súkromia. Obyvatelia miest sa tak zvyčajne stretávajú 

len s úzkym okruhom priateľov 

Vychádzajúc z priemerného skóre v Tabuľke 27 je miera identifikácie s motívom spolu-

zodpovednosti najnižšia u respondentov a respondentiek z obcí s vyšším počtom obyvateľov. 

Výskumy realizované sociálnymi psychológmi už dávnejšie poukazovali na znižovanie miery 

pocitu zodpovednosti pri náraste počtu zúčastnených. Tento jav sa môže premietať aj do sle-

dovaného pocitu „aj ja som zodpovedný/á“ za to, ako riešiť občianske, sociálne i politické 

problémy. Kategória osôb s miestom bydliska s viac ako 20 000 obyvateľmi tiež pri posudzo-

vaní vyjadrila najnižšiu potrebu vyjadriť svoj názor. 

 

Tab. 29  Dôvody motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v rámci celého Sloven-
ska v závislosti na veľkosti miesta bydliska 

Položky 

priemer 
F p 

1 2 3 4 5 

pocit, že „sem patrím“ 
 3.11 2.46 2.59 2.71 2.61 0.69 .601 

vedomie, že „aj ja mám z toho úžitok“ 3.95 3.26 3.40 3.25 3.25 0.90 .463 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi 4.42 4.12 4.32 4.00 4.47 1.58 .177 

príležitosť vytvárať niečo užitočné pre 
všetkých 3.00 3.56 3.30 3.36 3.42 0.65 .628 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.63 3.53 3.34 3.37 3.31 0.41 .802 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 3.42 3.22 3.09 3.29 3.42 3.05a .549 

rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“ 3.05 2.87 2.93 2.80 2.98 0.25 .910 

potreba vyjadriť svoj názor 
 3.11 3.07 2.83 3.08 3.25 1.09 .360 

možnosť získať aj pre seba isté výhody 3.95 3.59 3.72 3.29 3.70 0.97 .425 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 3.42 3.09 3.15 3.25 3.19 0.26 .905 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe ve-
dieť) 4.74 4.80 4.84 4.49 4.91 0.83 .507 

túžba využiť svoje možnosti, vedomosti... 3.05 3.79 3.82 3.30 3.51 1.83 .122 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 2.89 3.87 3.86 3.55 3.88 1.92 .105 

očakávania môjho najbližšieho okolia 4.68 4.43 4.27 4.17 4.38 0.54 .709 

osobné ambície angažovať sa v politike 4.68 5.56 5.25 5.32 5.34 0.97 .422 

snaha zapojiť sa do „boja o spoločnú vec“ 2.84 3.56 3.44 3.54 3.60 1.01 .399 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 
Legenda:   1 – do 499 obyvateľov, 2 – od 500 do 1 999 obyvateľov, 3 – od 2 000 do 4 999 obyvateľov, 4 – od 

5 000 do 19 999 obyvateľov, 5 – 20 000 a viac obyvateľov 
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Na úrovni položiek vo vzťahu k regiónu sa prejavil iba jeden štatisticky významný roz-

diel v snahe „vyskúšať svoje možnosti“ (F = 3.02, p < .05). Motív spojený s možnosťou ukázať 

čo, čo respondent alebo respondentka dokážu, že aj on alebo ona sú kompetentní podieľať sa 

na rozhodovaní, je najmenej výrazný u obyvateľov najväčších obcí. Môžeme diskutovať o tom, 

či tieto osoby majú viac príležitostí na sebarealizáciu v rôznych iných oblastiach ako obyvatelia 

menších obcí. 

Nakoniec, vo vzťahu k celému Slovensku sme ani pri analýze na úrovni položiek neza-

znamenali výrazné rozdiely medzi sledovanými skupinami (Tabuľka 29). 

 

2.8.   Kontext pracovnej sféry 

Posledným sledovaným faktorom je sféra, v ktorej respondenti pracujú. Výsledky ana-

lýz sú prezentované v Tabuľkách 30 až 32. Vplyv sféry sa potvrdil vo vzťahu k obci, v ktorej 

respondent žije (dfb = 5, dft = 575, F = 2.57, p < .05), vo vzťahu k regiónu a celému Slovensku 

nie je štatisticky významný.  

 
 

Tab. 30 Vplyv sféry zamestnania na participáciu v obci / mestskej časti 

Sféra zamestnania n M SD F p 

súkromná 192 3.22 0.94 

2.57 .026 

živnostník   48 3.22 0.89 

verejná 140 2.97 0.91 

nezamestnaný/á   39 3.30 0.91 

dôchodca/dôchodkyňa   56 2.97 0.77 

študent/študentka 106 2.96 0.95 

Tab. 31 Vplyv sféry zamestnania na participáciu v regióne 

Sféra zamestnania n M SD F p 

súkromná 190 3.63 0.95 

1.64 .148 

živnostník   48 3.64 0.90 

verejná 139 3.40 0.93 

nezamestnaný/á   39 3.62 0.93 

dôchodca/dôchodkyňa   56 3.44 0.84 

študent/študentka 106 3.41 1.02 
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Tab. 32 Vplyv sféry zamestnania na participáciu v rámci Slovenska 

Sféra zamestnania n M SD F p 

súkromná 189 3.72 1.02 

1.07 .377 

živnostník   48 3.74 0.95 

verejná 138 3.61 0.97 

nezamestnaný/á   39 3.83 1.02 

dôchodca/dôchodkyňa   55 3.55 0.98 

študent/študentka 106 3.52 1.00 

 

Tab. 33  Motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v obci v závislosti na sfére za-
mestnania 

Položky 

priemer 
F p 

1 2 3 4 5 6 

pocit, že „sem patrím“ 2.22 2.44 1.89 2.15 1.74 1.91 2.88 .014 

vedomie, že „aj ja mám z toho úži-
tok“ 2.80 3.17 2.67 2.74 2.63 2.35 2.21 .052 

možnosť stretávať sa so spoluob-
čanmi 3.50 3.73 2.89 3.33 2.73 3.53 4.10 .001 

príležitosť vytvárať niečo užitočné 
pre všetkých 2.94 3.19 2.50 3.26 2.39 2.74 4.04 .001 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 2.71 2.63 2.64 3.03 2.61 2.35 1.36 .238 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 2.94 2.94 2.48 3.00 2.26 2.56 13.94a .030 

rozhorčenie z toho, že „niečo ne-
funguje“ 2.56 2.94 2.44 3.13 2.18 2.56 2.99 .011 

potreba vyjadriť svoj názor 2.69 2.67 2.51 2.83 2.21 2.69 1.28 .271 

možnosť získať aj pre seba isté vý-
hody 3.22 3.23 3.18 2.97 3.45 2.69 2.03 .072 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo 
seba 2.71 2.69 2.23 2.97 2.32 2.64 3.47 .004 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe 
vedieť) 4.26 3.94 4.26 4.33 4.68 4.04 1.13 .341 

túžba využiť svoje možnosti, vedo-
mosti... 3.12 2.94 2.73 3.31 3.35 2.96 1.88 .096 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 3.34 3.27 3.06 3.51 3.49 2.95 1.55 .172 

očakávania môjho najbližšieho oko-
lia 3.97 3.71 3.67 3.69 3.75 3.81 0.62 .682 

osobné ambície angažovať sa v po-
litike 5.17 4.98 5.21 4.97 5.33 4.55 2.31 .043 

snaha zapojiť sa do „boja o spo-
ločnú vec“ 3.34 3.06 3.00 3.56 2.75 3.02 2.22 .051 

Pozn.: a Kruskal – Wallisov test H 
Legenda:  1 – súkromná, 2 – živnostník, 3 – verejná, 4 – nezamestnaný/á, 5 – dôchodca / dôchodky, 6 – štu-

dent/ka 
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Pri analýze vo vzťahu k obci na úrovni položiek sú štatisticky významné rozdiely v ratin-

goch jednotlivých skupín u siedmich položiek, a to pocit, že „sem patrím“ (F = 2.88, p < .05), 

možnosť stretávať sa so spoluobčanmi (F = 4.10, p < .01), príležitosť vytvárať niečo užitočné 

pre všetkých (F = 4.04, p < .01), pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ (H = 13.94, p < .05), roz-

horčenie z toho, že „niečo nefunguje“ (F = 2.99, p < .05), príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 

(F = 3.47, p < .01) a osobné ambície angažovať sa v politike (F = 2.31, p < .05).  

Na zistenie, ktoré stredné hodnoty sú rozdielne, sme použili Tukeyho HSD test upra-

vený pre skupiny s nerovnakým rozsahom. Najvýraznejšie sa líšia pri posudzovaní možnosti 

stretávať sa so spoluobčanmi respondenti pracujúci v súkromnej a verejnej sfére, pričom 

tento dôvod by k účasti na rozhodovaní skôr motivoval osoby pracujúce vo verejnom sektore. 

Tieto dve skupiny sa líšia aj v miere posudzovania príležitosti pomôcť iným ľuďom okolo nich, 

pričom k pozitívnemu pólu škály sa viac prikláňa skupina zamestnaných vo verejnom sektore. 

Tieto zistenia sú v konsonancii s motívmi určujúcimi pozitívny vzťah k výkonu zamestnania vo 

verejných inštitúciách alebo organizáciách.  

Zaujímavým zistením je rozdiel medzi skupinou nezamestnaných a skupinou dôchod-

cov a dôchodkýň pri posudzovaní motívu rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“. Dôvodom 

najmenej pozitívneho hodnotenia tohto motívu k občianskej participácii u nezamestnaných 

môže byť všeobecný pocit rezignácie a bezmocnosti vyplývajúci zo straty zamestnania alebo 

neúspechu v hľadaní nového. V kontexte týchto výsledkov by bolo zaujímavé zistiť, či dôchod-

covia iba konštatovali, že tento dôvod by ich motivoval, alebo aj reálne motivuje k aktivite. 

Pri analýze položiek sme pri skúmaní vplyvu sféry zamestnania na dôvody motivácie 

k participácii na regionálnej úrovni odhalili rozdiely u piatich položiek: pocit, že „sem patrím“ 

(F = 2.39, p < .05), príležitosť vytvárať niečo užitočné pre všetkých (F = 2.86, p < .05), možnosť 

získať aj pre seba isté výhody (F = 3.15, p < .01), príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba (F = 2.97, 

p < .05) a osobné ambície angažovať sa v politike (F = 3.23, p < .05). Na základe upraveného 

Tukeyho HSD testu boli zistené významné rozdiely medzi zamestnancami vo verejnom sektore 

a študentmi, a to u motívov príležitosť pomôcť iným a osobné ambície angažovať sa v politike. 

Kým skupina zamestnancov vo verejnom sektore hodnotí príležitosť pomôcť ľuďom okolo seba 

ako viac ich motivujúcu, v porovnaní so študentmi referujú väčší príklon k negatívnemu hod-

noteniu motívu realizovať osobné ambície  angažovať sa v politike. 
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Prekvapujúce je zistenie, že skupina živnostníkov priradila motívu popisujúcemu mož-

nosť získať isté výhody aj pre seba najnižšiu mieru motivovať ich k účasti na rozhodovacích 

procesoch. 

Zaujímavým je zistenie, že vo vzťahu k Slovensku sme po prvý krát zaznamenali najniž-

šiu mieru príklonu k dôležitosti motívu prezentujúceho možnosť získať pre seba nejaké výhody 

u skupiny zamestnaných vo verejnom sektore. Vo vzťahovom rámci lokálnej i regionálnej par-

ticipácie je tento motív u nich v porovnaní s niektorými skupinami silnejší (rozdiel štatisticky 

nie je významný). Uvedené zistenia sú v rozpore motívmi spájajúcimi sa so sebaobetova-

ním, jednou z dimenzií motivácie k práci vo verejnom sektore prezentovanými Perrym (1996).  

Tab. 34  Dôvody motivácie k participácii na procesoch rozhodovania v regióne v závislosti 
na sfére zamestnania 

Položky 

priemer 
F p 

1 2 3 4 5 6 

pocit, že „sem patrím“ 2.80 3.13 2.45 2.97 2.46 2.78 2.39 .037 

vedomie, že „aj ja mám z toho úži-
tok“ 3.29 3.67 3.23 3.21 3.18 2.87 1.95 .084 

možnosť stretávať sa so spoluob-
čanmi 4.19 4.25 3.74 3.92 3.86 4.14 1.54 .176 

príležitosť vytvárať niečo užitočné 
pre všetkých 3.38 3.54 3.00 3.46 2.73 3.17 2.86 .014 

možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.11 3.23 3.12 3.33 3.04 2.84 0.82 .532 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 3.44 3.08 2.93 3.26 3.00 3.08 1.98 .079 

rozhorčenie z toho, že „niečo ne-
funguje“ 2.90 3.08 2.79 3.33 2.43 2.98 2.18 .054 

potreba vyjadriť svoj názor 3.06 3.06 2.81 3.26 2.75 3.21 1.33 .251 

možnosť získať aj pre seba isté vý-
hody 3.62 3.88 3.51 3.13 3.79 2.98 3.15 .008 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo 
seba 3.12 3.15 2.68 3.28 2.80 3.25 2.97 .012 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať 
o sebe vedieť) 4.66 4.38 4.59 4.77 5.00 4.26 1.51 .185 

túžba využiť svoje možnosti, vedo-
mosti... 3.52 3.44 3.11 3.36 3.68 3.34 1.49 .191 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 3.81 3.67 3.47 3.51 3.70 3.35 1.30 .261 

očakávania môjho najbližšieho 
okolia 4.34 4.19 4.05 4.08 4.02 4.24 0.73 .604 

osobné ambície angažovať sa v po-
litike 5.38 5.04 5.43 5.15 5.66 4.68 3.23 .007 

snaha zapojiť sa do „boja o spo-
ločnú vec“ 3.53 3.52 3.26 3.82 3.09 3.35 1.52 .183 

Legenda:  1 – súkromná, 2 – živnostník, 3 – verejná, 4 – nezamestnaný/á, 5 – dôchodca / dôchodky, 6 – štu-
dent/ka 
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Motív príležitosti pomôcť ľuďom okolo seba vo vzťahovom rámci celého Slovenska vy-

kazuje významné rozdiely medzi sledovanými skupinami (F = 2.35, p < .05). Najnižšiu mieru 

hodnotenia vplyvu tohto motívu na občianske participovanie zaznamenávame u študentov. 

Vzhľadom na to, že vekové obdobie, v ktorom sa nachádzajú, sa primárne spája s pokračujú-

cim formovaním vlastnej identity a snahou o utváranie intímnych zväzkov, nie je zistenie pre-

kvapujúce. Podobne očakávaným je zistenie, že najsilnejšie pôsobí tento motív na osoby pra-

cujúce vo verejnej sfére. 

 

Tab. 35  Motivácia k participácii na procesoch rozhodovania v rámci celého Slovenska v zá-
vislosti na sfére zamestnania 

Položky 

priemer 
F p 

1 2 3 4 5 6 

pocit, že „sem patrím“ 2.64 2.96 2.54 3.08 2.27 2.49 1.66 .141 

vedomie, že „aj ja mám z toho úži-
tok“ 3.26 3.65 3.43 3.44 3.04 2.93 1.96 .083 

možnosť stretávať sa so spoluob-
čanmi 4.38 4.73 4.13 4.21 4.07 4.54 1.51 .184 

príležitosť vytvárať niečo užitočné 
pre všetkých 3.46 3.75 3.24 3.53 2.88 3.38 1.97 .081 

 možnosť „hájiť svoje záujmy“ 3.31 3.48 3.47 3.79 3.23 3.01 1.63 .150 

pocit, že „aj ja som zodpovedný/á“ 3.42 3.29 3.08 3.62 3.45 3.16 1.11 .354 

rozhorčenie z toho, že „niečo ne-
funguje“ 2.91 3.04 2.75 3.33 2.56 3.13 1.89 .094 

potreba vyjadriť svoj názor 3.11 3.10 3.03 3.59 2.77 3.23 1.21 .302 

možnosť získať aj pre seba isté vý-
hody 3.73 3.69 3.78 3.62 3.74 3.12 1.99 .078 

príležitosť pomôcť ľuďom okolo 
seba 3.28 3.25 2.87 3.38 2.91 3.42 2.35 .040 

možnosť „zviditeľniť sa“ (dať o sebe 
vedieť) 4.83 4.60 4.93 4.85 5.23 4.50 1.48 .194 

túžba využiť svoje možnosti, vedo-
mosti... 3.69 3.60 3.38 3.64 3.86 3.30 1.35 .243 

snaha „vyskúšať svoje možnosti“ 3.99 3.83 3.74 3.79 3.88 3.51 1.10 .360 

očakávania môjho najbližšieho oko-
lia 4.50 4.35 4.32 4.18 4.23 4.34 0.43 .828 

osobné ambície angažovať sa v poli-
tike 5.40 4.96 5.59 5.26 5.66 4.85 2.78 .017 

snaha zapojiť sa do „boja o spo-
ločnú vec“ 3.62 3.52 3.44 4.00 3.35 3.33 1.29 .267 

Legenda:  1 – súkromná, 2 – živnostník, 3 – verejná, 4 – nezamestnaný/á, 5 – dôchodca / dôchodky, 6 – štu-
dent/ka 
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Nakoniec, vplyv sféry zamestnania sme zaznamenali aj u položky osobné ambície an-

gažovať sa v politike (F = 2.78, p <.05; Tabuľka 35). Na základe post-hoc testu (upravený Tu-

keyho HSD test) bol zachytený štatisticky významný rozdiel medzi skupinou zamestnaných vo 

verejnom sektore a skupinou študentov, pričom v zhode s očakávaním osoby zamestnané vo 

verejnom sektore vykazujú vyšší príklon k negatívnemu pólu škály (medzi kotvami väčšinou 

nie a skôr nie ako áno).  

 

Záver 
 

Výsledky analýzy ukázali, že najsilnejšími motívmi k tomu, aby naši respondenti a res-

pondentky sa podieľali na verejnom rozhodovaní sú pocit, že „sem patria“, príležitosť po-

môcť ľuďom okolo nich, rozhorčenie z toho, že „niečo nefunguje“, ako aj potreba vyjadriť 

svoj názor. Na základe hodnotenia prezentovaných motívov môžeme konštatovať, že naj-

menšiu váhu majú osobné ambície angažovať sa (alebo ich absencia), možnosť „zviditeľniť 

sa“ a očakávania ich najbližšieho okolia. 

Uskutočnené analýzy potvrdili významný vplyv pohlavia, vzdelania, miesta bydliska 

a sféry zamestnania na dôvody motivácie k participácii na lokálnej úrovni. Posudzované mo-

tívy sú významnejšie pre ženy, osoby so všeobecným stredoškolským vzdelaním s maturitou, 

obyvateľov obcí s počtom obyvateľov menším ako 500 a najmenej motivujú obyvateľov 

miest s viac ako 20 000 obyvateľmi a nezamestnaných. 

Pri participácii na regionálnej a národnej úrovni sa ako štatisticky významný ukázal 

pre motiváciu iba faktor vzdelania, pričom prezentované motívy by viedli k účasti na proce-

soch rozhodovania najmä respondentov a respondentky so všeobecným stredoškolským 

vzdelaním. 

Získané výsledky predstavujú pohľad na rozdielnu váhu vybraných motívov pri partici-

povaní na procesoch verejného rozhodovania u participácie lokálnej, regionálnej a celoslo-

venskej. Uvedený predpoklad je však potrebné interpretovať nielen ako odpoveď na otázku 

čo by respondentov motivovalo k občianskej participácii, ale aj vo vzťahu zistenej aktívnej 

účasti, čo môže byť predmetom ďalšieho zisťovania. 
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                   Štúdia je venovaná problematike komunikácie v občianskej 

participácii. Empirická analýza bola zameraná na zistenie: 1. charakteru 

komunikácie v participácii občanov na jednotlivých etapách riešenia problémov 

obce/MČ, 2. charakteru komunikácie v participácii občanov na jednotlivých 

etapách riešenia problémov obce/MČ s ohľadom na sociálno – demografické 

charakteristiky, 3.charakteru účasti občanov na riešení problémov v obci/MČ, 

4. charakteru diferencií v hodnotení významu subjektov, ktoré podávajú 

informácie v jednotlivých etapách riešenia problémov v obci/MČ, 4. charakter 

diferencií v hodnotení významu foriem získavania informácií v jednotlivých 

etapách riešenia problémov v obci/MČ, 5. charakteru diferencií v hodnotení  

významu subjektov pre diskusie o problémoch  v jednotlivých etapách riešenia 

problémov v obci/, 7. charakteru diferencií v komunikácii medzi jednotlivými 

etapami riešenia problémov s ohľadom na význam subjektov a foriem 

komunikácie. Výskumná metodika bola štruktúrovaná v dvoch úrovniach a 3 – 

4 subúrovniach: 1. úroveň komunikácie o riešení problémov v obci/MČ: 

subúrovne:  a/ kto informuje (subjekt komunikácie, b/ ako informuje (formy 

komunikácie), c/ s kým diskutovať (diskusie – interakcie), 2. úroveň dynamiky 

riešenia problému: subúrovne: a/ o problémoch, ktoré riešia orgány v obci/MČ, 

b/ o možných pripravovaných riešeniach problémov, c/ o priebehu riešenia 

problémov, d/ ako boli problémy vyriešené. Výsledky analýzy sú prezentované 

a interpretované. 
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Úvod 

 

          Účasť občanov na riešení problémov v obciach (mestských častiach) má výrazné 

špecifiká, ktoré súvisia s charakterom prostredia a väčšou mierou „blízkosti“ riešených 

problémov. Najmä v obciach ide o zvláštnosti, ktoré vypovedajú o jedinečnosti každej lokality, 

personálneho zázemia, finančných i ďalších zdrojov, charakteru krajiny a potenciálov, ako aj 

pozíciou vo vzťahu k ďalším sídlam. 

          Komunálna úroveň spravovania je typická tým, že účasť občanov na spravovaní možno 

sledovať v silne interaktívnych podmienkach, ale tiež tým, že väčšina sprievodných javov je 

zväčša odlišná od republikových a regionálnych. 

         Táto kapitola je venovaná analýze vybraných potenciálov participácie a tiež charakter 

komunikácie v participačnom okruhu v komunálnych podmienkach. Operacionalizovaný 

priestor je špecifikovaný s ohľadom na riešenie problémov v obciach a mestských častiach, 

takže empirické údaje sú menej všeobecné a v skúsenostnom rámci občanov sa vytvárajú 

spojenia s konkrétnymi, reálnymi problémami a prístupom k ich riešeniu. 

 

 

1. Teoretický rámec analýzy  

 

Spojitosť občanov a samosprávy je nespochybniteľná. V tomto priestore má nemalé 

postavenie i územná samospráva, ktorá je tvorená obcou (na najnižšej úrovni) a vyšším 

územným celkom. Vzťahy v rámci samosprávy sú multikauzálne. Ako uvádza Tuma: 

„samospráva a jej riadiace systémy sú zložité preto, lebo je to jednak veľký súbor 

nehomogenných prvkov (čo do záujmu stratégie konania, teritoriálneho rozsahu atď.) 

Kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika systému je veľmi citlivá na (ne)stabilitu dejov, ktoré 

sú nelineárne a naviac nevratné. Každá zmena hľadá prechod cestou minimálnej produkcie 

nadbytočnosti, neusporiadanosti a entrópie, čo je neurčitosť pravdepodobnosti výskytu 

určitých javov. Entrópia vyjadruje prechod od menej pravdepodobného ku viac 

pravdepodobnému. (Tuma,  2009, s. 15) 
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Úroveň občianskej spoločnosti v danom štáte je daná stupňom aktívneho občianstva - 

občianskej aktivity na najnižšej úrovni územnosprávnych celkov – samosprávy, ktoré sú 

konkrétnym miestom, kde sa komunikácia uskutočňuje. 

Komunikačná stratégia je pertraktovaná za účelom šírenia informácií v zásade v dvoch 

hlavných smeroch a teda, od občanov - verejnosti k inštitúciám samosprávy a od 

predstaviteľov samosprávy k jej obyvateľom. Ide o externú komunikáciu. Teda o tú, ktorou sa 

samospráva prihovára svojim partnerom, verejnosti, inštitúciám. Zabezpečujú ju nielen 

predstavitelia, štatutári, hovorcovia či vedúci jednotlivých oddelení, no každý jeden 

zamestnanec. Patria tu aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, či tie, kde ma samospráva 

svoj podiel napr. mestská polícia, obecné a mestské knižnice, turisticko-informačné centrá, 

vlastné príspevkové organizácie. (Kubica, 2008, s.5) Tento externý informačný tok upravuje 

Zákon č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, známejší je však pod názvom 

„infozákon“.  

Celospoločenský život, politológia i jej aplikačná prax – politika, rieši interakciu 

občanov a verejnej správy. Verejné úrady plnia svoj základný zmysel práve vtedy, ak napĺňajú 

potreby obyvateľov daného územia, teda občanov. Komunikácia je základným stavebným 

kameňom občianskej spoločnosti. Hlavnou charakteristickou črtou komunikácie je 

„sprostredkovanie informácií a ich obsahového významu s cieľom usmerňovania mienky, 

postojov, očakávania a spôsoby správania spotrebiteľov v súlade so špecifickými cieľmi 

organizácie“. (Hesková, 2001, s. 22) Model efektívnej komunikácie a taktiež partnerstva 

občanov a samosprávy je potrebné formulovať na platforme spoločného záujmu, ktorá musí 

vystupovať ako prioritná oblasť v záujme rozvoja samosprávy.  

Okrem externej komunikácie existuje aj komunikácia interná, komunikácia 

zamestnancov samosprávy medzi sebou. Tí majú a musia byť primárne v dostatočnej miere 

informovaní o aktuálnom dianí a miestnych najpálčivejších problémoch, aby tak boli schopní 

fundovane reagovať na ne a na kvalitnej úrovni schopní vstupovať do interakcie s verejnosťou. 

Kubica ju (internú komunikáciu) popisuje ako „tú, o ktorej navonok nepočuť, ale ktorá vytvára 

odrazový mostík pre komunikáciu s verejnosťou“. (Kubica, 2008, s.5)  

      Pri komunikácii sa musí dbať na konečných prijímateľov, pretože sa predpokladá, že tí 

budú zároveň užívateľmi daných informácií. Dbať na zásady komunikácie ako zrozumiteľnosť, 

dôveryhodnosť a verifikovateľnosť, transparentnosť, rovnosť v prístupe k informáciám 

a taktiež na kultúrnu úroveň komunikácie je nevyhnutné. Charakter komunikácie má 
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vzbudzovať záujem a motivovať k vzájomnej spolupráci. Zámerom je aktivita konečných 

užívateľov, obyvateľov tej-ktorej samosprávy, pretože kreatívna komunikácia je reálnym 

nástrojom partnerskej spolupráce slúžiacej na riešenie občianskych problémov. 

Komunikácia je nepretržite realizovaná na všetkých úrovniach, všetkými smermi a vo 

všetkých formách, vyhnúť sa jej býva takmer nemožné. Medzi najčastejšie nástroje 

komunikácie sme zaradili: tlačové konferencie, tlačové správy, web stránky, e-maily, 

propagačné a informačné materiály, PR aktivity, konferencie, workshopy a informačné 

semináre, poradenstvo a konzultácie, dni otvorených dverí a regionálne média. Tieto nástroje 

komunikácie sme uviedli na základe analýzy web stránok jednotlivých samosprávnych krajov 

Slovenskej republiky (Banskobystrický samosprávny kraj www.vucbb.sk; Bratislavský 

samosprávny kraj www.region-bsk.sk; Košický samosprávny kraj www.kosice-region.sk; 

Nitriansky samosprávny kraj www.unsk.sk; Prešovský samosprávny kraj www.vucpo.sk; 

Trenčiansky samosprávny kraj www.tsk.sk; Trnavský samosprávny kraj www.trnava-vuc.sk; 

Žilinský samosprávny kraj www.regionzilina.sk).  

Peter Kubica rozlišuje proaktívnu a pasívnu komunikáciu. Pod pasívnou komunikáciou 

chápe odpovedanie na novinárske otázky, žiadosti v zmysle tzv. infozákona, reakcie na petície 

a občianske iniciatívy, zverejňovanie povinných informácií v rozsahu danom Zákonom 

o slobodnom prístupe k informáciám.  Proaktívny typ komunikácie so sebou prináša aj iné 

možnosti ako celý proces zefektívniť. (Kubica, 2008, s. 8) 

Kríza vzťahu občan – obec nastáva, ak sa obci či mestu nedarí koordinovať výkon 

verejnej správy podľa očakávaní a želaní a občanov. Občania vtedy stále zreteľnejšie 

upozorňujú na nedodržiavanie sľubov. Ide o jasný signál, že je potrebné zvýšiť profesionalitu 

manažmentu samosprávy, vniesť poriadok, stransparetniť rozhodovacie procesy a vytvoriť 

predpoklady pre ďalšie zdokonaľovanie organizácie úradu a zlepšenie prístupu k občanom. 

Kríza riadenia obce súvisí najmä s prijímaním rozporuplných rozhodnutí, ktoré môžu viesť ku 

chaosu. Chýba jednotný postup, jednotnosť kritérií. Táto situácia sa dá zlepšiť efektívnejším 

využívaním komunikačných informačných prostriedkov. (Tuma, 2009, s. 9) 

Kvalitný informačný servis umožňuje flexibilné správanie a diverzifikáciu reakcií na 

podnety občanov. Verejná správa na najnižšej úrovni musí byť otvorená, adaptabilná 

organizácia schopná reflektovať svoje doterajšie skúsenosti a pretaviť ich do lepších 

a systémovejších prístupov. 

http://www.vucbb.sk/
http://www.region-bsk.sk/
http://www.kosice-region.sk/
http://www.unsk.sk/
http://www.vucpo.sk/
http://www.tsk.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
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Komunikácii samosprávy sa nevenuje dostatočný priestor, hoci práve ona spoluurčuje 

rozvoj regiónov, rozhoduje o miliardách a zamestnáva nie zanedbateľnú časť svojich 

obyvateľov. Mnohí volení zástupcovia ľudí si možno neuvedomujú dôležitosť vzťahov 

s verejnosťou, no štatutár (predseda samosprávneho kraja, primátor či starosta) je v prvom 

rade zodpovedný za to, na akej úrovni je komunikácia. Sekundárne sú za situáciu zodpovední 

ľudia priamo na komunikáciu určení. Kubica ich vo svojej práci Efektívna komunikácia 

samosprávy nazýva „komunikátori“. Teda pracovníci, pre ktorých je komunikácia prácou. 

Musia byť čo najlepšie informovaní o chode, kompetenciách a zložení úradov i o fungovaní 

samosprávy všeobecne. (Kubica, 2008, s. 4) 

Aj v prostredí samospráv existuje potreba marketingu, pretože aj tu je dôležitá kvalita 

služieb, ktoré poskytujú samosprávy. Philip Kotler a Gary Armstrong nahliadajú na marketing 

ako na „spoločenský a manažérsky proces, ktorého prostredníctvom uspokojujú jednotlivci 

a skupiny svoje potreby a želania v procese výroby a zmeny produktov či iných hodnôt.“ 

(Kotler, Armstrong, 2004, s. 30) Na marketing sa všeobecne dá nazerať ako na súhrn činností, 

ktorými sa organizácia snaží zistiť a uspokojiť potreby a priania svojich zákazníkov za účelom 

zisku, alebo v súlade s korporátnym či spoločenským cieľom. Pre marketing samospráv je 

využiteľná definícia, ktorá hovorí, že „marketing je proces riadenia, ktorého výsledkom je 

poznanie, predvídanie, ovplyvňovanie a v konečnej fáze uspokojenie potrieb a želaní 

zákazníka efektívnym a výhodným spôsobom zabezpečujúcim splnenie cieľov organizácie.“ 

(Světlík, 2005, s. 23)  

V komerčnom prostredí ide o marketing založený na výmene tovaru za peniaze. 

K výmenám dochádza aj v marketingu samospráv. Problematickým však zostáva presne 

určenie a vymedzenie, čo je predmetom tejto výmeny. Pri získavaní investorov do regiónu ide 

o profit pri zvýšenej zamestnanosti obyvateľstva a navýšenie výnosu z miestnych daní, pri 

zvyšovaní intenzity cestovného ruchu v danej lokalite zisk tvoria podielové dane či miestne 

poplatky, pri vzťahu občan – volený zástupca v samospráve sa vymieňa napĺňanie jednotlivých 

bodov volebného programu za voličský hlas. Relevantnosť kvality služieb, produktu 

samospráv, je poslaním samosprávneho marketingu. Podľa Hannagana týmto marketingom je 

„zabezpečovať neustály kontakt s užívateľmi výrobkov alebo služieb organizácie, skúmať 

a hodnotiť ich potreby, poskytovať služby a výrobky uspokojujúce tieto potreby a budovať 

program komunikácie s verejnosťou, aby táto verejnosť bola oboznamovaná s cieľmi 

organizácie“. (Hannagan, 1996, s. 48)  
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Marketing trhových organizácií sa líši od verejnosektorového marketingu. Tzv. výrobok 

je vo verejnom sektore najčastejšie služba. Janečková a Vaštíková uvádzajú ešte ďalšie 

špecifiká ako: 

- obmedzenia či nemožnosť výberu poskytovateľa služieb (trhové prostredie 

poskytuje zvyčajne možnosť slobodného výberu medzi viacerými dodávateľmi) 

- obtiažnosť kvantifikovateľnosti cieľov v organizáciách verejného sektora 

- obtiažnosť identifikácie jediného užívateľa 

- obmedzenie možnosti rozhodovania manažérov v organizáciách verejného sektora 

(aj kvôli štatutárne stanoveným šťandardom) 

- cena vo verejnom sektore je centrálne stanovená a neodzrkadľuje hodnotu pre 

zákazníka (Janečková, Vaštíková, 2000, s. 43) 

Za najdôležitejší moment považujeme, že úrady poskytujú výlučne služby ustanovené 

zákonom a občania nemajú možnosť inej alternatívy.  

Samospráve a jej komunikácii a participácii jej občanov nie je venovaný dostatočný 

priestor. Práve ona rozhoduje o miliardách zo štátneho rozpočtu (viac informácii na 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=60, kde sú zverejnené rozpočty verejnej 

správy od r. 2005). V posledných desaťročiach sa do popredia v oblasti samosprávy dostávajú 

aj nové formy aktívneho spolupodieľania sa na jej fungovaní i nové typy komunikačných 

prostriedkov. Je na obciach, mestách či vyšších územných celkoch, aby zvolili vhodné 

prostriedky vo vzťahu k partnerom, s ktorými komunikuje. Obyvatelia, podnikatelia (či už 

miestni alebo externí), turisti, rôzne organizácie a hnutia zvyšujú tlak dopytu po informáciách, 

samosprávy musia na tento fakt flexibilne reagovať.  

Významným míľnikom v rozvoji slovenských samospráv bola reforma verejnej správy 

prebiehajúca od roku 1998. Mala za následok zmenu formy financovania i kontroly, posilnila 

autonómnosť v rozhodovacom priestore voči vláde. Boli rozšírené kompetencie o školstvo, 

zdravotníctvo, regionálny rozvoj i iné kľúčové oblasti, ktoré relevantne ovplyvňujú život. Tieto 

zmeny výrazne a významne ovplyvnili interakciu medzi obyvateľstvom miest a obcí, ich 

volenými zástupcami aj spôsob zisťovania si informácii i jeho frekvenciu. Občanom sa vytvoril 

širší a väčší priestor pre ich možnosti spolupodieľania sa na správe vecí verejných. 

Uskutočnené zmeny sa dotkli nielen organizačno-technických podmienok, no významne 

ovplyvnili i dopyt po informáciách, po nových kategóriách informačných obsahov. (Kamenec, 

2010, s. 418-431) Komunikácia samospráv, jej efektivita a stratégia, sa stali relevantnou 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=60
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súčasťou jej kvalitného fungovania. Komunikačné aktivity sa okrem povinného zverejňovania 

dôležitých dokumentov venujú aj posilňovaniu sebaidentifikácie občanov s daným regiónom, 

teda obcou, mestom, krajom no rozširujú tieto väzby aj vo vzťahu k iným subjektom 

z verejného, súkromného či neziskového sektora. 

V oblasti komunikácie a participácie obyvateľstva samosprávy je na území SR značný 

potenciál rozvoja, schopný zlepšovať stratégie vzájomnej interakcie medzi občanmi 

a samosprávou. Hlavným cieľom regionálnej priority je cez rozvoj ľudského kapitálu, cielenej 

komunikácie a vytvorením funkčného informačného systému prispieť k efektívnemu 

a kvalitnému systému koordinácie medzi občanmi a samosprávou. Uplatnenie koncepčného 

prístupu, orientovaného na podporu a rozvoj komunikačných kanálov je jedným z krokov 

k modernizácii samosprávy ako takej. Vo sfére marketingovej komunikácie sa uplatňuje 

koncept tzv. integrovanej marketingovej komunikácie, ktorý v sebe zahŕňa rôzne 

komunikačné nástroje. (Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh, 2003, s. 425) Ich zosúladením, 

správnym načasovaním a prispôsobením konkrétnej situácii či potrebe, môže samospráva 

efektívnejšie naplniť svoje marketingové a komunikačné ciele. Tento typ komunikácie je 

schopný viac sa orientovať a prispôsobovať občanovi (zákazníkovi), čo je potrebné najmä 

v samospráve. 

 

Zameranie a ciele analýzy: 

 

1. Zistiť charakter komunikácie v participácii občanov na jednotlivých etapách riešenia prob- 

    lémov obce/MČ 

1.1. Zistiť význam subjektov, ktoré v jednotlivých etapách riešenia problémov obce/MČ po- 

          skytujú informácie 

1.2. Zistiť význam vybraných foriem získavania informácií v jednotlivých etapách riešenia 

problémov v obci/MČ 

1.3. Zistiť význam subjektov pre diskusiu o riešení problémov obce/MČ v jednotlivých 

etapách riešenia problémov v obci/MČ. 

 

2. Zistiť charakter komunikácie v participácii občanov na jednotlivých etapách riešenia prob- 

    lémov obce/MČ s ohľadom na sociálno – demografické charakteristiky 
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    2.1. Zistiť význam subjektov, ktoré v jednotlivých etapách riešenia problémov obce/MČ po- 

          skytujú informácie s ohľadom na sociálno – demografické charakteristiky 

2.2. Zistiť význam vybraných foriem získavania informácií v jednotlivých etapách riešenia  

       problémov v obci/MČ s ohľadom na sociálno – demografické charakteristiky 

2.3. Zistiť význam subjektov pre diskusiu o riešení problémov obce/MČ v jednotlivých eta- 

       pách s ohľadom na sociálno – demografické charakteristiky 

 

3. Zistiť charakter účasti občanov na riešení problémov v obci/MČ 

3.1. Zistiť charakter účasti občanov na riešení problémov v obci/MČ s ohľadom na 

sociálno – demografické charakteristiky 

 

4. Zistiť charakter diferencií v hodnotení významu subjektov, ktoré podávajú informácie 

v jednotlivých etapách riešenia problémov v obci/MČ 

 

5. Zistiť charakter diferencií v hodnotení významu foriem získavania informácií v jednotlivých  

    etapách riešenia problémov v obci/MČ 

 

6. Zistiť charakter diferencií v hodnotení  významu subjektov pre diskusie o problémoch   

    v jednotlivých etapách riešenia problémov v obci/MČ 

 

7. Zistiť charakter diferencií v komunikácii medzi jednotlivými etapami riešenia problémov  

    s ohľadom na význam subjektov a foriem komunikácie 

 

 

2. Metóda 

 

          Pre získanie empirických údajov k analýze participácie občanov na komunálnej úrovni 

bol aplikovaný test D a test E výskumnej Metodiky OP-1. Testy boli štruktúrované v súlade 

s formulovanými cieľmi analýzy. Test D bol štruktúrovaný v dvoch úrovniach a 3 – 4 

subúrovniach: 

1. úroveň komunikácie o riešení problémov v obci/MČ 

- subúrovne:  a/ kto informuje (subjekt komunikácie) – 3 položky 
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                          b/ ako informuje (formy komunikácie) – 3 položky 

                          c/ s kým diskutovať (diskusie – interakcie) – 6 položiek 

2. úroveň dynamiky riešenia problému 

- subúrovne: a/ o problémoch, ktoré riešia orgány v obci/MČ 

                         b/ o možných pripravovaných riešeniach problémov 

                         c/ o priebehu riešenia problémov 

                         d/ ako boli problémy vyriešené. 

 

          Test E umožňuje sledovať vybrané aspekty účasti občanov na riešení problémov 

v obci/MČ – 12 položiek. 

          Respondenti mali odpovedať na predložené položky pomocou 7 – stupňovej škály 

(1=rozhodne áno, 7=rozhodne nie).  

           Reliabilita použitých testov sa pohybuje od Crombachovej α = 0,71 do 0,78 pre Test D 

a α=0,82 pre Test E. Tieto hodnoty poukazujú na to, že súbory operacionalizovaných položiek 

na určených úrovniach i subúrovniach sú konzistentné, a že ich ďalšie použitie v štatistickom 

spracovaní empirických údajov je korektné. 

            

 

3. Výsledky analýzy 

 

3.1. Popis výskumnej vzorky 

 

          Výskumnú vzorku tvorilo celkom 618 respondentov z Košického kraja, z toho 47,73% 

bolo mužov a 51, 29% bolo žien, čo približne zodpovedá rozloženiu obyvateľstva podľa 

posledného sčítania ľudu.  

          Vekové zloženie výskumného súboru, uvedené v Tab.1 je približne vyrovnané, extrémne 

najnižšie hodnoty predstavujú len počty najmladších (6,15%) respondentov vo veku od 18 do 

20 rokov a najstarších respondentov vo veku nad 60 rokov (5,66%). Naopak najvyššie percento 

vo výskumnej vzorke predstavuje veková skupina od 21 do 25 rokov, o niečo nižšie je percento 

respondentov vo veku od 41 do 50 rokov (19,26%), respondentov vo veku od 31 do 40 rokov 

(18,28%) a respondentov vo veku od 26 do 30 rokov (17,64). Menej početnou skupinou je  
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veková skupina od 51 do 60 rokov (11,97%). Podľa údajov v Tab.1 sú v skupine mužov najviac 

zastúpené vekové kategórie  od 21 do 30 rokov, najmenej početné sú najmladšia a najstaršia 

veková skupina, kým najvyšší počet žien je vo veku od 31 do 50 rokov, s najmenej početnými 

skupinami obdobne ako u mužov v najmladšej a najstaršej kategórii.  

 
 
Tab.1. Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a veku (v % z riadku) 
 

POHLA 
VIE 

VEK SPOLU 

NEODP. 18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 nad 60 

NEODP. 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 16,67 33,33 0,00 100,00 

MUŽI 0,34 5,08 24,07 21,02 16,61 16,27 10,85 5,76 100,00 

ŽENY 0,63 7,26 17,67 14,83 19,24 22,08 12,62 5,68 100,00 

SPOLU 0,49 6,15 20,55 17,64 18,28 19,26 11,97 5,66 100,00 

 
 

          Vzdelanie diferencuje výskumnú vzorku spôsobom, ktorý možno popísať podľa údajov 

v Tab. 2. Podľa týchto údajov, najpočetnejšia vzdelanostná skupina v rámci výskumnej vzorky 

ako celku je skupina respondentov so stredným odborným vzdelaním s maturitou (33,66%), 

z toho väčší počet je v skupine mužov (36,27%), menší v skupine žien (31,23%).  

Pomerne vysoký počet respondentov má ukončené stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 

(29,13%), približne rovnako u mužov (28,47%) ako u žien (29,97%). 23,95% respondentov vo 

výskumnej vzorke má ukončené vysokoškolské vzdelanie, 22,37% v skupine mužov a 25,24 

v skupine žien. Výrazne najnižší je počet respondentov so stredným odborným vzdelaním bez 

maturity, takmer obdobne v skupine mužov i v skupine žien (10,36%). Ukončené základné 

vzdelanie uviedlo 2,59%. 

 

Tab.2. Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a vzdelania (v % z riadku) 
 

POHLA 
VIE 

VZDELANIE SPOLU 

NEODP. 1 2 3 4 5 

NEODP. 0,00 0,00 16,67 33,33 16,67 33,33 100,00 

MUŽI 0,00 2,37 10,51 36,27 28,47 22,37 100,00 

ŽENY 0,63 2,84 10,09 31,23 29,97 25,24 100,00 

SPOLU 0,32 2,59 10,36 33,66 29,13 23,95 100,00 

 
Legenda: 1 - ukončené základné                                  4 - stredné všeobecné s maturitou 
                 2 - stredné odborné bez maturity               5 – vysokoškolské 
                 3 - stredné odborné s maturitou                          
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Tab.3. Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a veľkosti miesta bydliska  
           (v % z riadku) 
 

POHLA 
VIE 

VEĽKOSŤ MIESTA BYDLISKA SPOLU 

NEODP. 1 2 3 4 5 

NEODP. 0,00 0,00 16,67 16,67 33,33 33,33 100,00 

MUŽI 0,68 3,39 12,20 15,93 13,22 54,58 100,00 

ŽENY 2,21 2,84 18,30 13,88 11,04 51,74 100,00 

SPOLU 1,46 3,07 15,37 14,89 12,30 52,91 100,00 

 
Legenda: 1 - do 499 obyvateľov 
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 
                5 - nad 20 000 obyvateľov  
 

 

          Údaje v Tab.3 umožňujú sledovať štruktúru výskumnej vzorky podľa pohlavia a veľkosti 

bydliska. Podľa týchto údajov je najväčší počet respondentov obyvateľmi miest nad 20 000 

obyvateľov (52,91%), v skupine mužov viac (54,58% ako v skupine žien (51,74%). Naopak 

najmenej respondentov pochádza z obcí do 500 obyvateľov (3,07), Zo skupiny mužov 3,39% 

a zo skupiny žien 2,84%. Približne rovnomerne sú zastúpené kategórie obcí, resp. miest od 500 

do 20 000 obyvateľov – od 15,37% (obce do 2000 obyvateľov), cez 14,89% (obce do 5000 

obyvateľov) až po 12,30% (obce a mestá do 20000 obyvateľov).          

 

 

Tab.4. Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a sféry zamestnania (v % z riadku) 
 

POHLA 
VIE 

SFÉRA ZAMESTNANOSTI SPOLU 

NEODP. 1 2 3 4 5 6 7 

NEODP. 0,00 50,00 16,67 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00 100,00 

MUŽI 0,68 34,92 11,19 19,32 6,10 7,80 46,23 5,56 100,00 

ŽENY 1,58 28,71 4,42 27,13 6,62 11,04 17,98 2,52 100,00 

SPOLU 1,13 31,88 7,77 23,30 6,47 9,39 17,15 2,91 100,00 

 

Legenda: 1 – súkromná 
                2 – živnostník 
                3 – verejná 
                4 – nezamestnaný 
                5 – dôchodca 
                6 – študent 
                7 - iné 
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               Štruktúra výskumnej vzorky je výrazne diferencovaná pokiaľ ide o sledovanie sféry, 

v ktorej sú, resp. nie sú respondenti zamestnaní. Podľa údajov v Tab.4 je výrazne najvyšší 

počet respondentov zamestnaný v súkromnej sfére (31,88%), podstatne menej respondentov 

je nezamestnaných (6,47%) a živnostníkov (7,77%). Menšiu skupinu v rámci výskumnej vzorky 

tvoria i dôchodcovia (9,39%). Najvýraznejšie rozdiely medzi mužmi sú v skupine študentov, 

patrí do nej až 46% mužov vo výskumnej vzorke, zo žien – 17,98%). Vo verejnej správe pracuje 

celkom 23,30% respondentov, viac zo skupiny žien (27,13%) ako zo skupiny mužov (19,32%). 

  

Tab.5. Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku a vzdelania (v % z riadku) 
 

VEK VZDELANIE SPOLU 

NEODP. 1 2 3 4 5 

NEODP. 0,00 0,00 66,67 33,33 0,00 0,00 100,00 

18 - 20 0,00 15,79 0,00 34,21 44,74 5,26 100,00 

21 - 25 0,00 0,79 2,36 30,71 51,97 14,17 100,00 

26 - 30 0,92 0,92 2,75 26,61 22,94 45,87 100,00 

31 - 40 0,00 1,77 7,96 34,51 30,09 25,66 100,00 

41 - 50 0,84 0,00 15,97 42,86 16,81 23,53 100,00 

51 - 60 0,00 2,70 21,62 36,49 22,97 16,22 100,00 

nad 60 0,00 11,43 34,29 25,71 2,86 25,71 100,00 

SPOLU 0,32 2,59 10,36 33,66 29,13 23,93 100,00 

 

Legenda: 1 - ukončené základné 
                2 - stredné odborné bez maturity 
                3 - stredné odborné s maturitou 
                4 - stredné všeobecné s maturitou 
                5 – vysokoškolské 

 

 

          Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku a vzdelania člení respondentov veľmi intenzívne, 

najvýraznejšie sa to prejavuje pri skupine respondentov so stredným odborným vzdelaním bez 

maturity. Túto skupinu tvoria v najmenej početnom zastúpení respondenti vo veku od 21 do 

30 rokov (okolo 2%), ak vylúčime veľmi málopočetnú skupinu respondentov so základným 

vzdelaním, ide o najmenej početnú skupinu z celej výskumnej vzorky s ohľadom na sledovanú 

štruktúru. V tejto vzdelanostnej skupine je zároveň, v najväčšom rozdiele oproti najnižšiemu 

percentu, najvyšší počet respondentov zo sledovaných vekových skupín – skupina nad 60 

rokov (34,29%), keď rešpektujeme, že 5,26% respondentov, ktorí uvádzali vysokoškolské 

vzdelanie zrejme ešte len navštevuje VŠ a teda ich sem nemožno zaradiť. Najviac „vyrovnané“ 
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je zastúpenie určených vekových kategórii v skupine so stredným odborným vzdelaním 

s maturitou – od 25,71%  zo skupiny nad 60 rokov do 42,86% zo skupiny od 41 do 50 rokov.  

Celkovo najsilnejšia je skupina respondentov so stredným všeobecným vzdelaním s maturitou 

vo veku od 21 do 25 rokov (51,97), čo je zrejme prirodzeným dôsledkom toho, že ako anketári 

pri zbere empirických údajov pôsobili vysokoškolskí študenti. Viacpočetné sú tiež skupina 

vysokoškolákov od 26 do 30 rokov (45,87%), vysokoškoláci – študenti do 20 rokov (44,74% 

z nich). Celkovo sú trendy v štruktúre rozložené ta, že mladšie ročníky respondentov vykazujú 

vyššie vzdelanie, staršie ročníky o niečo nižšie vzdelanie. Niektoré skreslenia v tomto smere 

spôsobilo mylné označenie kategórie s vysokoškolským vzdelaním aj u respondentov do 25 

a do 20 rokov. 

 

 

Tab.6. Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku a veľkosti miesta bydliska  
            (v % z riadku) 
 

VEK VZDELANIE SPOLU 

NEODP. 1 2 3 4 5 

NEODP.  33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 100,00 

18 - 20 2,63 2,63 21,05 13,16 15,79 44,74 100,00 

21 - 25 0,79 3,94 11,02 10,24 14,17 59,84 100,00 

26 - 30 2,75 0,92 13,76 11,93 15,60 55,05 100,00 

31 - 40 0,00 3,54 15,93 19,47 9,73 51,33 100,00 

41 - 50 1,68 4,20 13,45 15,97 11,76 52,94 100,00 

51 - 60 1,35 4,05 22,97 18,92 9,46 43,24 100,00 

nad 60 0,00 0,00 20,00 17,14 8,57 54,29 100,00 

SPOLU 1,46 3,07 15,37 14,89 12,30 52,91 100,00 

 
Legenda: 1 - do 499 obyvateľov 
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 
                5 - nad 20 000 obyvateľov 
 
   

                  Údaje, uvedené v Tab.6 prezentujú štruktúru výskumnej vzorky podľa veku a veľkosti 

miesta bydliska. Podľa týchto údajov je zrejmé, že podstatná väčšina respondentov všetkých 

vekových kategórií pochádza z miest nad 20 000 obyvateľov (od 43,24% do 59,84%). 

V celkovom obraze vyšší (od 20,00% do 22,97%) je len zastúpenie respondentov z obcí do 2000 
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obyvateľov – vo vekových kategóriách do 20 rokov a od 51 rokov vyššie. V najmenších obciach 

do 500 obyvateľov býva najviac respondentov zo skupiny od 41 do 60 (4,05% a 4,20%). 

 

 

Tab.7. Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku a sféry zamestnania (v % z riadku) 

 

VEK SFÉRA ZAMESTNANIA SPOLU 

NEODP. 1 2 3 4 5 6 7 

NEODP. 33,33 0,00 0,00 33,33 0,00 33,33 0,00 0,00 100,00 

18 - 20 0,00 13,16 2,63 2,63 2,63 0,00 78,95 0,00 100,00 

21 - 25 1,57 26,77 3,15 7,09 6,30 0,00 54,95 0,79 100,00 

26 - 30 1,83 40,37 14,68 25,69 10,09 0,00 2,75 4,59 100,00 

31 - 40 0,88 49,56 13,27 27,43 4,42 0,00 2,65 1,77 100,00 

41 - 50 0,84 36,13 5,88 40,34 7,56 1,68 0,84 6,72 100,00 

51 - 60 0,00 18,92 5,41 32,43 8,11 32,43 0,00 2,70 100,00 

nad 60 0,00 2,86 2,86 5,71 0,00 88,57 0,00 0,00 100,00 

SPOLU 1,13 31,88 7,77 23,30 6,47 9,39 17,15 2,91 100,00 

 

Legenda: 1 – súkromná 
                2 – živnostník 
                3 – verejná 
                4 – nezamestnaný 
                5 – dôchodca 
                6 – študent 
                7 - iné 

 

 

          Podľa údajov v Tab. 7 možno sledovať, kde sú zamestnaní členovia jednotlivých vekových 

kategórií. Celkovo najpočetnejšia v rámci výskumnej vzorky je skupina zamestnaných 

v súkromnej sfére, kam sa zaradili najmä respondenti od 31 do 40 (49,56%) a od 26 do 30 

(40,37%) rokov. Naopak, v súkromnej sfére pracuje najmenej ľudí nad 60 rokov (2, 86%), čo je 

prirodzené, ale aj veľmi málo respondentov v kategórii od 51 do 60 rokov (18,92%). Zaujímavá 

je tiež sféra verejnej správy, ktorá zamestnáva najmä respondentov vekovej kategórie od 51 

do 60 rokov (40,34%). Veková kategória od 41 do 50 rokov vykazuje približne rovnomerne 

„rozložené“ zastúpenie zamestnanosti súkromného a verejného sektora. Respondenti do 40 

rokov pracujú s výraznou prevahou v súkromnej sfére.  
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Tab.8. Štruktúra výskumnej vzorky podľa vzdelania a sféry zamestnania (v % z riadku) 

 

VZDE- 
LANIE 

SFÉRA ZAMESTNANIA SPOLU 

NEODP. 1 2 3 4 5 6 7 

NEODP. 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Uk. Zákl. 6,25 6,25 0,00 12,50 18,75 25,00 31,25 0,00 100,00 

SO bez M 1,56 37,50 10,94 6,25 12,50 29,69 31,25 0,00 100,00 

SO s M 0,48 36,06 8,65 25,48 6,25 8,65 0,00 1,56 100,00 

SVš s M 0,00 25,00 8,33 14,44 7,22 4,44 12,02 2,40 100,00 

VŠ 1,35 35,14 5,41 39,86 2,03 6,08 8,11 2,03 100,00 

SPOLU 1,13 31,88 7,77 23,30 6,47 9,39 17,15 2,91 100,00 

 
Legenda: 1 – súkromná 
                2 – živnostník 
                3 – verejná 
                4 – nezamestnaný 
                5 – dôchodca 
                6 – študent 
                7 - iné 

 

 

         Pohľad na štruktúru výskumnej vzorky cez vzdelanostné kategórie a sféru zamestnania, 

uvedenú v Tab.8 umožňuje sledovať, ako sa respondenti v jednotlivých vzdelanostných 

kategóriách uplatňujú v jednotlivých sférach zamestnanosti. Podľa údajov v Tab.8 

najpočetnejšie skupiny respondentov – s ukončeným stredným odborným vzdelaním 

s maturitou a s ukončeným stredným všeobecným vzdelaním s maturitou sú zamestnaní 

predovšetkým v súkromnej sfére ako živnostníci, najmä respondenti s odborným vzdelaním 

(37,50%) bez maturity a s maturitou (36,06%), menej vo verejnej správe, tiež najmä 

respondenti s odborným vzdelaním (25,48%). Respondentov s vysokoškolským vzdelaním je 

vo výskumnej vzorke celkovo podstatne menej, ale tiež väčšina z nich sa živí ako živnostník 

(35,14%). Zaujímavé je tiež číslo, ktoré poukazuje na zastúpenie nezamestnaných 

respondentov, do tejto skupiny sa zaraďujú najmä respondenti s ukončeným základným 

vzdelaním (18,75%) a respondenti bez maturity (12,50%), najmenej sa do tejto kategórie 

hlásia absolventi VŠ. 

 

 

 



131 

 

3.2. Základné zistenia – deskriptívna štatistika 

 

          Prehľad základných zistení umožňujú výsledky spracovania empirických údajov pomocou 

metód deskriptívnej štatistiky. Takto možno bez ďalších špecifikácií sledovať charakter 

komunikácie občanov v participatívnom kruhu pri riešení problémov v obciach/MČ podľa 

jednotlivých etáp dynamiky riešenia problémov. 

 

Tab.1 Deskriptívna štatistika – komunikácia o riešení problémov 

 

INFO 

 

Položky 

DYNAMIKA RIEŠENIA PROBLÉMU 

O probléme O riešeniach O priebehu 2,23oo O výsledkoch 

SD M SD M SD M SD M 

 

   OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. 

zastup. 

2,00 4,07 1,94 4,31 1,94 4,43 1,98 4,16 

Starosta 2,09 4,05 2,05 4,15 2,05 4,25 2,09 3,99 

Zamestnanci obecného 

úradu 

1,98 4,07 1,96 4,29 1,93 4,43 1,98 4,22 

Iní 1,12 1,36 1,20 1,39 1,26 1,41 1,18 1,37 

 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 2,01 3,60 2,00 3,84 2,03 3,92 2,02 3,75 

Úradná tabuľa 1,89 3,67 1,86 3,93 1,88 4,08 1,94 3,83 

Médiá obce/MČ 1,74 2,83 1,79 2,98 2,11 3,19 1,80 2,92 

Inak 1,77 1,12 1,80 1,14 1,84 1,14 1,81 1,14 

 

 

 

    S 

KÝM 

Rodina 1,52 2,31 1,70 2,64 1,76 2,72 1,65 2,48 

susedia 1,83 3,52 1,85 3,71 1,87 3,77 1,86 3,57 

priatelia 1,57 2,93 1,66 3,16 1,67 3,22 1,65 3,03 

kolegovia 1,96 3,83 1,94 4,02 1,94 4,08 1,98 3,95 

volení zástupcovia 1,89 4,91 1,89 4,94 1,88 4,99 1,91 4,90 

zamestnanci úradu 

obce/MČ 

1,94 4,81 1,93 4,87 1,90 4,94 1,98 4,83 

Iné 1,741 1,09 1,74 1,10 1,74 1,09 1,73 1,09 

 

 

          Podľa údajov, uvedených v Tab.1 sú celkovo najvýznamnejším zdrojom informácií pre 

občanov starostovia a to predovšetkým vo fáze informovania o výsledkoch riešenia problémov 

(M=3,99), ale tiež pri informovaní o existencii problémov v obci/MČ (M=4,05). Pokiaľ 
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sledujeme informovanie občanov v rámci dynamiky riešenia problémov, tak najmenej 

informácií občania dostávajú o priebehu riešenia problémov (M=4,25). Význam pôsobenia 

starostov ako zdroja informácií je však podľa priemerných skóre pre jednotlivé etapy riešenia 

problému priemerný (M= medzi 4,05 a 4,25). 

         Takmer rovnako sú hodnotení poslanci a zamestnanci obecných úradov ako zdroje 

informácií, aj tu platí, že z ich strany sú najviac občania informovaní o existencii problémov 

a najmenej o priebehu ich riešenia. Podľa hodnôt priemerného skóre ide o veľmi nízku mieru 

významnosti týchto zdrojov informácií, hodnoty M sa pohybujú od 4,07 do 4,43.  

          Podľa týchto výsledkov nemožno konštatovať pozitívne hodnotenie postavenia 

sledovaných subjektov (poslancov, starostov a zamestnancov úradov) ako zdroja 

informovania o problémoch v obciach/MČ a ich riešení. 

          Spôsob, akým občania získavajú informácie o problémoch a ich riešeniach bol sledovaný 

pomocou hodnotenia významu troch vybraných foriem – osobne, na úradných tabuliach 

a prostredníctvom médií. Podľa výsledkov meraní, uvedených v Tab.1, sú výrazne 

najefektívnejšou formou  médiá – a to predovšetkým vo fáze informovania o existencii 

problémov (M=2,83), najmenej vo fáze priebehu riešenia problému (M=3,19). Najmenej 

účinnou formou komunikácie a zdrojom informácií pre občanov sú úradné tabule, kde 

priemerné skóre sa pohybuje od M=3,67 do 4,08. Hodnoty priemerných skóre sú tu o niečo 

nižšie, než v prípade hodnotenia subjektov ako zdroja informovania, ale o spokojnosti 

uvažovať nemožno – ide skôr o lepšie ako priemerné hodnotenie. 

          Pokiaľ ide o prostredie diskusií o problémoch v obciach/MČ tu je za najvýznamnejšiu 

považovaná rodina – ide o celkovo v komunikácii o problémoch najpozitívnejšie hodnotený 

subjekt – predovšetkým pri informovaní o existencii problémov (M=2,31). O niečo menej 

občania diskutujú o tom ako boli problémy vyriešené (M=2,48) a o priebehu riešení (M=2,72). 

Zrejme adekvátne nižšiemu prísunu informácií v týchto fázach. Podľa týchto zistení však 

dynamika riešenia problémov vykazuje charakteristiky, ktoré naznačujú intenzívnejšiu 

saturáciu informáciami v prvej a poslednej fáze riešenia problému, otázka štruktúry riešení 

a priebeh riešenia sú tu hodnotené viditeľne menej pozitívne, resp. sú menej otvorené. 

          Najmenej sa o problémoch v obci diskutuje s volenými zástupcami – teda tými, ktorí sú 

zodpovední za ich formuláciu i riešenie, výrazne poddimenzovaná je v tomto smere 

komunikácia o priebehu riešenia problémov (M=4,99). Podľa týchto zistení občania diskutujú 
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o problémoch v obciach/MČ, ale nie s kompetentnými. Najvýraznejšie sú diskusie v prostredí 

rodiny a priateľov. 

          Tieto zistenia poukazujú na veľmi nepriaznivú situáciu v prostredí komunikácie o 

problémoch v obciach a ich riešeniach, keď kľúčovým „iniciátorom“  neefektívnosti sú 

subjekty, ktoré na svojich pozíciách zlyhávajú ako zdroje informovania. Situácia je vážna najmä 

vo vzťahu k voleným zástupcom, keďže tu nefunguje adekvátna komunikácia ako základ 

akejkoľvek spolupráce a vzájomne podporovaných aktivít vo vzťahu k problémom. Takáto 

situácia vedie k spochybneniu základných princípov plnenia funkcie volených zástupcov 

a výrazne oslabuje participačný potenciál v lokálnych podmienkach. Práve tu by totiž mala byť 

komunikácia charakterizovaná čulou výmenou informácií medzi všetkými aktérmi. Skutočnosť, 

že nateraz nebolo zistené výrazné, resp. úplne negatívne hodnotenie nemôže byť útechou. 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

Tab.2 Deskriptívna štatistika – účasť občanov na riešení problémov v obci/mestskej  

           časti 

 

Účasť občanov 

 

SD 

 

M 

Zúčastňujem sa volieb poslancov zastupiteľstva a volieb starostu v našej obci/MČ 1,71 2,11 

Mám záujem byť členom nejakej z komisií, ktoré pôsobia pri obecnom zastupiteľstve 1,81 4,77 

Mám záujem byť poslancom obecného zastupiteľstva v našej obci/MČ 1,88 5,00 

Mám záujem byť starostom v našej obci/MČ 1,74 5,76 

Zúčastňujem sa na zasadaniach zastupiteľstvo obce/MČ 1,53 5,92 

Oboznamujem sa s informáciami, zverejňovanými na úradných tabuliach obce/MČ 1,82 3,94 

Sledujem správy, zverejňované obecným/miestnym rozhlasom 1,90 3,49 

Sledujem správy, zverejňované obecnými/miestnymi novinami 1,87 3,27 

Sledujem správy, zverejňované na internetovej stránke obce/MČ 1,99 4,32 

Sledujem správy, zverejňované obecnou/mestskou televíziou 2,11 4,31 

Očakávam od poslancov zastupiteľstva obce/MČ, že ma budú informovať o svojich 

aktivitách 

1,89 3,38 

Očakávam od starostu obce/MČ, že ma budú informovať o svojich aktivitách 1,94 3,32 

 

 

          Vybrané aktivity, ktoré majú smerovať k zapojeniu sa občanov do rozhodovania o riešení 

problémov obce/MČ, možno považovať za kľúčové, aj keď nie jediné. Podľa výsledkov merania 

sa účasť občanov najvýraznejšie prejavuje v ich účasti na komunálnych voľbách (M=2,11). Toto 

zistenie je veľmi výrazné a oproti ostatným aktivitám znamená viditeľný posun k pozitívnemu. 
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Ostatné aktivity sú preferované podstatne menej, výrazne najnižší je záujem respondentov 

zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva (M=5,92) a stať sa starostom (M=5,76). Teda 

aktivity, ktoré by smerovali k priamej zodpovednosti a spoluúčasti sú viditeľne najmenej 

atraktívne. Ambície stať sa starostom nemusia byť prirodzenou súčasťou participačnej výbavy, 

ale účasť na zasadnutiach by mohla patriť k pravidelne využívaným bez výraznejšej osobnej 

aktivizácie. Príčiny tejto situácie možno hľadať v niekoľkých „pravdách“. Môže ísť o silnú 

dezilúziu z práce starostov a zastupiteľstva a pocit, že účasť občanov je tu zbytočná, prípadne 

nežiadúca. Môže tiež ísť o nevedomosť, ktorá sa týka možnosti účasti na zasadnutiach 

zastupiteľstva  a relevantné môžu byť aj neistoty ohľadne práva občanov využívať dostupné 

nástroje účasti na spravovaní v štáte – i na komunálnej úrovni. Neochotu, nízke motivačné 

parametre, nezáujem a ďalšie faktory tiež možno považovať za deaktivujúci potenciál pre 

participáciu občanov. 

          Podľa hodnôt SD (od 1,53 do 2,11) sú merané položky vhodným nástrojom získavania 

empirických údajov, umožňujú získať dostatočne široké spektrum názorov. 

 

 

3.3. Faktorová štruktúra aktivít v participácii 

 

          Účasť občanov na riešení problémov v ich obci/MČ bola sledovaná pomocou súboru 

položiek, ktoré v operacionalizácii  umožňovali pokryť vybrané aktivity. Faktorová analýza 

viedla k  identifikácii kľúčových súborov položiek, ktoré v redukovanej forme vypovedajú 

o participačných charakteristikách v podmienkach lokálnej politiky.  

           Podľa výsledkov faktorovej analýzy, uvedených v Tab.3, je vytvorený súbor položiek 

štrukturovaný do štyroch čitateľných faktorov.  

          Faktor 1 možno nazvať „sledovanie udalostí z médií“. Je sýtený položkami, ktoré 

umožňujú vyjadriť sa k využívaniu prostriedkov získavania informácií z, novín, televízie 

a internetovej stránky. Znamená to združenie takých aktivít, ktoré poukazujú na snahu byť 

informovaný a využívať dostupné zdroje informácií. Eigenvalue pre faktor je 4,09 % 

vysvetľovaného rozptylu je 34,10. 

          Faktor 2 združuje položky, ktoré umožňujú vytvoriť spoločný menovateľ „záujem byť 

voleným predstaviteľom v obci/MČ“,  sýtia ho položky, ktoré umožňujú špecifikovať pozíciu 
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volených zástupcov – členovia nejakej komisie,  poslanci, starosta. Eigenvalue pre tento faktor 

je 1,66, pri % vysvetľovaného rozptylu 13,84. 

          Faktor 3 je faktorom „očakávaní od volených zástupcov“, položky ktoré ho sýtia tu 

umožňujú sledovať mieru očakávaní od poslancov a od starostu v obci/MČ. Tento faktor 

vykazuje eigenvalue 1,34 a % vysvetľovaného rozptylu 11,18. 

 
 

Tab.3 Faktorová štruktúra účasti na riešení problémov v obci/MČ 

 

Účasť občanov 

 

F1 

 

F2 

 

F3 

 

F4 

Zúčastňujem sa volieb poslancov zastupiteľstva a volieb starostu 

v našej obci/MČ 

   0,58 

Mám záujem byť členom nejakej z komisií, ktoré pôsobia pri 

obecnom zastupiteľstve 

 0,78   

Mám záujem byť poslancom obecného zastupiteľstva v našej 

obci/MČ 

 0,87   

Mám záujem byť starostom v našej obci/MČ  0,80   

Zúčastňujem sa na zasadaniach zastupiteľstvo obce/MČ    0,51 

Oboznamujem sa s informáciami, zverejňovanými na úradných 

tabuliach obce/MČ 

   0,79 

Sledujem správy, zverejňované obecným/miestnym rozhlasom    0,74 

Sledujem správy, zverejňované obecnými/miestnymi novinami 0,69    

Sledujem správy, zverejňované na internetovej stránke obce/MČ 0,73    

Sledujem správy, zverejňované obecnou/mestskou televíziou 0,83    

Očakávam od poslancov zastupiteľstva obce/MČ, že ma budú 

informovať o svojich aktivitách 

  0,92  

Očakávam od starostu obce/MČ, že ma budú informovať o svojich 

aktivitách 

  0,91  

 

Eigenvalue 4,09 1,66 1,34 1,11 

% rozptylu 34,10 13,84 11,18 9,30 

 

           Podľa výsledkov faktorovej analýzy, uvedených v Tab.3, je vytvorený súbor položiek 

štrukturovaný do štyroch čitateľných faktorov.  

          Faktor 1 možno nazvať „sledovanie udalostí z médií“. Je sýtený položkami, ktoré 

umožňujú vyjadriť sa k využívaniu prostriedkov získavania informácií z, novín, televízie 

a internetovej stránky. Znamená to združenie takých aktivít, ktoré poukazujú na snahu byť 

informovaný a využívať dostupné zdroje informácií. Eigenvalue pre faktor je 4,09 % 

vysvetľovaného rozptylu je 34,10. 
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          Faktor 2 združuje položky, ktoré umožňujú vytvoriť spoločný menovateľ „záujem byť 

voleným predstaviteľom v obci/MČ“,  sýtia ho položky, ktoré umožňujú špecifikovať pozíciu 

volených zástupcov – členovia nejakej komisie,  poslanci, starosta. Eigenvalue pre tento faktor 

je 1,66, pri % vysvetľovaného rozptylu 13,84. 

          Faktor 3 je faktorom „očakávaní od volených zástupcov“, položky ktoré ho sýtia tu 

umožňujú sledovať mieru očakávaní od poslancov a od starostu v obci/MČ. Tento faktor 

vykazuje eigenvalue 1,34 a % vysvetľovaného rozptylu 11,18. 

          Faktor 4  poukazuje na tú časť aktivít, ktoré označujú „informovanú účasť na voľbách 

a zasadaniach“. Faktor sýtia položky, ktorými boli sledované snahy informovať sa - 

prostredníctvom úradných tabúľ, rozhlasu a zúčastňovať sa zasadnutí zastupiteľstva. 

Eigenvalue faktora je 1,11 a % vysvetľovaného rozptylu 9,30). 

          Tieto extrahované faktory umožňujú sledovať štruktúru aktivít participácie v špecifikácii 

sfér, ktoré vytvárajú kľúčové okruhy participačného potenciálu. Vytvárajú tak schému 

participácie, ktorá vedie k identifikácii výrazne ohraničených prejavov dynamiky participácie 

v lokálnych podmienkach. 

 

 

3.4. Interpohlavné diferencie v charaktere účasti na riešení problémov  

        v obci/MČ 

 

          Súčasťou analýzy participácie v tejto časti je sledovanie charakteristík, ktoré sú spojené 

so špecifikami diferenciácií s ohľadom na sociálno – demografické znaky. Analýza rozptylu 

umožnila testovanie diferencií v interpohlavnom riešení. 

          Výsledky spracovania empirických údajov, uvedené v Tab.4, umožňujú konštatovať, že 

v charaktere komunikácie pri riešení problémov v obci/MČ neboli zistené výrazné rozdiely, 

štatistické diferencie boli namerané v prípade hodnotenia subjektu produkcie informácií – 

„zamestnancov obecného úradu“ (F=6,68 a p=0,00). Priemerné namerané skóre na tejto 

subúrovni poukazuje na to, že menej kritické sú ženy (v prípade hodnotenia zamestnancov 

úradu je M=4,06). Muži sú viditeľne kritickejší (M=4,44) , keď hodnota ich skóre sa posúva do 

negatívneho spektra 7 – stupňovej škály. 

          Signifikantné sú aj diferencie v hodnotení významu zamestnancov úradu obce/MČ ako 

spoluúčastníkov diskusií pre občanov (F=3,97 a p=0,04). Podľa hodnôt priemerných skóre 
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patria zamestnanci k najmenej významným subjektom v diskusiách s občanmi o riešení 

problémov, keď táto tendencia je výraznejšia u mužov (M=5,02) ako u žien (M=4,72). 

 

 

Tab. 4  Interpohlavné diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach 

- súhrnné skóre fáz riešenia problému pre subjekty  (ONEWAY) 
 

 

 

 

          Naopak, najmenšie sú diferencie v hodnotení významu rodiny pri diskutovaní o 

problémoch v obci/MČ  (F=0,07 a p=0,79). Tu možno konštatovať výraznú zhodu medzi mužmi 

(M=2,55) a ženami (M=2,52) a zároveň poukázať na najvýznamnejšie postavenie rodiny ako 

subjektu pre diskusie o problémoch v obci/MČ.  

          Dynamika riešenia problémov v súhrne, zahŕňajúc všetky štyri sledované fázy riešenia 

problémov (Tab.5) umožňuje sledovať celkový význam subjektov ako zdrojov informácií. Podľa 

priemerného skóre najvýznamnejším zdrojom informácií pre občanov je starosta, viac pre 

ženy (M=3,97) ako pre mužov (M=4,25). Najmenej pozitívne sú hodnotení zamestnanci 

obecného úradu, keď v skupine mužov priemerné skóre poukazuje na priemerné až horšie ako 

priemerné hodnotenie (M=4,44), ženy tiež považujú zamestnancov ako zdroj informácií 

o riešení problémov najmenej relevantných, ale nie sú natoľko kritické (M=4,06). 

INFO Komunikácia F p Priem. skóre 

Muži Ženy 

 

OD 

KOHO 

POSLANCI OBEC./MEST. ZASTUP. 0,73 0,39 4,30 4,18 

STAROSTA 3,17 0,07 4,25 3,97 

ZAMESTNANCI OBECNÉHO ÚRADU 6,68 0,00 4,44 4,06 

 

 

AKO 

OSOBNE (ROZHOVOR) 1,66 0,19 3,67 3,87 

ÚRADNÁ TABUĽA 3,16 0,07 4,00 3,75 

MÉDIÁ OBCE/MČ 0,49 0,48 2,92 3,02 

 

 

 

   S 

KÝM 

RODINA 0,07 0,79 2,55 2,52 

SUSEDIA 0,56 0,45 3,70 3,59 

PRIATELIA 0,54 0,46 3,04 3,13 

KOLEGOVIA 1,05 0,30 4,04 3,88 

VOLENÍ ZÁSTUPCOVIA 1,05 0,30 5,01 4,86 

ZAMESTNANCI ÚRADU OBCE/MČ 3,97 0,04 5,02 4,72 
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          Špecifiká sledovaných skupín sa týkajú jednak hodnotenia subjektov celkovo, keď muži 

sú výrazne kritickejší ako ženy, ale aj preferencií vo vzťahu k jednotlivým subjektom. U mužov 

je význam poslancov a starostu rovnocenný, za nimi výraznejšie zaostávajú zamestnanci ako 

zdroj informácií. Ženy hodnotia jednotlivé subjekty s väčším odstupom, zjavné je najmä 

podstatne menej kritické hodnotenie starostov (M=3,97), než ostatných subjektov a 

výraznejšie menej kritické je toto hodnotenie oproti mužom, aj keď nie štatisticky významné. 

          Forma získavania informácií je hodnotená menej kriticky ako subjekty. Podľa 

priemerných skóre sú výrazne najviac uznávané médiá ako zdroj informácií, rozdiel 

v hodnotení mužov (M=2,92) a v hodnotení  žien (M=3,02) je zanedbateľný (F=0,49 a p=0,48). 

Druhým najviac využívaným zdrojom je osobný rozhovor – viac u mužov (M=3,67) ako u žien 

(M=3,87. 

          Skupina mužov sa jednoznačne pozitívnejšie vyjadrila k médiám (M=2,92), naopak 

najmenej efektívnym zdrojom informácií o problémoch v obci/MČ je pre nich úradná tabuľa. 

V skupine žien je obdobná situácie vo vzťahu k najefektívnejšiemu zdroju – médiám (M=3,02), 

ale na rozdiel od mužov, za najmenej účinné sú tu považované osobné rozhovory (3,87). 

Podobne ako v predchádzajúcich prípadoch, aj vo vzťahu k týmto hodnoteniam možno 

uvažovať o tom, že čím kritickejšie je hodnotenie formy, tým väčšia bude diskrepancia medzi 

požadovaným, resp. očakávaným a skutočným hodnoteným stavom. 

          Diskutovať o problémoch v obci/MČ predstavuje pre občanov veľmi preferovaný spôsob 

zapojenia sa do spôsobu, akým sa s problémami obec/MČ vysporiada. V tejto časti súhrnného 

štúdia charakteru komunikácie o riešení problémov v obci/MČ tiež neboli zistené výraznejšie 

interskupinové diferencie.  

          Špecifiká pre mužov a pre ženy naznačujú jednoznačne kritickejší postoj zo strany 

mužov, než zo strany žien. Opačné zistenie voči tejto tendencii sa týka len priateľov, kde 

u mužov bolo namerané nižšie skóre (M=3,04, než u žien (M=3,13). Signifikantné sú len 

diferencie pri hodnotení významu zamestnancov úradu obce/MČ. Rovnako muži ako ženy 

najviac preferujú diskusie s rodinnými príslušníkmi a susedmi, výrazne najmenej s volenými 

zástupcami – aj tu sú muži kritickejší. Hodnotenie volených zástupcov a zamestnancov úradov 

z hľadiska ich účasti na diskusiách s občanmi o riešení problémov je teda najmä u mužov (ale 

aj u žien) známkou výraznej nespokojnosti – priemerné skóre sa pohybuje v pásme horšieho 

priemeru. 
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Tab. 5  Interpohlavné diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach 

- súhrnné skóre subjektov informovania pre fázy riešenia problému  

             (ONEWAY) 
 

 

 

 

         Súhrnné údaje pre jednotlivé fázy riešenia problémov v obciach/MČ v špecifikáciách pre 

skupinu mužov a skupinu žien sú uvedené v Tab.6. Podľa týchto údajov je dynamika riešenia 

problémov na úrovni informovania sledovanými subjektami v interskupinových diferenciách 

charakterizovaná štatisticky významnými rozdielmi medzi mužmi a ženami – a to vo všetkých 

fázach dynamiky riešenia problémov. 

          Najvýraznejšie sú tieto diferencie pri informovaní o možných pripravovaných riešeniach 

(F=7,09 a p=0,00), najmenšie sú diferencie v hodnotení informovania subjektmi v priebehu 

riešenia problémov (F=4,45 a p=0,03).  

          Tendencie v charaktere interskupinových diferencií sú jednoznačné a poukazujú na 

výrazne kritickejší postoj v skupine mužov, než v skupine žien – Táto tendencia platí pre všetky 

fázy dynamiky riešenia problémov. Špecifiká pre skupinu mužov naznačujú, že najpozitívnejšie 

je hodnotenie informovania subjektmi vo fáze informovania o existencii problémov (M=3,28), 

prípadne vo fáze vyriešenia problémov. Podľa priemerných skóre sú muži najmenej 

informovaní o priebehu riešenia problému (M=3,50).  

Sub 
úrovne 

Komunikácia F p Priem. skóre 

Muži Ženy 

  
 
  INFO 

O probléme, ktoré riešia orgány obce/MČ 6,43 0,01 3,28 3,00 

O možných pripravovaných riešeniach problémov 7,09 0,00 3,43 3,15 

O priebehu riešenia problémov 4,45 0,03 3,50 3,27 

Ako boli problémy vyriešené 6,56 0,01 3,33 3,04 

 

 
FOR- 
MA 

O probléme, ktoré riešia orgány obce/MČ 2,33 0,12 2,61 2,49 

O možných pripravovaných riešeniach problémov 0,00 0,99 2,72 2,72 

O priebehu riešenia problémov 0,06 0,79 2,84 2,82 

Ako boli problémy vyriešené 0,00 0,98 2,66 2,65 

 

 
DIS- 
KU- 
SIA 

O probléme, ktoré riešia orgány obce/MČ 2,95 0,08 3,28 3,13 

O možných pripravovaných riešeniach problémov 2,93 0,08 3,43 3,27 

O priebehu riešenia problémov 0,41 0,51 3,43 3,37 

Ako boli problémy vyriešené 1,73 0,18 3,33 3,21 
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          Situácia v skupine žien je odlišná. Pokiaľ ide o tú časť dynamiky riešenia problémov, 

s ktorou sú viac spokojné, možno konštatovať obdobnú tendenciu ako bola popísaná v skupine 

mužov, keď ženy sa cítia byť subjektmi najlepšie informované o existencii problémov (M=3,00) 

a o ich v vyriešení (M=3,04). Najviac informácií postrádajú vo fáze prípravy možných riešení 

problémov (M=3,15). 

          Dynamika riešenia problémov s ohľadom na charakter komunikácie bola na úrovni 

foriem komunikácie v porovnaní s hodnotením na úrovni subjektov informovania hodnotená 

výrazne odlišne. Znamená to, že vnímanie riešenia problémov je na týchto subúrovniach 

odlišné. Tu sú diferencie medzi mužmi a ženami zanedbateľné, takmer žiadne, a priemerné 

skóre v obidvoch skupinách pre jednotlivé fázy dynamiky riešenia problémov poukazuje na 

najmenej kritické hodnotenia. Znamená to, že charakter komunikácie o riešení problémov 

v obci/MČ je špecifikovaný nie len v interskupinovom porovnávaní, ale aj s ohľadom na určené 

subúrovne. Podľa toho účinnejšie pri získavaní informácií sú sledované formy komunikácie, 

než subjekty, ktoré môžu byť zdrojom informácií.  

          Tendencie v hodnotení účinnosti informovania z ohľadom na sledované formy sú 

obdobné ako na subúrovni INFO. Podľa toho opäť najpozitívnejšie hodnotené je informovanie 

o existencii problémov – pozitívnejšie u žien (M=2,49), než u mužov (M=2,61), najmenej 

pozitívne, ale stále pozitívnejšie, než na ostatných dvoch subúrovniach, je hodnotené 

informovania o priebehu riešenia problémov – tu neboli zistené žiadne rozdiely medzi mužmi 

a ženami (M=2,82 a M=2,84). Podobne zhodné je aj hodnotenie informovania o možných 

pripravovaných riešeniach problémov (M=2,72). 

          Dynamika riešenia problémov je viditeľne špecificky hodnotená aj na subúrovni 

DISKUSIA, kde sú diferencie medzi mužmi a ženami o niečo výraznejšie – aj keď nie 

signifikantné – ale tendencie v diferenciách sú v niektorých ohľadoch odlišné. Napríklad kým 

pre mužov je efektívosť informovania zo strany subjektov a diskusia o existencii problémov 

obdobne vnímaným a hodnoteným procesom, ženy sú o niečo menej spokojné s diskutovaním 

(M=3,13) ako s informovaním (M=3,00).  

         Podobne je tomu pri komunikácii o tom, ako boli problémy vyriešené – tu sú muži opäť 

rovnako spokojní na subúrovni INFO (M=3,33) ako na subúrovni DISKUSIA (M=3,33), kým ženy 

sú na subúrovni INFO spokojnejšie (M=3,04) ako na subúrovni DISKUSIA (M=3,21. Ženy sú aj v 

ostatných etapách dynamiky riešenia problémov menej spokojné s charakterom komunikácie 

medzi informovaním a diskutovaním o problémoch. Toto zistenie je zaujímavé aj preto, že na 
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subúrovni DISKUSIA boli sledované také subjekty, ktoré občania hodnotili podstatne 

pozitívnejšie, než boli hodnotené subjekty na subúrovni INFO. Znamená to, že významné nie 

je len to, s kým, ale aj o akej fáze dynamiky riešenia problémov občania komunikujú. 

Významné je tiež uvažovať o tom, v ktorej fáze dynamiky riešenia problémov občania 

očakávajú najväčšiu intenzitu a efektívnosť komunikácie. V tomto smere je potrebné 

konštatovať, že príprava možných riešení a priebeh riešenia sa javí ako „čierna skrinka“, keďže 

v týchto fázach sú občania výrazne menej spokojní s komunikáciou, než vo fáze definovania 

a vyriešenia problému. Je zjavné, že práve v procese riešenia problémov je potrebné 

zabezpečiť väčšiu otvorenosť a ústretovosť (zrejme i transparentnosť) vo vzťahu ku 

komunikácii s občanmi. 

 

 

Tab. 6 Interpohlavné diferencie v charaktere komunikácie občanov „o problémoch 

            ktoré riešia orgány v obci/MČ“ (ONEWAY) 
 

 

 

 

          Súhrnné údaje umožnili vytvoriť prehľad zistení formou, ktorá združuje údaje pre úrovne 

a subúrovne. Tento prehľad predstavuje orientáciu v tendenciách a trendoch interpohlavných 

diferencií, keď údaje a zistenia pre jednotlivé fázy dynamiky problémov majú slúžiť  

podrobnejšiemu poznaniu. 

INFO Komunikácia F p Priem. skóre 

Muži Ženy 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 1,21 0,27 4,16 3,98 

Starosta 3,23 0,07 4,21 3,90 

Zamestnanci obecného úradu 5,56 0,01 4,26 3,88 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 0,00 0,99 3,59 3,59 

Úradná tabuľa 6,13 0,01 3,85 3,47 

Médiá obce/MČ 0,38 0,53 2,77 2,86 

 

 

 

   S 

KÝM 

Rodina 0,70 0,40 2,36 2,25 

Susedia 0,68 0,40 3,58 3,46 

Priatelia 0,30 0,58 2,91 2,97 

Kolegovia 2,03 0,15 3,94 3,71 

Volení zástupcovia 1,37 0,24 4,50 4,82 

Zamestnanci úradu obce/MČ 3,58 0,05 4,97 4,67 
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          Charakter komunikácie vo fáze identifikácie a pomenovania problémov v obci/MČ  

možno sledovať pomocou údajov, uvedených v Tab.7. Interpohlavné diferencie sú štatisticky 

významné v prípade jednej operacionalizovanej položky na každej subúrovni úrovne INFO.  

          Pokiaľ ide o hodnotenie subjektu v pozícii zdroja informácií o existujúcich problémoch 

v obci/MČ, štatisticky významné sú rozdiely medzi mužmi a ženami pri hodnotení 

zamestnancov obecného úradu (F=5,56 a p=0,01). Hodnotenia, ktoré vykazujú najväčšiu 

blízkosť názoru žien a mužov sa týkajú poslancov ako zdroja informácií o existencii problémo 

v obci/MČ (F=1,21 a p=0,27. 

          Tendencia diferencií na tejto subúrovni je jednoznačná pri všetkých hodnotených 

subjektoch. Muži sú kritickejší ako ženy, keď ich hodnotenia sa pohybujú v priemernej a ž 

horšie ako priemernej zóne 7 – stupňovej škály.  

          V skupine mužov je zo sledovaných subjektov sú najmenej kriticky hodnotení poslanci 

(M=4,16), najmenej významným zdrojom informácií sú zamestnanci úradov (M=4,26) – 

rozdiely však nie sú veľké. 

          Ženy sú vo svojom hodnotení menej kritické, hodnoty skóre v tejto skupine sa pohybujú 

výrazne okolo priemeru, ale charakter hodnotenia je odlišný, než je tomu v skupine mužov. 

Ženy považujú za najefektívnejší zdroj informácií subjekt, ktorý je v skupine mužov hodnotený 

najkritickejšie – zamestnancov úradov (M=3,88), a zase subjekt, ktorý muži považujú za 

najefektívnejší s pomedzi sledovaných je pre ženy najmenej relevantný (M=3,98). 

          Celkovo však hodnotenie informovania o existencii problémov v obci/MČ zo strany 

sledovaných subjektov je priemerné, teda o spokojnosti nemožno uvažovať. Zároveň však nie 

je postoj občanov úplne odmietavý. 

          Formy informovania o existencii problémov v obci/MČ sú hodnotené o niečo 

zhovievavejšie, než subjekty. Štatisticky významné sú diferencie v hodnotení efektívnosti 

úradných tabúľ (F=6,13 a p=0,01) ako zdroja informácií, keď ženy sú výrazne spokojnejšie 

(M=3,47), než muži (M=3,85).  

          Hodnotenie foriem informovania a komunikácie medzi občanmi a správou je veľmi 

špecifické, pokiaľ ide o rozdiely medzi mužmi a ženami. Význam osobných rozhovorov, na 

rozdiel od úradných tabúľ je rovnako veľký pre obidve skupiny občanov (F=0,00 a p=0,99). 

Priemerné skóre poukazuje na hodnotenie v spektre lepšieho priemeru (M=3,59) – rovnako 

pre obidve skupiny. 
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          Médiá sú významnejšie pre mužov (M=2,77) ako pre ženy (M=2,86). Tieto rozdiely však 

nie sú štatisticky významné. Celkovo je charakter interskupinových diferencií na tejto 

subúrovni veľmi špecifický a naznačuje, že efektívnosť každej sledovanej formy je veľmi 

špecifická a ešte diferencovaná s ohľadom na interpohlavné špecifiká. 

          Muži sú orientovaní predovšetkým na získavanie informácií z médií (M=2,77), najmenej 

sledujú úradné tabule (M=3,85), ženy tiež preferujú najmä médiá (M=2,86) – aj keď menej ako 

muži a najmenej významné sú pre ne osobné rozhovory (M=3,59), rovnako ako pre mužov. Vo 

vzťahu k ženám je toto zistenie prekvapivé, keďže ich prístup býva celkovo charakterizovaný 

výraznejšou potrebou interpersonálnej komunikácie, než je tomu u mužov. 

          Diskusie o existencii problémov v obci/MČ sú charakterizované tým, že tendencie 

v diferenciách medzi hodnotením mužov a hodnotením žien nemajú jednoznačné smerovanie 

a teda opäť potvrdzujú výrazné špecifiká tak vo vzťahu k hodnoteniu subjektov – účastníkov 

diskusií ako z hľadiska interpohlavných diferencií.  

          Štatisticky významné sú diferencie v hodnotení významu zamestnancov ako účastníkov 

diskusií o existencii problémov v obci/MČ (F=3,58 a p=0,05). Podľa priemerného skóre ide 

o subjekt, ktorý je obidvomi skupina hodnotený veľmi kriticky, viac, než je tomu u ostatných 

subjektov, toto hodnotenie je u mužov výraznejšie (M=4,97) ako u žien (M=4,67).  

          Najmenej sa muži a ženy líšia v tom, do akej miery významní sú pre nich diskusie 

o existencii problémov v obci/MČ s priateľmi (F=0,30 a p=0,58). Po rodinných príslušníkoch sú 

priatelia najvýznamnejšími účastníkmi v týchto diskusiách (M pre mužov = 2,91 a M pre ženy 

= 2,97). 

          Tendencie diferencií medzi mužmi teda nie sú jednoznačne smerované pri všetkých 

subjektoch. Ženy oproti mužov uprednostňujú viac rodinu (M=2,25) – veľmi výrazne – susedov 

(M=3,46) a kolegov (M=3,71). Muži sú menej kritickí ako ženy v prípade hodnotenia priateľov 

(M=2,91) a volených zástupcov (M=4,50). 

          Špecifiká pre skupinu mužov a žien umožňujú charakterizovať komunikáciu o existencii 

problémov v obci ako jednoznačnú v najpozitívnejších postojoch – obidve skupiny najviac 

preferujú rodinu v diskusiách, rozdielne sú opačné extrémy – u žien sú to jednoznačne volení 

zástupcovia (M=4,82) a u mužov zamestnanci úradov (M4,97). Ženy sú však vo svojom 

hodnotení celkovo menej kritické, než muži. Tu je na mieste uvažovať o tom, či muži majú 

väčšie očakávania a pociťujú väčšie disproporcie medzi očakávaným a skutočným, než ženy, 

alebo sú ženy celkovo tolerantnejšie pri svojom hodnotení. 
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          Pohľad na situáciu, zistenú na jednotlivých subúrovniach vo fáze identifikácie problémov 

v obci/MČ vedie ku konštatovaniu výrazne kritických postojov najmä voči subjektom, ktoré by 

mali poskytovať informácie a komunikovať o existencii problémov s občanmi. Nepriaznivosť 

situácie podčiarkuje pozícia týchto subjektov, ktorí sú na svojich pozíciách vďaka vôli občanov 

obcí/MČ a teda komunikácia s nimi by mala byť ich prioritou. 

 

 

Tab.7 Interpohlavné diferencie v charaktere komunikácie občanov „o možných  

            pripravovaných riešeniach problémov“ (ONEWAY) 
 

 

 

 

          Fáza prípravy možných riešení problémov je podľa údajov, uvedených v Tab.8 

charakterizovaná prehĺbením tendencií, komentovaných vo váze identifikácie problémov. 

Znamená to, že tam, kde boli zistené výraznejšie a signifikantné diferencie medzi skupinami 

mužov a žien, sa vo fáze komunikácie o možných riešeniach ešte prehlbuje, tam kde boli 

rozdiely medzi mužmi a ženami menšie, sa tieto ešte zmenšili. Zároveň sa prehĺbili a posilnili 

najmä kritickejšie postoje. 

          Na subúrovni, ktorá umožňuje sledovať pozíciu subjektov ako zdroja informácií pre 

občanov o pripravovaných riešeniach pre identifikované problémy boli zistené výrazné a 

signifikantné rozdiely v hodnotení zamestnancov úradov ako zdroja informácií (F=8,28 

INFO Komunikácia F p Priem. skóre 

Muži Ženy 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 0,41 0,52 4,37 4,27 

Starosta 2,97 0,08 4,30 4,01 

Zamestnanci obecného úradu 8,28 0,00 4,52 4,07 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 3,29 0,07 3,68 3,98 

Úradná tabuľa 3,05 0,08 4,06 3,79 

Médiá obce/MČ 1,30 0,25 2,88 3,05 

 

 

 

   S 

KÝM 

Rodina 0,41 0,52 2,69 2,59 

Susedia 0,22 0,63 3,75 3,68 

Priatelia 0,00 0,93 3,15 3,17 

Kolegovia 1,23 0,26 4,10 3,93 

Volení zástupcovia 2,01 0,15 5,05 4,83 

Zamestnanci úradu obce/MČ 5,35 0,02 5,05 4,70 
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a p=0,00). V tejto fáze dynamiky riešenia problémov je postoj obidvoch skupín kritickejší, než 

tomu bolo vo fáze identifikácie problémov, kritickejší sú muži (M=4,52), než ženy (M=4,07). 

Znamená to, že buď sa priepasť medzi očakávaniami a skutočnosťou ďalej prehlbuje, alebo sa 

občania viac zaujímajú o prípravu riešení, ak už sú problémy identifikované. 

          Hodnotenie ostatných subjektov na tejto subúrovni je podstatne menej diferencované, 

najmenšie sú diferencie pri hodnotení poslancov ako zdroja informácií (F=0,41 ap=0,52).  

          Tendencia diferencií je na subúrovni „OD KOHO“ jednoznačná a poukazuje na kritickejší 

postoj u mužov, než u žien, keď celkovo, podľa priemerných skóre sa hodnotenie pohybuje 

v priemernom až horšie ako priemernom spektre škály. 

          Forma komunikácie predstavuje sféru, ktorej vývin je veľmi dynamický a tak možnosti, 

ktoré sú k dispozícii poskytujú široký priestor pre informovanie. Podľa údajov, uvedených 

v Tab.8 je hodnotenie efektívnosti vybraných foriem komunikácie a informovania špecifické 

v tom, že tu nie je možné konštatovať jednoznačný trend interskupinových diferencií. Zistené 

diferencie nie sú štatisticky významné a charakter rozdielov smeruje k poznaniu 

individuálnych vlastností každej zo sledovaných foriem. 

          Osobné rozhovory sú efektívnejšie pre mužov (M=3,68), než pre ženy (M=3,98). Ženy 

naproti tomu pozitívnejšie hodnotia úradné tabule ako zdroj informácií (M= pre ženy = 3,79 

a M pre mužov = 4,06). Médiá sú najviac preferované v obidvoch skupinách, viac u mužov 

(M=2,88) ako u žien (M=3,05). 

          Obidve sledované skupiny teda uprednostňujú médiá ako zdroj informácií, najmenej 

preferované sú u mužov úradné tabule a u žien osobné rozhovory. Znamená to, že tieto formy 

ich uspokojujú najmenej a teda vyžadujú zvýšenú pozornosť. 

          Situácia pri diskusiách o možných pripravovaných riešeniach problémov v obci/MČ je 

jednoznačnejšia. Diferencie medzi mužmi a ženami sú tu minimálne, jedine pri hodnotení 

zamestnancov úradov ako subjektu diskusií je hodnotenie signifikantne rozdielne (F=5,35 

a p=0,02). Priemerné skóre poukazuje na výrazne kritickejší postoj mužov (M=5,05) ako žien 

(M=4,70). 

          Tento trend v charaktere diferencií je evidentný pri všetkých hodnotených subjektoch, 

jedine priatelia sú pozitívnejšie hodnotení mužmi ako ženami. Podľa priemerného skóre sú 

najviac obľúbené diskusie v rodinách (M pre mužov = 2,69 a M pre ženy = 2,59). Všetky ďalšie 

subjekty tu výrazne zaostávajú, najmenej občania diskutujú s volenými zástupcami a 
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zamestnancami úradov. Títo sú hodnotení výrazne kritickejšie, podľa priemerných skóre 

horšie ako priemerne. 

          Komunikácia o priebehu riešenia problémov je tou fázou dynamiky riešenia problémov, 

ktorá vykazuje najnižšiu mieru spokojnosti s komunikáciou.. Diferencie medzi mužmi a ženami 

sú len minimálne, signifikantné sú len pri hodnotení zamestnancov ako zdroja informácií 

v tejto fáze riešenia problému (F=4,77 a p=0,02), kde sú muži podstatne kritickejší (M=4,60) 

ako ženy (M=4,26). 

          Subjekty informovania o priebehu riešenia problémov sú celkovo kritickejšie hodnotené 

zo strany mužov, priemerné skóre sa pohybuje v priemernom až horšom ako priemernom 

spektre 7 – stupňovej škály. Pri hodnotení poslancov nie sú medzi mužmi sa ženami takmer 

žiadne rozdiely (F=0,13 a p=0,71). 

          Obidve sledované skupiny občanov najmenej kriticky hodnotia starostov ako zdroja 

informácií v priebehu riešenia problémov, najmenej efektívnym zdrojom informácií sú pre 

mužov zamestnanci úradov (M=4,60) a pre ženy poslanci (M=4,40). 

          Formy komunikácie sú tiež hodnotené kritickejšie ako v ostatných etapách dynamiky 

riešenia problému, interskupinové diferencie sú minimálne. Podľa priemerných skóre však 

možno sledovať niektoré rozdiely. Výrazne najpozitívnejšie sú hodnotené médiá v skupine 

mužov (M=2,98). Médiá sú považované za najefektívnejší zdroj informácií aj v skupine žien 

(M=3,18), ale o niečo menej ako v skupine mužov. Najmenej preferovaným zdrojom informácií 

sú úradné tabule, výrazne sa to prejavuje najmä v skupine mužov (M=4,14), o niečo menej 

v skupine žien (M=4,02). Sledovanie interpohlavných diferencií pri hodnotení diskusií 

umožňuje konštatovať, že medzi mužmi a ženami nie sú štatisticky významné diferencie pri 

hodnotení žiadneho z predložených subjektov. 

                    Charakter diferencií nie je vedený v žiadnej jednoznačnej tendencii, rozdiely sú 

minimálne a špecifické pre každý subjekt a skupinu občanov. Obidve skupiny v diskusiách 

o priebehu riešenia problémov v obci/MČ uprednostňujú najmä rodinu, viac muži (M=2,66) 

ako ženy (M=2,78). Pozitívnejší je aj postoj k priateľom, opäť viac v skupine mužov (M=3,13) 

ako žien (M=3,30). Zjavne sú tieto subjekty pre komunikáciu v skupine mužov veľmi výrazné, 

neformálne prostredie im teda najviac vyhovuje.  

          Najkritickejšie sú hodnotenia volených zástupcov a zamestnancov na úradoch – najmä 

v skupine mužov (M=5,04 a 5,06). Tieto zistenia sú veľmi výrazné a poukazujú na to, že vo fáze 

komunikácie o priebehu riešenia problémov v obci/MĆ sú práve subjekty, ktoré by mali byť 



147 

 

najkompetentnejšie pri podávaní informácií a diskutovaní, aktívne najmenej a občania, ktorí 

ich volili majú nenaplnené očakávania. Táto situácia vyvoláva množstvo otázok  najmä smerom 

k voleným zástupcom. Pre ženy je pozitívnejšia diskusia so susedmi (M=3,73) a s kolegami 

(M=4,01), ako pre mužov. 

 

 

Tab. 8 Interpohlavné diferencie v charaktere komunikácie občanov „o priebehu riešenia  

            problémov“ (ONEWAY) 
 

 

 

 

          Vo fáze komunikácie o priebehu riešenia problémov je tiež zrejmé, že najslabším 

článkom sú tu volení zástupcovia – poslanci, starosta, ale aj zamestnanci úradov, teda 

administratíva. Teda subjekty, ktoré nesú priamu zodpovednosť za riešenie problémov 

v obciach a MČ. Priama komunikácia s nimi je hodnotená veľmi nepriaznivo a celková 

tendencia postojov občanov naznačuje veľkú mieru nespokojnosti. 

          Sledovanie interpohlavných diferencií v charaktere komunikácie o riešení problémov 

v obci/MČ v poslednej fáze dynamiky riešenia problémov prinieslo poznanie, ktoré nesie 

charakteristiky predchádzajúcich fáz. Podľa údajov, uvedených v Tab.9 sú diferencie medzi 

mužmi a ženami aj v tejto fáze minimálne. Štatisticky významné sú tieto rozdiely len v prípade 

hodnotenia zamestnancov úradov. 

INFO Komunikácia F p Priem. skóre 

Muži Ženy 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 0,13 0,71 4,46 4,40 

Starosta 1,71 0,19 4,36 4,14 

Zamestnanci obecného úradu 4,77 0,02 4,60 4,26 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 1,66 0,19 3,80 4,01 

Úradná tabuľa 0,55 0,45 4,14 4,02 

Médiá obce/MČ 1,71 0,19 2,98 3,18 

 

 

 

   S 

KÝM 

Rodina 0,79 0,37 2,66 2,78 

Susedia 0,31 0,57 3,81 3,73 

Priatelia 1,45 0,22 3,13 3,30 

Kolegovia 0,48 0,48 4,12 4,01 

Volení zástupcovia 0,40 0,52 5,04 4,94 

Zamestnanci úradu obce/MČ 2,25 0,13 5,06 4,83 
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          Na subúrovni „OD KOHO“ sú diferencie medzi skupinami štatisticky významné pri 

hodnotení zamestnancov ako zdroja informácií (F=4,81 a p=0,02). Charakter diferencií je 

obdobný ako pri ostatných subjektoch na tejto subúrovni, kde kritickejší sú muži (M=4,39) ako 

ženy (M=4,04). 

          Najmenej sa muži a ženy líšia v hodnotení poslancov (F=1,10 a p=0,29). Celkovo však, 

s ohľadom na priemerné namerané skóre možno konštatovať, že charakter komunikácie na 

tejto subúrovni je priemerný až horšie ako priemerný. 

          Špecifiká pre sledované skupiny naznačujú, že poradie významnosti jednotlivých 

subjektov ako zdrojov informácií sú v obidvoch skupinách rovnaké, rozdiel je v hodnotách 

skóre, ktoré je u žien vždy nižšie. Podľa toho najmenej negatívne sú hodnotení starostovia, 

u žien bolo dokonca namerané skóre v pozitívnom spektre škály (M=3,83). Naopak najmenej 

spokojní sú občania s pozíciou zamestnancov v komunikácii o výsledkoch riešenia problémov. 

 

 

 

Tab. 9 Interpohlavné diferencie v charaktere komunikácie občanov „o vyriešení     

            problémov“ (ONEWAY) 
 

 

 

 

 

INFO Komunikácia F p Priem. skóre 

Muži Ženy 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 1,10 0,29 4,24 4,07 

Starosta 3,50 0,06 4,15 3,83 

Zamestnanci obecného úradu 4,81 0,02 4,39 4,04 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 3,28 0,07 3,59 3,89 

Úradná tabuľa 2,86 0,09 3,97 3,70 

Médiá obce/MČ 1,44 0,22 2,82 3,00 

 

 

 

   S 

KÝM 

Rodina 0,25 0,61 2,51 2,45 

Susedia 1,03 0,31 3,66 3,50 

Priatelia 0,78 0,37 2,97 3,09 

Kolegovia 0,50 0,47 4,00 3,88 

Volení zástupcovia 0,50 0,47 4,95 4,48 

Zamestnanci úradu obce/MČ 3,87 0,04 5,00 4,68 
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          Pokiaľ ide o formu komunikácie, diferencie medzi skupinami nie sú štatisticky významné, 

ale podľa priemerného skóre je tendencia v charaktere diferencií zrejmá. Obidve skupiny 

uprednostňujú médiá ako formu komunikácie o výsledkoch riešenia problémov v obci/MČ, 

muži viac (M=2,82) ako ženy (M=3,00). Najmenej pozitívne hodnotená forma je u mužov a žien 

odlišná. Muži sú najkritickejší vo vzťahu k úradným tabuliam (M=3,97) a ženy vo vzťahu 

k osobným rozhovorom (M=3,89). Príčiny možno hľadať v absencii, resp. nedostupnosti týchto 

foriem, alebo v nepriaznivej skúsenosti s ich využívaním. 

          Interpohlavné diferencie v hodnotení subjektov pre diskusiu o výsledkoch riešenia 

problémov sú významné opäť len pri hodnotení zamestnancov úradov (F=3,87 a p=0,04). 

Tendencie v charaktere diferencií sú jednoznačné pre celú subúroveň – aj keď ide len o 

minimálne rozdiely, menej kritické sú ženy ako muži. 

          V skupine mužov je najpozitívnejšie hodnotená rodina (M=2,51), o niečo menej priatelia 

(M=2,97). Výrazne najmenej spokojní sú muži s účasťou volených zástupcov (M=4, 95) 

a zamestnancov úradov, teda správnej administratívy (M=5,00).  

          Ženy vykazujú obdobnú tendenciu v charaktere hodnotenia, ale s nižším priemerným 

skóre pri všetkých subjektoch okrem susedov.  Tiež sú pre nich najvhodnejším subjektom pre 

diskusie o výsledkoch riešenia problémov rodinní príslušníci (M=2,45), o niečo menej priatelia 

(M=3,09). Najmenej priaznivé je hodnotenie zamestnancov úradov (M=4,68) a volených 

zástupcov (M=4,48). 

          Hodnoty, ktoré boli namerané pre volených zástupcov a zamestnancov verejnej správy 

sa pohybujú v negatívnom spektre škály. Komentovanie takýchto zistení musí rozhodne 

smerovať k označeniu takéhoto stavu ako veľmi nepriaznivého. Situácie, v ktorých sú 

zodpovedné subjekty občanmi hodnotené natoľko kriticky, je riešenie problémov vo všetkých 

fázach dynamiky zjavne sprevádzané nízkou mierou komunikácie, netransparentnosťou, 

neochotou k interakciám s občanmi a zanedbávaním jedného z kľúčových pilierov demokracie 

v komunálnych podmienkach – účasti občanov na riešení týchto problémov. Bez adekvátnej, 

efektívnej komunikácie, podporovanej všetkými zúčastnenými stranami nie je možné vôbec 

uvažovať o naplnení všeobecných zásad spravovania verejných záležitostí, resp. spravovania 

štátu na všetkých úrovniach. Dôsledkom toho je spochybnenie práva občanov podieľať sa na 

moci a vytváranie iluzórnych mechanizmov, ktoré – v konečnom dôsledku - majú disfunkčné 

dôsledky na riešenie samotných problémov. 
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          V ďalšej časti analýzy boli sledované interpohlavné diferencie v rôznych formách účasti 

na riešení problémov v obciach/MČ. Podľa údajov v Tab.10 sú súhrnne diferencie medzi 

týmito skupinami občanov signifikantné (F=4,61 a p=0,03). Podľa priemerného skóre sú muži 

menej aktívni (M=4,23) na riešení problémov v obciach ako ženy (M=4,04). Namerané 

hodnoty sa pohybujú v strednom pásme 7-stupňovej škály. Toto zistenie poukazuje na to, že 

účasť občanov na kľúčových formách účasti na riešení problémov v obci nie je uspokojivá. Je 

pravdepodobné, že toto zistenie priamo súvisí s postojom volených zástupcov a administratívy 

k občanov vo vzťahu k riešeniu problémov. 

 

 

Tab. 10 Interpohlavné diferencie v účasti na riešení problémov v obci/MČ (ONEWAY) 
 

 

 

 

          Sledovanie účasti občanov na riešení problémov pomocou operacionalizovaných 

položiek umožňuje konštatovať, že signifikantné interpohlavné rozdiely boli zistené v prípade 

štyroch z dvanástich položiek. Najvýraznejšie sú tieto rozdiely pri sledovaní správ, 

Komunikácia F p Priem. skóre 

Muži Ženy 

Zúčastňujem sa volieb poslancov zastupiteľstva a volieb starostu 

v našej obci/MČ 

6,01 0,01 2,29 1,95 

Mám záujem byť členom nejakej z komisií, ktoré pôsobia pri 

obecnom zastupiteľstve 

1,42 0,23 4,48 4,67 

Mám záujem byť poslancom obecného zastupiteľstva v našej 

obci/MČ 

2,32 0,12 4,87 5,10 

Mám záujem byť starostom v našej obci/MČ 0,13 0,70 5,74 5,79 

Zúčastňujem sa na zasadaniach zastupiteľstvo obce/MČ 0,58 0,44 5,96 5,87 

Oboznamujem sa s informáciami, zverejňovanými na úradných 

tabuliach obce/MČ 

4,05 0,04 4,10 3,80 

Sledujem správy, zverejňované obecným/miestnym rozhlasom 13,00 0,00 3,77 3,22 

Sledujem správy, zverejňované obecnými/miestnymi novinami 12,53 0,00 3,55 3,01 

Sledujem správy, zverejňované na internetovej stránke 

obce/MČ 

0,45 0,50 4,37 4,26 

Sledujem správy, zverejňované obecnou/mestskou televíziou 1,01 0,31 4,40 4,22 

Očakávam od poslancov zastupiteľstva obce/MČ, že ma budú 

informovať o svojich aktivitách 

0,17 0,67 3,41 3,35 

Očakávam od starostu obce/MČ, že ma budú informovať 

o svojich aktivitách 

1,45 0,22 3,41 3,22 

 

 

Súhrnne 4,61 0,03 4,23 4,04 
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zverejňovaných obecným/miestnym rozhlasom (F=13,00 a P=0,00) a obecnými/miestnymi 

novinami (F=12,53 a p=0,00). V obidvoch prípadoch sú výrazne aktívnejšie ženy -najmä pri 

sledovaní novín (M=3,01). Muži tiež uprednostňujú sledovanie novín (M=3,55).  

          Naopak najmenšie sú rozdiely pri záujme stať sa starostom (F=0,13 a p=0,70) a pri 

sledovaní naplnenia svojich očakávaní vo vzťahu k poslancom (F=0,17 a p=0,67). Priemerné 

skóre pre obidve skupiny sa pohybuje v pásme lepšieho priemeru pri očakávaniach, v pásme 

horšieho priemeru pri zámeroch stať sa starostom. Znamená to teda, že občania nemajú 

výraznejší záujem rozhodovať o riešení problémov z pozície starostu, ale vo vzťahu k voleným 

zástupcom majú očakávania, ktoré možno považovať za zapojenie sa do dynamiky riešenia 

problémov v obciach/MČ.     

          Tendencie v charaktere interskupinových diferencií poukazujú vcelku veľmi výrazne na 

to, že ženy sú vo svojej účasti na riešení problémov podstatne aktívnejšie, než muži. Tento 

trend neplatí pri záujme byť členom zastupiteľstva a starostom, kde majú muži väčšie ambície, 

než ženy. 

          Podľa priemerných skóre, ako bolo uvedené v základnom prehľade výsledkov - 

najpreferovanejšou formou účasti občanov na riešení problémov je účasť vo voľbách – viac 

u žien (M=1,95), než u mužov (M=2,29). Priemerné skóre sa tu pohybuje v pozitívnom spektre 

škály a teda účasť vo voľbách je výrazne najprirodzenejšou súčasťou participačného okruhu 

občanov. 

          Najmenej využívanou formou účasti občanov na riešení problémov v obci/MČ je účasť 

na zasadnutiach zastupiteľstva obce/MČ. . Rozdiel medzi mužmi a ženami nie je štatisticky 

významný, podľa priemerného skóre je využívanie tejto možnosti (či príležitosti) preferované 

viac ženami (M=5,87) ako mužmi (M=5,96). 

          Vnútroskupinové špecifiká poukazujú na to, že v skupine mužov i v skupine žien sú voľby 

najviac preferovanou účasťou na riešení problémov v obci (M=2,29), ostatné formy 

participácie sú podstatne menej preferované. Oboznamovanie sa s informáciami a vôbec 

sledovanie správ patrí k najmenej preferovaným aktivitám – aj keď práve tieto by mali byť 

prirodzenou súčasťou občianskej praxe.  

         Obdobnú tendenciu možno pozorovať aj v skupine žien. Tu sú však aj ďalšie príležitosti 

k participácii, na zasadnutiach zastupiteľstva (M=5,87) veľmi málo využívané – účasť na práci 

v komisiách, v obecnom zastupiteľstve. 
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          Celkovo však – ako bolo konštatované vyššie - nemožno účasť občanov na riešení 

problémov v obci/MČ považovať za dostatočnú, skôr naopak. Väčšina aktivít bola aktuálna len 

veľmi málo, motívy a bariéry účasti na spravovaní sú prezentované v samostatných kapitolách 

tejto publikácie. 

          Interpohlavné diferencie, sledované v tejto časti analýzy, sú charakterizované  

niektorými špecifikami, popisovanými vyššie. S odkazom na prezentované zistenia možno 

konštatovať, že neexistuje jednoznačná tendencia v charaktere diferencií a že tieto sú spojené 

s osobitosťami na sledovaných úrovniach i subúrovniach, ako i v jednotlivých etapách 

dynamiky riešenia problémov. V praxi to znamená, že pre vedenie efektívnej participácie  

predpokladá osobitý prístup k sledovaným skupinám občanov a že charakter komunikácie, 

ktorý bol sledovaný predovšetkým, vyžaduje selektívny prístup a rešpektovanie popísaných 

špecifík. 

 

 

3.5. Diferencie v charaktere účasti na riešení problémov v obci/MČ 

        s ohľadom na vek 

 

          Diferencie medzi vekové skupinami sú v prostredí participácie na riešení problémov 

v obciach/MČ prirodzenou súčasťou špecifík, určovaných demografickými charakteristikami 

občanov. Vekové skupiny sú charakterizované odlišným prístupom k participačným aktivitám, 

vrátane komunikačných procesov. 

          V Tab.10 sú  uvedené údaje, ktoré prezentujú súhrnné poznanie pre subúrovne 

komunikácie pri riešení problémov, združujúc všetky subúrovne dynamiky riešenia problémov. 

Podľa týchto údajov sú diferencie medzi sledovanými vekovými kategóriami štatisticky 

významné v prípade hodnotenia významu uvedených subjektov v diskusiách o problémoch 

a ich riešení v obciach/MČ.  

          Najvýraznejšie sú tieto diferencie pri hodnotení susedov ako účastníkov diskusií  (F=8,00 

a p=0,00). Podľa priemerných skóre pre sledované vekové skupiny sú susedia najpozitívnejšie 

hodnotení vo vekovej skupine od 51 do 60 a nad 60 rokov (M=2,89 a M=2,90). Tieto skóre sú 

viditeľne nižšie, než skóre, namerané pre ostatné vekové skupiny, keď najmenej významné sú 

diskusie so susedmi pre respondentov vo veku od 1á do 20 rokov (M=4,69). Sledujúc 

priemerné skóre v jednotlivých skupinách možno konštatovať kontinuálny rast pozitívneho 
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hodnotenia susedov ako spoluúčastníkov diskusií o problémoch v obci/MČ. Táto tendencia je 

viditeľná aj pri hodnotení ostatných subjektov pre diskusie, smerom k 60-emu roku miera 

kritickosti postoja občanov k uvedeným subjektom klesá, vo väčšine prípadov však opäť rastie 

v skupine nad 60 rokov. V každej vekovej skupine sa však prejavuje celkový postoj 

respondentov k jednotlivým subjektom v sledovaných súvislostiach. 

 

 

Tab. 11 Diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach s ohľadom na vek 

  - súhrnné skóre fáz riešenia problému pre subjekty  (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-

60 

nad 

60 

 

   OD  

KOHO 

POSLANCI 

OBEC./MEST. 

ZASTUP. 

 

0,62 

0,71 4,48 4,06 4,47 4,18 4,22 4,23 4,21 

STAROSTA 0,39 0,88 4,28 4,10 4,14 4,15 4,22 3,88 3,85 

ZAMESTNANCI 

OBECNÉHO ÚRADU 

1,17 0,31 4,69 4,43 4,48 4,20 4,05 4,05 4,04 

 

 

 AKO 

OSOBNE 

(ROZHOVOR) 

0,88 0,50 4,06 3,79 4,00 3,55 3,84 3,61 3,51 

ÚRADNÁ TABUĽA 1,88 0,08 4,07 3,86 4,27 3,82 3,78 3,42 3,82 

MÉDIÁ OBCE/MČ 1,66 0,12 3,63 3,08 2,74 2,95 2,84 2,86 3,41 

 

 

 

    S 

 KÝM 

RODINA 1,92 0,07 2,81 2,50 2,85 2,58 2,44 2,28 2,09 

SUSEDIA 8,00 0,00 4,69 4,03 3,95 3,58 3,39 2,89 2,90 

PRIATELIA 2,21 0,03 3,55 3,06 3,27 2,92 3,26 2,71 2,85 

KOLEGOVIA 4,79 0,00 4,86 4,10 4,04 3,98 3,55 3,48 4,48 

VOLENÍ 

ZÁSTUPCOVIA 

4,81 0,00 5,69 5,14 5,36 4,92 4,65 4,28 4,62 

ZAMESTNANCI 

ÚRADU OBCE/MČ 

6,48 0,00 5,58 5,30 5,23 4,88 4,52 4,08 4,32 

 

 

 

          Najmenšie sú interskupinové rozdiely pri hodnotení diskusií s rodinnými príslušníkmi 

(F=1,92 a p=0,07), tieto sú veľmi významné vo všetkých skupinách, najviac však v skupine nad 

60 rokov (M=2,09). Ide zároveň o najnižšie skóre , namerané pri sledovaní hodnotenia 

subjektov pre diskusie o problémoch v obci/MĆ.  
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          Mimoriadne kritické sú hodnotenia respondentov do 30 rokov vo vzťahu k voleným 

zástupcom a zamestnancom úradov. Zdá sa, že pokiaľ boli zistené kritické postoje k týmto 

subjektom, kľúčovú váhu vo výskumnej vzorke majú práve títo respondenti.. Najkritickejšie 

postoje k týmto subjektom boli zaznamenané aj v ostatných vekových skupinách – v porovnaní 

s ostatnými skupinami najmenej kritickí sú občania od 51 do 60 rokov (M=4,08) vo vzťahu 

k zamestnancom úradov. 

          Pokiaľ ide o hodnotenie významu vybraných subjektov ako zdrojov informácií o 

problémoch v obci/MČ, rozdiely medzi vekovými skupinami sú minimálne, takmer žiadne. 

Celkovo najkritickejší vo svojom hodnotení sú najmladší respondenti, vo vzťahu k všetkým 

subjektom, s rastom veku respondentov miera ich kritickosti klesá – tento trend je zjavný 

najmä pri hodnotení zamestnancov úradov, keď títo sú oveľa menej kriticky hodnotení 

respondentami nad 40 rokov, rozdiely medzi vekovými skupinami nad 40 rokov nie sú žiadne. 

Na tejto úrovni najmenej kriticky sú hodnotení starostovia, respondentami nad 60 rokov 

(M=3,85). Naopak výrazne najmenej spokojní sú respondenti do 20 rokov, teda najmladší 

voliči, s komunikáciou zamestnancov úradov/MČ (M=4,69). 

          Formy komunikácie sú tiež hodnotené veľmi málo diferencovane. Podľa priemerných 

nameraných skóre však možno uvažovať o niektorých špecifikách. Tieto sú zjavné najmä vo 

vzťahu k hodnoteniu médií a ich účinnosti pri poskytovaní informácií o problémoch v obci vo 

všetkých fázach dynamiky problému súhrnne. Prekvapivo je táto forma najkritickejšie 

hodnotená respondentami do 20 rokov (M=3,63) a respondentami nad 60 rokov (M=3,41). 

Dôvody takého hodnotenia však budú zjavne odlišné. Kým u respondentov do 20 rokov je 

nespokojnosť skôr výsledkom „nesplnených očakávaní“, u respondentov nad 60 rokov je 

zjavná nízka miera využívania tejto formy komunikácie. 

          Úradné tabule využívajú najmä respondenti medzi 51 a 60 rokom (M=3,42), najmenej 

občania od 26 do 30 rokov (M=4,27). Osobné rozhovory najpozitívnejšie, resp. najmenej 

kriticky hodnotí veková skupina nad 60 rokov, naopak najviac kritickí sú mladí respondenti do 

20 rokov. Tieto diferencie nie sú veľké, ani signifikantné, možno ich však konštatovať ako 

tendencie v špecifikách. 

          Podľa týchto výsledkov, sa charakter komunikácie v procese dynamiky riešenia 

problémov v obci/MČ javí špecifický s ohľadom na niektoré rozdiely a tendencie vekových 

skupín. Výrazne najkritickejší sú najmladší respondenti do 20 rokov, ktorí vo väčšine prípadov 

meraných položiek vykazujú najvyššie priemerné skóre. V najmenej kritických postojoch 
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nemožno konštatovať jednoznačne výraznú jednu vekovú skupinu, ide striedavo o skupinu od 

51 do 60 rokov a nad 60 rokov. Celkovo najpriaznivejšie je hodnotenie susedov ako účastníkov 

diskusií o problémoch v obci/MČ vo vekovej skupine od 51 do 60 rokov (M=2,71). 

          V Tab. 12 sú uvedené súhrnné údaje pre jednotlivé subúrovne charakteru komunikácie 

s ohľadom na jednotlivé etapy dynamiky riešenia problémov. Podľa týchto údajov sú 

intervekové diferencie štatisticky významné na subúrovni diskusií o problémoch – a to vo 

všetkých fázach dynamiky problémov. Najväčšie sú diferencie pri diskusiách o existencii  

problémov (F=16,07 a p=0,00), naopak najmenšie sú rozdiely vo fáze diskutovania 

o výsledkoch riešení problémov. Tendencia diferencií je vo všetkých fázach dynamiky 

problémov identická, keď miera kritickosti klesá s rastom dosiahnutého veku, akurát v skupine 

nad 60 rokov sú respondenti – špecificky -  viac nespokojní. Teda najviac kritickí sú respondenti 

do 20 rokov - predovšetkým vo fáze komunikácie o pripravovaných riešeniach  (M=3,95) 

a priebehu riešenia problémov (M=3,98), ale rozdiely sú minimálne. Skupina respondentov od 

51 do 60 rokov je vo všetkých fázach dynamiky riešenia problémov najpozitívnejšia vo svojich 

hodnoteniach, diferencie medzi jednotlivými etapami sú tiež minimálne. 

          Obdobné tendencie v diferenciách boli zistené na subúrovni foriem komunikácie, ale 

tieto diferencie nie sú štatisticky významné. Opäť najpozitívnejšou skupinou sú občania  vo 

vekovej skupine od 51 do 60 rokov. Najmenej spokojní sú respondenti do 20 rokov, ale 

priemerné namerané skóre poukazuje na to, že pohľad na efektívnosť foriem komunikácie v 

jednotlivých etapách dynamiky riešenia problémov naznačuje pozitívnejšie hodnotenia, než je 

tomu pri ostatných dvoch subúrovniach komunikácie.. Tendencie v diferenciách (veľmi 

malých) nenaznačujú jednoznačný kontinuálny vývoj medzi vekovými skupinami. Vekové 

skupiny sa tu správajú špecificky. Opäť sú pozitívnejšie hodnotené formy komunikácie v prvej 

a poslednej etape dynamiky riešenia problémov v obci/MČ.           

               Situácia pri hodnotení subjektov ako zdrojov informácií je trochu odlišná, čo znamená, 

že tu sú vekové kategórie charakterizované hodnoteniami, ktoré poukazujú na deficity 

informácií v etape priebehu riešenia problémov. Opäť sú tu najkritickejší respondenti do 20 

rokov – vo všetkých etapách dynamiky riešenia problému. Odlišne od ostatných súbúrovní - 

najnižšie skóre na tejto subúrovni bolo namerané pre vekovú kategóriu nad 60 rokov (M=2,99) 

a to pri hodnotení subjektov informovania v etape vyriešenia problému. Vo všetkých fázach 

dynamiky riešenia problémov je táto veková kategória najmenej kritická – ich priemerné skóre 

sa pohybujú v pozitívnom spektre škály, aj keď o spokojnosti uvažovať nemožno. 



156 

 

Tab. 12  Diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach s ohľadom na vek 

-  súhrnné skóre subjektov informovania pre fázy riešenia problému pre 

   subjekty  (ONEWAY) 
 

 

Sub 

Úrovne 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 nad 

60 

 

 

 

 

INFO 

O probléme, ktoré 

riešia orgány obce/MČ 

0,83 0,52 3,46 3,06 3,27 3,19 3,02 3,07 3,03 

O možných 

pripravovaných 

riešeniach problémov 

0,43 0,85 3,46 3,30 3,39 3,28 3,26 3,20 3,06 

O priebehu riešenia 

problémov 

0,44 0,85 3,51 3,35 3,50 3,34 3,38 3,34 3,12 

Ako boli problémy 

vyriešené 

0,51 0,79 3,32 3,04 3,29 3,19 3,19 3,20 2,99 

 

 

 

 

 

FOR- 

MA 

O probléme, ktoré 

riešia orgány obce/MČ 

1,22 0,29 2,83 2,50 2,66 2,54 2,52 2,38 2,60 

O možných 

pripravovaných 

riešeniach problémov 

1,50 0,17 2,98 2,76 2,83 2,67 2,69 2,50 2,64 

O priebehu riešenia 

problémov 

1,09 0,36 3,02 2,96 2,90 2,75 2,79 2,59 2,77 

Ako boli problémy 

vyriešené 

1,14 0,33 2,92 2,64 2,74 2,58 2,67 2,46 2,76 

 

 

 

 

DIS- 

KU- 

SIA 

O probléme, ktoré 

riešia orgány obce/MČ 

16,07 0,00 3,78 3,33 3,42 3,24 2,99 2,79 3,00 

O možných 

pripravovaných 

riešeniach problémov 

6,13 0,00 3,95 3,48 3,56 3,34 3,22 2,83 3,10 

O priebehu riešenia 

problémov 

6,52 0,00 3,98 3,57 3,66 3,34 3,25 2,88 3,20 

Ako boli problémy 

vyriešené 

5,60 0,00 3,80 3,40 3,51 3,23 3,10 2,80 3,17 
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Tab. 13 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o problémoch, ktoré riešia  

               orgány obce/MČ“ s ohľadom na vek (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 nad 

60 

 

   OD  

KOHO 

Poslanci obec./mest. 

zastup. 

1,00 0,42 4,37 3,89 4,43 4,03 3,94 3,97 4,08 

Starosta 0,37 0,89 4,47 4,05 4,09 4,11 3,99 3,89 3,97 

Zamestnanci 

obecného úradu 

1,20 0,30 4,71 4,11 4,20 4,13 3,83 3,86 3,97 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 0,57 0,75 3,97 3,55 3,79 3,43 3,62 3,55 3,45 

Úradná tabuľa 1,70 0,11 3,89 3,62 4,07 3,68 3,51 3,24 3,68 

Médiá obce/MČ 1,50 0,17 3,47 2,73 2,66 2,84 2,77 2,72 3,25 

 

 

 

    S 

 KÝM 

Rodina 1,88 0,08 2,39 2,30 2,63 2,45 2,11 2,13 1,91 

Susedia 7,84 0,00 4,73 3,86 3,80 3,48 3,28 2,81 2,68 

Priatelia 1,07 0,37 3,42 2,94 3,01 2,79 3,02 2,82 2,68 

Kolegovia 5,09 0,00 4,74 3,95 3,90 3,92 3,29 3,41 4,77 

Volení zástupcovia 4,93 0,00 5,63 5,11 5,39 4,93 4,63 4,20 4,54 

Zamestnanci úradu 

obce/MČ 

5,82 0,00 5,60 5,15 5,19 4,93 4,43 4,09 4,20 

 

 

 

          Sledovanie údajov, vzťahovaných k jednotlivým etapám dynamiky riešenia problémov 

v obci/MČ,  umožňuje vytvoriť obraz o špecifikách interskupinových diferencií s ohľadom na 

vekovú štruktúru výskumnej vzorky a hlbšie preniknúť do konkrétnych realít komunikácie 

v participačnom priestore na komunálnej úrovni. 

          Údaje, uvedené v Tab.13 umožňujú vytvoriť si prehľad o špecifikách interskupinových 

diferencií medzi vekovými kategóriami vo fáze informovania o existencii problémov 

v obci/MČ. Podľa týchto údajov sú rozdiely signifikantné jedine na subúrovni, ktorá v 

operacionalizácii poskytuje údaje o význame vybraných subjektov, relevantných v diskusiách 

o existencii problémov v obciach/MČ. 

          Najvýraznejšie sú diferencie pri hodnotení susedov ako spoluúčastníkov diskusií (F=7,84 

a p=0,00). Naopak, najmenej rozdielne sú hodnotenia rodiny (F=1,88 a p=0,08) a priateľov 

(F=1,07 a p=0,37). Rodina, ako už predznamenávajú zistenia, prezentované vyššie, je 

najvýznamnejším účastníkom diskusií, táto tendencia je evidentná vo všetkých vekových 



158 

 

skupinách, najviac v skupine nad 60 rokov (M=1,91), kde je postoj občanov mimoriadne 

pozitívny. V tejto skupine sú najvýznamnejšími subjektami – v porovnaní s ostatnými 

vekovými kategóriami aj – susedia (M=2,68) a priatelia (M=2,68).  Prirodzene najmenej 

významným subjektom sú pre nich kolegovia (M=4,77), keďže väčšina občanov nad 60 rokov 

už nie je ekonomicky aktívna, veľmi kritické sú tu postoje k voleným zástupcom (M=4,54) 

a zamestnancom v administratíve (M=4,20). 

          Celkovo najviac kritické sú hodnotenia najmladších respondentov vo veku od 18 do 20 

rokov. V tejto skupine boli zaznamenané najvyššie priemerné skóre vo vzťahu k všetkým 

subjektom v porovnaní s ostatnými skupinami. Interpretácie týchto zistení nebudú smerovať  

k hľadaniu príčin výraznejšej kritiky, resp. nízkeho významu, ale skôr k pojednaniu o význame 

diskusií o problémoch v obci/MČ vôbec. Možno predpokladať, že táto veková kategória 

nepovažuje takto zamerané diskusie za svoje priority. Ak sa diskusie vyskytnú, k najmenej 

preferovaným účastníkom patria susedia (M=4,73) a kolegovia (M=4,74). 

          Hľadanie výraznejších kontinuálnych trendov v charaktere interskupinových diferencií 

nevedie k jednoznačným konštatovaniam, nemožno teda uvažovať o raste, resp. poklese 

významu sledovaných subjektov v diskusiách o existencii problémov v obci/MČ s rastom veku 

respondentov. Znamená to, že každá veková skupina tu vykazuje intraskupinové špecifiká, 

ktoré môžu súvisieť s pôsobením viacerých relevantných činiteľov.  Hlavná, už konštatovaná 

tendencia však platí aj tu, keď vo všetkých skupinách patria volení zástupcovia a predstavitelia 

administratívy k najmenej významným účastníkom diskusií o existencii problémov v 

obciach/MČ. 

          Súbúroveň foriem komunikácie je charakterizovaná minimálnymi, takmer žiadnymi 

diferenciami medzi vekovými kategóriami. Podľa priemerných nameraných skóre pre 

jednotlivé formy komunikácie vo vekových kategóriách nemožno uvažovať o kontinuálnych 

charakteristikách diferencií, aj keď v prípade osobných rozhovorov a médií (teda dvoch z troch 

foriem) sú jednoznačne v pozíciách občanov s najvyšším skóre respondenti do 20 rokov. V ich 

prípade však opäť zrejme nejde ani tak o hodnotenie efektívnosti uvedených foriem 

komunikácie ako o celkovo nižší záujem o komunikáciu v tejto sfére. Z pohľadu významu 

participačných aktivít občanov obcí/MČ však tieto vekové skupiny predstavujú potenciál, ktorý 

by mal zaznamenávať zvýšené aktivizácie a motivačné posilnenie. 

     Podľa priemerných skóre sú osobné rozhovory najefektívnejšie hodnotené skupinou 

respondentov vo veku od 31 do 40 rokov (M=3,43). Tradičnejšie úradné tabule sú považované 
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za najefektívnejšie v skupine od 51 do 60 rokov (M=3,24). Médiá sú najpozitívnejšie 

hodnotené v skupine od 26 do 30 rokov (M=2,66).  

          Výrazne najkritickejšie hodnotenie na subúrovni foriem komunikácie o existencii 

problémov v obci/MČ bolo zaznamenané vo vekovej skupine od 26 do 30 rokov (M=4,07). Ide 

zároveň o skupinu, ktorá najpozitívnejšie hodnotí médiá (M=2,66). Preto možno uvažovať 

o tom, že práve táto veková kategória je vo vzťahu k formám komunikácie veľmi výrazne 

špecifikovaná (extrémami), keď intraskupinové charakteristiky poukazujú na výrazné 

odmietanie tradičných foriem a intenzívne smerovanie k využívaniu podstatne dynamickejších 

foriem. 

          Informovanie o existencii problémov v obci je charakterizované aj tým, kto poskytuje 

informácie a kto sa stáva zodpovedným za adekvátne poznanie v prostredí občianskej 

verejnosti. Postoje občanov môžu byť rôzne, s ohľadom na údaje, uvedené v Tab.13 možno 

však konštatovať, že vekové hľadisko tu nie je kľúčovým diferencujúcim činiteľom. Rozdiely 

medzi vekovými skupinami nie sú štatisticky významné, naopak, sú veľmi malé. Priemerné 

skóre preto umožňuje riešiť charakter diferencií len orientačne. Tendencie diferencií 

naznačujú možnosti poklesu miery kritickosti s rastom veku respondentov, ale nejde o hladko 

kontinuálnu postupnosť, ktorú viditeľne „narušuje“ najmä kritickejší postoj respondentov na 

60 rokov – pri všetkých sledovaných subjektoch. 

          Komunikácia o možných pripravovaných riešeniach problémoch umožňuje – vďaka 

údajom, uvedeným v Tab.14 – sledovať prehlbovanie extrémov v hodnotení komunikácie 

vôbec, ale aj vo vzťahu k interskupinovým špecifikám vo vekovej štruktúre výskumnej vzorky. 

Miera spokojnosti občanov o komunikácii v tejto fáze viditeľne klesá, čo bolo uvádzané už 

vyššie, v priereze interskupinovými diferenciami vystupujú do popredia špecifiká, ktoré 

poukazujú na charakteristické situácie, zistené na jednotlivých subúrovniach.  

          Rozdiely medzi vekovými skupinami sú signifikantné najmä na subúrovni diskusií 

o možných pripravovaných riešeniach problémov v obci/MČ. Okrem hodnotenia významu 

rodiny sú všetky ostatné hodnotenia signifikantne diferencované s ohľadom na vek 

respondentov.  

          Najvýraznejšie sú tieto diferencie pri hodnotení významu susedov ako účastníkov diskusií 

(F=6,59 a p=0,00), ale aj zamestnancov úradov (F=6,00 a p=0.00). Najmenej diferencované, aj 

keď stále štatisticky významné, je hodnotenie účasti priateľov v sledovaných diskusiách. 
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          Tendencie diferencií sú v prípade hodnotenia väčšiny sledovaných subjektov čitateľné 

a poukazujú na kontinuálny rast pozitivity v hodnoteniach, s rastom veku, s miernym 

„narušením“ v skupine nad 60 rokov. Tento charakter diferencií je evidentný aj s ohľadom na 

celkové postoje k jednotlivým subjektom, takže aj tu platí, že najkritickejší je postoj 

k diskusiám s volenými zástupcami – vo všetkých vekových skupinách.  

  

 

Tab. 14 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o možných pripravovaných  

               riešeniach problémov“ s ohľadom na vek (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 nad 

60 

 

   OD  

KOHO 

Poslanci obec./mest. 

zastup. 

0,41 0,86 4,53 4,18 4,53 4,24 4,30 4,27 4,28 

Starosta 0,75 0,60 4,28 4,22 4,14 4,21 4,32 3,81 3,77 

Zamestnanci 

obecného úradu 

1,45 0,19 4,71 4,51 4,55 4,19 4,05 4,05 4,08 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 0,85 0,53 3,97 3,92 4,08 3,57 3,88 3,68 3,57 

Úradná tabuľa 2,33 0,03 4,23 3,97 4,36 3,83 3,85 3,41 3,68 

Médiá obce/MČ 1,86 0,08 3,73 3,00 2,77 3,07 2,81 2,85 3,31 

 

 

 

    S 

 KÝM 

Rodina 1,68 0,12 2,87 2,57 2,98 2,71 2,53 2,43 2,14 

Susedia 6,59 0,00 4,76 4,11 3,89 3,66 3,53 2,95 3,00 

Priatelia 2,94 0,00 3,73 3,08 3,28 3,02 3,42 2,68 2,77 

Kolegovia 4,96 0,00 5,08 4,14 4,07 4,05 3,66 3,43 4,08 

Volení zástupcovia 4,81 0,00 5,71 5,15 5,37 4,87 4,71 4,24 4,48 

Zamestnanci úradu 

obce/MČ 

6,00 0,00 5,52 5,30 5,25 4,88 4,53 4,08 4,34 

 

 

 

          Pokiaľ ide o extrémy na subúrovni diskusií, výrazne najpozitívnejšie je hodnotenie 

diskusií s rodinnými príslušníkmi v skupine občanov nad 60 rokov (M=2,14). Toto zistenie je 

však menej pozitívne, než vo fáze diskusií o existencii problémov v obci/MČ.  

          Najkritickejší je  tu postoj k voleným zástupcom ako účastníkom diskusií o možných 

pripravovaných riešeniach v skupine do 20 rokov (M=5,71), celkovo však respondenti do 30 

rokov sú výrazne kritickejší, než ostatní respondenti. Pre volených zástupcov by mali byť takéto 

zistenia veľkou výzvou a impulzom k snahe o zmenu. Namerané hodnoty totiž poukazujú na 
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zjavnú nespokojnosť s ich prácou práve v tej sfére, ktorá by mala byť základom  - východiskom 

i cieľom - pri riešení problémov v obciach/MČ –  v komunikácii s občanmi. 

          Hodnotenia efektívnosti foriem vybraných foriem komunikácie sú signifikantne 

diferencované vzhľadom na vekovú štruktúru výskumnej vzorky pri úradných tabuliach ako tej 

forme, ktorá má reprezentovať konzervatívnejšie možnosti komunikácie (F=2,33 a p=0,03). 

Najmenšie sú diferencie pri hodnotení efektívnosti osobných rozhovorov (F=0,85 a p=0,53), 

ako interaktívna interpersonálna verzia komunikácie.  

          Tendencie v charaktere diferencií nemožno identifikovať jednoznačne, kontinuálne 

smerovanie  nie je čitateľné, preto je vhodné uvažovať skôr o zjavných špecifikách pre 

jednotlivé vekové kategórie. Sledujúc extrémy vedie priemerné skóre k najpozitívnejšiemu 

hodnoteniu v skupine od 26 do 30 rokov (M=2,77) pri hodnotení médií ako formy komunikácie 

o možných pripravovaných riešeniach problémov. Ide o skupinu, ktorá zároveň vykazuje 

výrazne najkritickejšie hodnotenia vo vzťahu k úradným tabuliam (M=4,36) ale aj osobným 

rozhovorom (M=4,08). V žiadnej z vekových skupín neboli zistené také výrazné intraskupinové 

diferencie. 

          Subjekty, ktoré poskytujú informácie o možných pripravovaných riešeniach problémov 

v obciach/MČ sú hodnotené veľmi kriticky, väčšinou v priemernom spektre škály. Diferencie 

medzi vekovými skupinami nie sú štatisticky významné a tak pohľad na priemerné namerané 

skóre môže interskupinové i vnútroskupinové špecifiká riešiť opäť len orientačne. Charakter 

diferencií neumožňuje poukazovať na kontinuálne, plynulejšie tendencie, naopak, pre každú 

skupinu sú typické výrazné špecifiká, ktoré vôbec nevytvárajú nejaké tendencie.  

          Pokiaľ však priemerné skóre naznačuje poznanie, ktoré môže zmysluplne viesť k 

praktickým konzekvenciám, tak je nutné poukázať na to, že najkritickejšie postoje (najvyššie 

priemerné skóre) boli namerané v skupinách do 30 rokov (najvýraznejšie v skupine do 20 

rokov pri hodnotení administratívy ako zdroja informácií (M=4,71)). Podľa toho, menej kritické 

sú vyššie vekové kategórie – najmä nad 30 rokov, ale hodnoty sa pohybujú okolo priemeru, 

takže o pozitívnych postojoch nemožno uvažovať. 

          Tab.15 obsahuje údaje, ktoré umožňujú charakterizovať situáciu ohľadne 

interskupinových diferencií vo fáze komunikácie o priebehu riešenia problémov v obci/MČ. 

Ide o fázu, ktorá je celkovo výrazne menej saturovaná komunikačnými aktivitami. Diferencie 

medzi vekovými skupinami sú evidentné a štatisticky významné na úrovni diskusií o priebehu 

riešenia problémov. Toto zistenie platí pre všetky operacionalizované položky. 
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          Najvýraznejšie sú rozdiely pri význame susedov ako účastníkov diskusií (F=8,09 

a p=0,00). Priemerné namerané skóre poukazuje na vcelku kontinuálne klesanie miery 

kritickosti hodnotenia , keď najmenej významní sú v tomto kontexte susedia pre vekovú 

kategóriu od 18 do 20 rokov (M=4,79), s rastom veku respondentov rastie aj význam susedov, 

najvýznamnejšie sú takéto diskusie pre občanov nad 50 rokov (M=2,98). 

Rodina (F=2,16 a p=0,04) a priatelia (F=2,40 a p=0,02) sú hodnotené najmenej rozdielne, keď 

tu nie je možné identifikovať kontinuálne tendencie v charaktere diferencií. Výrazne 

najpozitívnejšie sú hodnotení rodinní príslušníci v kategórii respondentov nad 60 rokov 

(M=2,14). Rodina je celkovo významnejšia, než priatelia. Podľa týchto výsledkov sa diskusie 

jednoznačne vedú predovšetkým v prostredí, ktoré je charakterizované neformálnymi 

väzbami. 

 

 

Tab. 15 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o priebehu riešenia problémov“   

              s ohľadom na vek (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-

60 

nad 

60 

 

   OD  

KOHO 

Poslanci obec./mest. 

zastup. 

0,55 0,76 4,55 4,26 4,66 4,30 4,48 4,45 4,31 

Starosta 0,57 0,75 4,36 4,31 4,25 4,24 4,40 3,94 3,91 

Zamestnanci 

obecného úradu 

1,14 0,33 4,81 4,48 4,73 4,36 4,25 4,22 4,17 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 0,94 0,46 4,10 3,99 4,18 3,73 3,96 3,68 3,51 

Úradná tabuľa 0,40 0,21 4,23 4,05 4,44 4,04 4,00 3,64 4,08 

Médiá obce/MČ 1,68 0,12 3,76 3,21 2,86 3,03 2,96 2,97 3,48 

 

 

 

    S 

 KÝM 

Rodina 2,16 0,04 3,21 2,70 3,01 2,65 2,74 2,37 2,14 

Susedia 8,09 0,00 4,79 4,18 4,17 3,67 3,44 2,98 3,00 

Priatelia 2,40 0,02 3,65 3,25 3,44 2,99 3,39 2,74 3,05 

Kolegovia 3,94 0,00 4,48 4,24 4,17 4,01 3,70 3,58 4,91 

Volení zástupcovia 4,71 0,00 5,78 5,18 5,42 5,00 4,68 4,33 4,68 

Zamestnanci úradu 

obce/MČ 

6,86 0,00 5,63 5,44 5,34 4,87 4,63 4,09 4,45 
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          Nepriaznivé hodnotenie volených zástupcov a zástupcov administratívy sa v tejto etape 

dynamiky riešenia problémov ešte prehlbuje, keď aj diferencie medzi vekovými skupinami sú 

značné, najmä pri hodnotení zamestnancov úradov (F=6,86 a p=0,00). Hodnotenie volených 

zástupcov je v tejto etape najkritickejšie, najmä vekovou skupinou do 20 rokov, teda skupinou, 

ktorá pre účasť na riešení problémov predstavuje významný potenciál.  

          Ostatné dve subúrovne sú špecifické tým, že diferencie medzi vzdelanostnými 

kategóriami nie sú štatisticky významné, naopak, tieto skupiny sú vo svojich hodnoteniach 

veľmi blízke. Subúroveň „OD KOHO“ je zároveň charakterizovaná výrazne najmenej kritickými 

postojmi respondentov vo veku nad 60 rokov. Priemerné skóre sa stále pohybuje v pásme 

priemeru, ale v porovnaní s ostatnými skupinami je ich hodnotenie mierne pozitívnejšie. – 

najmenej spokojní sú však s komunikáciou s poslancami obecných zastupiteľstiev (M=4,31). 

          Hľadanie charakteru diferencií nevedie k poznaniu zjavnej kontinuity, naopak, zdá sa, že 

každá veková skupina sa tu správa veľmi špecificky, pre väčšinu skupín je starosta najmenej 

kriticky hodnoteným zdrojom informácií, získané dáta však poukazujú na veľmi kritické 

hodnotenie aj tu, všetky priemerné skóre sa pohybujú v spektre horšieho priemeru. Jedine pri 

hodnotení zamestnancov obecného úradu je možné sledovať postupný pokles miery 

kritickosti respondentov voči ich fungovaniu ako zdroja informácií s rastom veku. 

          Formy komunikácie tiež nie sú hodnotené signifikantne rozdielne, namerané hodnoty 

poukazujú na minimálne interskupinové rozdiely. Priemerné skóre preto môže len naznačovať 

charakter hodnotení, nemožno uvažovať o preukázateľných trendoch. Nižšie skóre bolo 

zaznamenané najmä vo vyšších vekových kategóriách – najmä pri hodnotení médií 

najpozitívnejší postoj vykazujú respondenti od 41 do 60 rokov (M=2,96). Úradná tabuľa je 

najmenej efektívnou formou komunikácie najmä pre občanov vo veku od 26 do 30 rokov 

(M=4,44). Táto veková kategória zároveň výrazne uprednostňuje médiá ako formu 

komunikácie o priebehu riešenia problémov v obciach/MČ. 

          Uvedené zistenia pre fázu priebehu riešenia problémov umožňujú sledovať charakter 

interskupinových diferencií, ktoré sú jednoznačné najmä na subúrovni DISKUSIA, na ostatných 

subúrovniach tendencie nie sú jednoznačné, aj keď niektoré špecifiká prehlbujú intenzitu 

i charakter hodnotenia, prezentovaný v ostatných etapách dynamiky riešenia problému.  

          Oveľa jednoznačnejšie sú tendencie v charaktere diferencií, zistené vo fáze komunikácie 

o výsledkoch riešenia problémov. Podľa údajov, uvedených v Tab.16 sú diferencie štatisticky 

významné na subúrovni DISKUSIA, predovšetkým opäť pri hodnotení susedov ako účastníkov 
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komunikácie o vyriešení problémov (F=6,90 a p=0,00). Akurát pri hodnotení rodiny je medzi 

vekovými skupinami najmenší rozdiel (F=1,58 a p=0,15). Tendencie v charaktere diferencií sú 

výraznejšie, než tomu bolo v predchádzajúcej etape dynamiky riešenia problémov. 

Najkritickejší sú jednoznačne respondenti v najnižšej vekovej kategórii a potom v kategórii od 

26 do 30 rokov. Výrazne najmenej kritickí sú respondenti od 51 do 60 rokov – pri všetkých 

hodnotených subjektoch. Znamená to zrejme, že tu je rozdiel medzi očakávaniami a realitou 

vnímaný najmenej intenzívne, resp., že v tejto skupine občanov sú diskusie o vyriešení 

problémov celkovo najintenzívnejšie – a to so všetkými sledovanými subjektami. 

 

           

Tab. 16 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o vyriešení problémov“  

              s ohľadom na vek (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 nad 

60 

 

   OD  

KOHO 

Poslanci 

obec./mest. zastup. 

0,59 0,73 4,47 3,89 4,21 4,14 4,15 4,22 4,17 

Starosta 0,43 0,85 4,00 3,81 4,10 4,03 4,15 3,89 3,74 

Zamestnanci 

obecného úradu 

0,75 0,60 4,52 4,25 4,46 4,11 4,07 4,09 3,94 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 1,24 0,28 4,21 3,72 3,96 3,46 3,89 3,54 3,51 

Úradná tabuľa 1,44 0,19 3,94 3,80 4,22 3,75 3,76 3,39 3,82 

Médiá obce/MČ 2,06 0,05 3,55 2,90 2,66 2,87 2,80 2,90 3,60 

 

 

 

    S 

 KÝM 

Rodina 1,58 0,15 2,79 2,42 2,79 2,51 2,36 2,20 2,17 

Susedia 6,90 0,00 4,47 3,99 3,94 3,44 3,31 2,81 2,94 

Priatelia 2,16 0,04 3,39 2,96 3,33 2,87 3,20 2,62 2,88 

Kolegovia 4,01 0,00 4,79 4,05 4,04 3,93 3,55 3,52 4,88 

Volení zástupcovia 3,53 0,00 5,63 5,10 5,27 4,88 4,59 4,33 4,80 

Zamestnanci úradu 

obce/MČ 

5,69 0,00 5,58 5,31 5,14 4,83 4,51 4,05 4,31 

 

 

 

          Dokonca aj skupina respondentov nad 60 rokov je kritickejšia, hodnotenie významu 

kolegov v ich prípade možno považovať za irelevantné, zrejme vo väčšine prípadov (M=4,88). 
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          Táto fáza dynamiky riešenia problémov v obci/MČ je charakterizovaná – podľa vyššie 

uvedených údajov – nižšou mierou kritiky – aj keď o spokojnosti možno uvažovať len v prípade 

diskusií v rodinnom prostredí, opäť najmä v skupine nad 60 rokov (M=2,17). 

          Najkritickejšie sú hodnotení volení zástupcovia a zamestnanci úradov. Podľa 

priemerných skóre sú celkovo najmenej významnými účastníkmi diskusií aj v tejto fáze. Ich 

reálne postavenie teda vôbec nezodpovedá postaveniu, ktoré im vyplýva zo samotnej funkcie, 

či pozície v spravovacích inštitúciách.  

          Hodnotenie efektívnosti foriem komunikácie je signifikantne diferencované v prípade 

jednej operacionalizovanje položky – médiá (F=2,06 a p=0,05) hodnotia v jednotlivých 

vekových skupinách výrazne rozdielne. Priemerné skóre nenaznačuje kontinualitu 

v charaktere hodnotenia. Najmenej pozitívne sú hodnotené skupinou do 20 rokov, teda 

najmladších respondentov (M=3,55) a skupinou nad 60 rokov, teda najstarších občanov 

(M=3,60). Rozdiely medzi ostatnými skupinami sú podstatne menšie, výrazne najpozitívnejšie 

hodnotenie médií bolo zistené v skupine od 26 do 30 rokov (M=2,66). Potenciál, ktorý je 

potrebné využiť však predstavujú najmä ostatné skupiny. 

          Hodnotenie efektívnosti ostatných vybraných foriem komunikácie nie sú signifikantne 

diferencované a ani tendencie v charaktere diferencií nenaznačujú čitateľné smerovanie – ide 

skôr i výrazné vnútroskupinové špecifiká vo vzťahu k jednotlivým formám komunikácie.  

          Osobné rozhovory pred úradnými tabuľami uprednostňujú najmä respondenti vo veku 

od 21 do 40 rokov, potom nad 60 rokov. Ostatné skupiny vykazujú pozitívnejšie hodnotenie 

efektívnosti úradných tabúľ, resp. neuprednostňujú osobné rozhovory (alebo ich nepovažujú 

za efektívnejšie. 

          Subjekty, ktoré poskytujú informácie o vyriešení problémov v obciach/MČ nie sú 

hodnotené štatisticky významne rozdielne. Jednotlivé vekové kategórie vykazujú minimálne 

diferencie. Ani tendencie v charaktere diferencií nemožno charakterizovať jednoznačne, opäť 

skôr poukazujú na výrazné vnútroskupinové špecifiká. Len starosta a zamestnanci úradov sú 

jednoznačne pozitívnejšie hodnotené skupinou respondentov nad 60 rokov oproti ostatným 

vekovým skupinám. Naopak, výrazne opačný extrém sa týka hodnotenia najmladších 

respondentov do 20 rokov vo vzťahu k poslancom (M=4,47) a zamestnancom úradov 

(M=4,52), ktorí vykazujú v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami najkritickejšie 

postoje. 
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          Diferencie v charaktere komunikácie občanov o problémoch, ktoré riešia orgány 

obce/MČ s ohľadom na vek sú charakterizované niektorými špecifikami, ktoré poukazujú 

predovšetkým na vnútroskupinové zvláštnosti. Signifikantné sú v prípade siedmych 

z dvanástich položiek. Najvýraznejšie sú rozdiely pri vyjadrení záujmu stať sa starostom 

obce/MČ (F=5,77 a p=0,00). Podľa priemerného nameraného skóre ide o najmenej 

preferovanú formu podieľaní sa na riešení problémov v obci/MČ. Najmenej významné sú tieto 

ambície pre vekovú kategóriu nad 60 rokov (M=6,40) a od 51 do 60 rokov (M=6,35), teda pre 

staršie vekové kategórie. Najnižšie priemerné skóre bolo namerané pre vekovú kategóriu od 

21 do 25 rokov (M=5,13). 

          Najmenšie rozdiely medzi vekovými skupinami boli zistené pri záujme byť členom 

niektorej z komisií, ktoré pôsobia pri obecnom zastupiteľstve (F=0,57 a p=0,75). Podľa hodnôt 

priemerných skóre je záujem občanov veľmi malý, skóre sa pohybuje od M=4,65 po M=5,14. 

S vekom teda takto orientovaný záujem ešte mierne klesá. 

          Charakter interskupinových diferencií nenaznačuje jednoznačné tendencie, primerané 

sú skôr úvahy o vnútroskupinových zvláštnostiach. Znamená to, že každá skupina vo vzťahu 

k jednotlivým formám účasti na riešení problémov v obci vykazuje individuálne 

charakteristiky.  

          Súhrnné údaje však poukazujú na to, že v diferenciách, ktoré nie sú štatisticky významné 

(F=1,73 ap=0,10) najaktívnejšia je veková kategória od 41 do 50 rokov (M=3,92) a naopak 

najmenej aktívni sú respondenti vo veku do 20 rokov (M=4,35). O kontinuite pomyselnej 

krivky, spájajúcej priemerné skóre pre jednotlivé kategórie v stúpajúcej, resp. klesajúcej 

tendencii nemožno uvažovať. 

          Sledované kategórie však vykazujú zreteľnú jednotu v extrémnych zisteniach. Vo 

všetkých skupinách je najvýznamnejšou aktivitou účasť vo voľbách (M sa pohybuje od 1,51 pre 

respondentov nad 60 rokov do M=2,68 pre občanov do 20 rokov). Rovnako vo všetkých 

skupinách bola zistená najmenej preferovaná forma spolupráce na riešení problémov – 

ambícia kandidovať na starostu obce /MČ (M sa pohybuje od 5,13 pre respondentov do 20 

rokov do 6,40 pre občanov nad 60 rokov). 
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Tab. 17 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o problémoch, ktoré riešia  

               orgány obce/MČ“ s ohľadom na vek (ONEWAY) 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 nad 

60 

Zúčastňujem sa volieb 

poslancov zastupiteľstva 

a volieb starostu v našej 

obci/MČ 

2,18 0,04 2,68 2,12 2,23 2,29 2,00 1,82 1,51 

Mám záujem byť členom 

nejakej z komisií, ktoré 

pôsobia pri obecnom 

zastupiteľstve 

0,57 0,75 4,66 4,65 4,76 4,89 4,66 4,89 5,14 

Mám záujem byť poslancom 

obecného zastupiteľstva 

v našej obci/MČ 

1,72 0,11 5,02 4,66 4,91 5,10 4,95 5,43 5,42 

Mám záujem byť starostom 

v našej obci/MČ 

5,77 0,00 5,63 5,13 5,67 6,01 5,80 6,35 6,40 

Zúčastňujem sa na 

zasadaniach zastupiteľstvo 

obce/MČ 

1,08 0,37 6,13 6,08 6,00 5,91 5,67 5,95 5,68 

Oboznamujem sa 

s informáciami, 

zverejňovanými na úradných 

tabuliach obce/MČ 

3,84 0,00 4,28 4,13 4,31 4,11 3,52 3,59 3,22 

Sledujem správy, 

zverejňované 

obecným/miestnym 

rozhlasom 

2,41 0,02 3,58 3,44 3,94 3,68 3,07 3,33 3,20 

Sledujem správy, 

zverejňované 

obecnými/miestnymi 

novinami 

1,82 0,09 3,60 3,50 3,38 3,33 2,82 3,21 3,11 

Sledujem správy, 

zverejňované na internetovej 

stránke obce/MČ 

3,50 0,00 4,39 4,02 4,04 4,21 4,30 4,97 5,22 

Sledujem správy, 

zverejňované 

obecnou/mestskou televíziou 

2,15 0,04 4,97 4,25 4,34 4,52 3,83 4,57 4,02 

Očakávam od poslancov 

zastupiteľstva obce/MČ, že ma 

budú informovať o svojich 

aktivitách 

2,65 0,01 3,84 3,24 3,95 3,24 3,19 3,16 3,22 

Očakávam od starostu 

obce/MČ, že ma budú 

informovať o svojich aktivitách 

1,05 0,38 3,47 3,07 3,63 3,39 3,20 3,27 3,05 

 

Súhrnne 1,73 0,10 4,35 4,03 4,26 4,22 3,92 4,21 4,10 
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          K relatívne preferovanejším patria aktivity, spojené so sledovaním správ, zverejňovaných 

rôznou formou, ale najmä venovanie pozornosti úvahám o očakávaniach vo vzťahu 

k poslancom a vo vzťahu k starostovi v rovine informovania o svojich aktivitách, resp. o riešení 

problémov v obci/MČ. Podľa priemerných skóre sú najvýraznejšie očakávania vo vzťahu 

k starostovi, najmä pre respondentov do 30 rokov, s rastom veku neskôr rastú očakávania vo 

vzťahu k poslancom. Rýchly pohľad na skóre, namerané pre hodnotenie týchto volených 

zástupcov v pozícii subjektov, podávajúcich informácie o riešení problémov naznačuje, že 

realita zjavne zaostáva za očakávaniami, keď skóre pre hodnotenia sú vyššie, než je tomu pri 

očakávaniach. Priemerné skóre pre očakávania však naznačuje, že ani záujem a aktívnosť 

občanov v tomto smere nie je výnimočná, skôr možno uvažovať o „lepšom priemere“. 

Relevantné preto môžu byť aj interpretácie smerom k nízkej miere stimulácie volených 

zástupcov k primeranému plneniu svojej funkcie „informátorov“ zo strany občanov. Ak 

občania nevyjadrujú dostatočne intenzívne svoj záujem o informácie, volení zástupcovia 

nepociťujú tento svoj záväzok ako prirodzene očakávaný (a aj vyžadovaný) občanmi. 

 

          Interskupinové diferencie vzhľadom na vek respondentov umožňujú špecifikovať ďalšie 

aspekty charakteru komunikácie občanov o problémoch v obciach/MČ a účasti na ich riešení. 

V prezentovaných výsledkoch možno identifikovať jednoznačné tendencie medziskupinových 

diferencií, ale aj vnútroskupinové zvláštnosti, ktoré poukazujú na možnosti aplikovania. 

          Snahou kompetentných, najmä na volených pozíciách, ale aj zamestnancov v 

administratíve, by malo byť poznanie takýchto špecifík a ich rešpektovanie pri štruktúrovaní 

hodnotovej základne v stratégiách svojho pôsobenia: 1. vo funkciách a na pozíciách všeobecne 

ako aj 2. pri riešení problémov v obciach/MČ. 

 

 

3.6. Diferencie v charaktere účasti na riešení problémov v obci/MČ 

        s ohľadom na vzdelanie 

 

 

         Vzdelanie je zvyčajne veľmi významným faktorom, ktorý podmieňuje prístup občanov 

k účasti na spravovacích aktivitách a riešení rôznych problémov, ktoré charakterizujú  život 

v obciach/MČ. Sledovanie vzdelanostnej štruktúry v lokalitách preto patrí k nevyhnutným 
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predpokladom vytvárania „na mieru šitých“ a teda vhodných príležitostí pre zapojenie sa 

občanov do riešenia týchto problémov. Nemožno totiž od občanov požadovať, či očakávať 

príspevky, ktoré nezodpovedajú ich dispozíciám a v účinkoch prinesú len dezorientáciu a 

sklamania. 

          Súhrnné údaje za všetky etapy dynamiky riešenia problémov pre subúrovne 

komunikácie sú uvedené v Tab.18. Podľa týchto údajov sú diferencie medzi vzdelanostnými 

skupinami signifikantné skôr sporadicky – na každej subúrovni pri  jednej – dvoch položkách. 

 

 

Tab.18 Diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach s ohľadom na vzdelanie 

  - súhrnné skóre fáz riešenia problému pre subjekty  (ONEWAY) 

 

 

 

INFO 

 

 

                  Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

Zákl. SO 

bez 

 mat. 

SO s 

mat. 

S vš. 

s 

mat. 

 

VŠ 

 

OD 

KOHO 

POSLANCI OBEC./MEST. ZASTUP. 3,68 0,00 4,43 3,96 4,36 3,90 4,60 

STAROSTA 2,06 0,08 3,92 4,05 4,19 3,81 4,41 

ZAMESTNANCI OBECNÉHO 

ÚRADU 

2,36 0,04 3,70 3,93 4,33 4,10 4,57 

 

 

AKO 

OSOBNE (ROZHOVOR) 0,89 0,46 3,39 3,78 3,87 3,59 3,92 

ÚRADNÁ TABUĽA 2,33 0,05 3,67 3,72 3,92 3,64 4,21 

MÉDIÁ OBCE/MČ 1,14 0,33 3,20 3,42 2,93 2,97 2,87 

 

 

 

S 

KÝM 

RODINA 1,08 0,36 2,76 2,54 2,69 3,39 2,46 

SUSEDIA 3,27 0,01 3,64 2,90 3,73 3,78 3,69 

PRIATELIA 0,35 0,84 3,26 3,03 3,17 3,01 3,08 

KOLEGOVIA 0,97 0,41 4,67 4,21 3,97 3,95 3,85 

VOLENÍ ZÁSTUPCOVIA 1,82 0,12 5,39 4,61 5,05 4,75 5,12 

ZAMESTNANCI ÚRADU OBCE/MČ 0,65 0,62 5,03 4,65 4,90 4,78 5,03 

 

 

 

          Na subúrovni OD KOHO boli zistené štatisticky významné rozdiely pri hodnotení významu 

poslancov (F=3,68 a p=0,00) a zamestnancov úradov (F=2,36 a p=0.04) ako zdrojov informácií 

o problémoch v obciach/MČ. Ak predpokladáme, že skupina respondentov so základným 

vzdelaním je zastúpená veľmi málo, tak výsledky namerané pre túto skupinu možno vnímať 

skôr orientačne.  
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          Tendencia charakteru diferencií poukazuje na to, že najviac kritické sú postoje 

vysokoškolákov – to platí pre všetky hodnotené subjekty. Druhou najviac kritickou skupinou 

sú občania s odborným vzdelaním s maturitou – tiež platí pre všetky sledované subjekty. 

Naopak najmenej kritickí sú absolventi stredných škôl so všeobecnou maturitou. Priemerné 

namerané hodnoty poukazujú celkovo na priemerné až horšie ako priemerné hodnotenie. 

Výrazne najkritickejšie je hodnotenie poslancov ako zdroja informovania o problémoch 

v skupine s vysokoškolským vzdelaním (M=4,60), ale tiež hodnotenie zamestnancov úradov 

(M=4,57). 

          Efektívnosť foriem komunikácie o problémoch v obciach/MČ je hodnotená 

diferencovane, niektoré špecifiká sú zrejmé, interskupinové diferencie sú signifikantné len 

v prípade hodnotenia efektívnosti úradných tabúľ ako formy informovania o problémoch v 

obci/MČ (F=2,33 a p=0,05). Podľa priemerného skóre tu existuje predovšetkým rozdiel medzi 

vysokoškolákmi (M=4,21) ako najkritickejšou skupinou a ostatnými vzdelanostnými 

skupinami. Najmenej kritickou skupinou sú stredoškoláci so všeobecnou maturitou (M=3,64).  

          Skupina vysokoškolákov je jednoznačne v najväčšej miere identifikovaná s médiami ako 

formou komunikácie, keď priemerné skóre tu bolo najnižšie spomedzi všetkých 

vzdelanostných skupín (M=2,87). Tu je v porovnaní s ostatnými skupinami výrazné najmä 

najkritickejšie hodnotenie v skupine so stredným odborným vzdelaním bez maturity  

(M=3,42). Ide stále o hodnotenie v pozitívnom spektre škály, a v porovnaní s hodnotením 

ostatných foriem komunikácie v tejto skupine ide stále o najpozitívnejší postoj.  

          Osobné rozhovory a interpersonálna komunikácia zaznamenáva najpozitívnejšie 

hodnotenie v skupine s ukončeným základným vzdelaním (M=3,39), ale aj stredoškoláci so 

všeobecnou maturitou vykazujú podstatne pozitívnejší postoj (M=3,59), než vysokoškoláci 

(M=3,3,92). 

          Situácia na subúrovni DISKUSIA poukazuje na pomerne malé rozdiely medzi 

vzdelanostnými skupinami v tom, ako hodnotia účasť vybraných subjektov na diskusiách 

o problémoch v obci/MČ. Štatisticky významné sú len rozdiely pri hodnotení susedov (F=3,27 

p=0,01), keď najpozitívnejší je postoj stredoškolákov bez maturity (M=2,90), naopak najmenej 

pozitívne je hodnotenie stredoškolákov so všeobecnou maturitou (M=3,78). 

          Najmenšie, takmer žiadne rozdiely boli zistené pri hodnotení priateľov (F=0,35 a p=0,84) 

ako účastníkov diskusie. Minimálne rozdiely sú tu skôr medzi respondentami so základnou 
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školou  (M=3,26) a stredoškolákmi s maturitou (M=3,17) a medzi ostatnými vzdelanostnými 

skupinami, ktoré nevykazujú žiadne interskupinové rozdiely. 

          Tendencie v charaktere diferencií – aj keď len orientačné – poukazujú na to, že celkovo 

najkritickejší sú respondenti s ukončeným základným a stredným odborným vzdelaním s 

maturitou, ostatné vzdelanostné skupiny vykazujú o málo menej kritické postoje a vzájomne 

minimálne rozdiely.  

          Priemerné skóre tiež poukazuje na mieru pozitívneho, resp. kritického postoja. V 

negatívnom spektre škály sa nachádzajú len hodnotenia volených zástupcov a zamestnancov 

úradov – a to predovšetkým v krajných vzdelanostných skupinách – u respondentov so 

základným a s vysokoškolským vzdelaním. Celkovo najsilnejšia kritika smeruje k voleným 

zástupcom (M=5,39) v skupine so základným vzdelaním. 

          Všetky vzdelanostné skupiny najpozitívnejšie hodnotia diskusie s rodinnými príslušníkmi 

– najmä skupina so všeobecnou maturitou (M=3,36). 

          Tieto zistenia poukazujú najmä na to, že celkovo respondenti s vyšším vzdelaním 

uprednostňujú komunikáciu v neformálnom prostredí, keď vo vzťahu k formálnym subjektom  

vykazujú výrazne najväčšiu mieru kritiky v porovnaní s ostatnými vzdelanostnými skupinami. 

Znamená to, že vzdelanostný potenciál, ktorý tieto skupiny môžu ponúknuť vo sfére 

spravovania a riešenia problémov nedostáva adekvátny priestor na rozvoj a tiež to, že v ich 

prípade najvýraznejšie dochádza k disproporciám medzi očakávaniami vo vzťahu k voleným 

zástupcom a zamestnancom úradov/MČ a ich napĺňaním. 

          Ako výrazne špecifická skupina sa, podľa výsledkov, javia stredoškoláci so všeobecnou 

maturitou. Títo sú vo väčšine prípadov charakterizovaní opačnými postojmi, než 

vysokoškoláci, čo s ohľadom na pozície gymnázií vo vzťahu k vysokým školám a univerzitám je 

zaujímavé zistenie. 

          Pohľad na charakter diferencií medzi vzdelanostnými skupinami pre súhrnné údaje na 

subúrovniach komunikácie poukazuje na to, že najvýraznejšie sú rozdiely na subúrovni 

poskytovania informácií subjektami – a to na všetkých subúrovniach dynamiky riešenia 

problémov. Miera signifikantných diferencií je približne rovnaká, priemerné skóre poukazuje 

na jednoznačnú tendenciu. Podľa tejto tendencie v charaktere diferencií sú výrazne najmenej 

spokojní vysokoškoláci – na všetkých subúrovniach dynamiky riešenia problému – najvyššie 

skóre bolo v tejto skupine zaznamenané pre fázu informovania o priebehu riešenia problémov 

(M=3,61).  Ide o skóre v pásme lepšieho priemeru, nemožno tak uvažovať o výraznej 
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nespokojnosti, ale o situácii, ktorá vyžaduje korekcie v doterajšom štandarde informovania. 

Naopak najnižšie skóre na subúrovni INFO bolo namerané pre skupinu stredoškolákov so 

všeobecnou maturitou vo fáze informovania o výsledkoch riešenia problému. Podľa týchto 

výsledkov ide opäť najmä o rozdiely medzi absolventmi gymnázií a vysokoškolákmi. 

 

 

Tab. 19 Diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach s ohľadom na vek 

-  súhrnné skóre subjektov informovania pre fázy riešenia problému pre 

   subjekty  (ONEWAY) 
 

 

Sub- 

úrovne 

 

 

                 Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

Zákl. SO 

bez 

 mat. 

SO s 

mat. 

S vš. 

s 

mat. 

 

VŠ 

 

 

INFO 

O probléme, ktoré riešia orgány 

obce/MČ 

3,33 0,01 3,21 2,89 3,24 2,91 3,38 

O možných pripravovaných 

riešeniach problémov 

3,93 0,00 3,25 3,09 3,38 3,04 3,57 

O priebehu riešenia problémov 2,80 0,02 3,26 3,19 3,47 3,17 3,61 

Ako boli problémy vyriešené 2,69 0,02 2,96 3,13 3,25 2,95 3,42 

  

 

 

FOR- 

MA 

O probléme, ktoré riešia orgány 

obce/MČ 

1,84 0,11 2,43 2,70 2,58 2,41 2,65 

O možných pripravovaných 

riešeniach problémov 

1,11 0,34 2,59 2,82 2,74 2,61 2,80 

O priebehu riešenia problémov 0,21 0,93 2,75 2,92 2,84 2,79 2,87 

Ako boli problémy vyriešené 2,88 0,02 2,48 2,82 2,72 2,46 2,77 

  

 

 

DIS- 

KU- 

SIA 

O probléme, ktoré riešia orgány 

obce/MČ 

1,08 0,36 3,40 3,00 3,29 3,16 3,22 

O možných pripravovaných 

riešeniach problémov 

0,07 0,37 3,69 3,19 3,42 3,29 3,36 

O priebehu riešenia problémov 1,34 0,25 3,82 3,21 3,47 3,34 3,44 

Ako boli problémy vyriešené 0,50 0,73 3,23 3,22 3,35 3,20 3,28 

 

 

 

          Efektívnosť foriem komunikácie v jednotlivých etapách dynamiky riešenia problémov 

súhrnne nie je hodnotená výrazne diferencovane s ohľadom na vzdelanostnú štruktúru 

občanov. Jedine vo fáze komunikácie o výsledkoch riešenia problémov sú rozdiely 

signifikantné (F=2,88 a p=0,02). Napriek tomu, že diferencie nie sú štatisticky významné, 
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pohľad na priemerné skóre umožňuje  - aj keď len orientačne – konštatovať jednoznačnú 

tendenciu, odlišnú od tendencií konštatovaných na subúrovni INFO. Na subúrovni FORMA sú 

najviac kritickí respondenti so stredným odborným vzdelaním bez maturity. Takže kým na 

subúrovni INFO je táto skupina najmenej kritická, pri formách informovania sa prejavuje 

opačným spôsobom. – a to vo všetkých fázach dynamiky riešenia problémov.  

          Priemerné namerané skóre vo všetkých fázach dynamiky riešenia problémov sa 

pohybuje od 2,41 do2,92. Znamená to, že formy komunikácie sú s ohľadom na fázy riešenia 

problému hodnotené podstatne pozitívnejšie, než ostatné súčasti charakteru komunikácie. 

Nízke skóre vykazujú aj respondenti so základným vzdelaním, ale vzhľadom na nízku početnosť 

tejto skupiny občanov nemožno tieto výsledky chápať ako určujúce. 

          Charakter diferencií medzi vzdelanostnými kategóriami sa prejavuje výrazne a viditeľne 

aj na subúrovni DISKUSIA. Tu je situácia podobná ako na subúrovni INFO, kde sú tiež 

najkritickejší vysokoškoláci (ak nepočítame respondentov so základným vzdelaním). Naopak 

najmenej kritickí sú občania so strednou odbornou školou bez maturity. Tieto tendencie sú 

platné pre všetky fázy dynamiky riešenia problémov. Platí tiež, že najmenej spokojní sú 

respondenti s komunikáciou o priebehu riešenia problémov. 

          Podľa týchto zistení sa charakter hodnotenia komunikácie špecifikuje významne najmä 

na subúrovni DISKUSIA, ktorá vykazuje výrazne odlišné tendencie v charaktere 

interskupinových diferencií. Podľa uvádzaných zistení však  hlavné tendencie v charaktere 

diferenciínevznikajú na subúrovniach dynamiky riešenia problému, ale na subúrovniach 

komunikácie. Tieto fungujú ako určujúci faktor, ktorý determinuje hodnotenie komunikácie 

o riešení problémov v obciach/MČ. 

          Implikácie pre prax komunálnej politiky by mali smerovať k rešpektovaniu zistených 

špecifík a selektívne riešenie komunikačných aktivít s ohľadom na demografické 

charakteristiky štruktúry občanov. Znamená to, že zefektívnenie komunikácie vyžaduje 

posilnenie tých parametrov (subjektov, foriem..:), ktoré vykazujú nízku mieru spokojnosti, 

keďže zjavne poukazujú na diskrepancie medzi očakávaným a reálnym stavom. 

          Výsledky, zisťované konkrétnejšie pre jednotlivé subúrovne dynamiky riešenia 

problémov, uvedené v tabuľkách 20 až 23, umožňujú sledovať medziskupinové 

i vnútroskupinové špecifiká s ohľadom na vzdelanostnú štruktúru výskumnej vzorky. 

          Komunikácia o existencii problémov v obciach/MČ je charakterizovaná interskupinovými 

diferenciami, ktoré sú výrazne špecifikované na jednotlivých subúrovniach komunikácie. 
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Štatisticky významné sú tieto diferencie skôr selektívne, na každej subúrovni jedna – dve 

položky. 

          Hodnotenie subjektov, ktoré poskytujú informácie o existencii problémov je 

signifikantne rozdielne v prípade dvoch z troch položiek. Týka sa to hodnotenia poslancov ako 

zdroja informácií (F=4,17 a p=0,.00) a hodnotenia zamestnancov na úradoch (F=2,74 

a p=0,02).  

          Charakter diferencií nenaznačuje výraznejšie tendencie, skôr vnútroskupinové špecifiká. 

Podľa toho výrazne najmenej spokojnou skupinou sú vysokoškoláci, ktorí v prípade dvoch 

subjektov z troch hodnotených, vykazujú vyššie priemerné skóre, než ostatné vzdelanostné 

skupiny. Výrazne najkritickejší sú voči poslancom obecných zastupiteľstiev (M=4,47), ešte 

kritickejší sú však respondenti s ukončeným základným vzdelaním (M=4,62).           

 
 

 

Tab. 20 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o problémoch, ktoré riešia  

              orgány obce/mesta“ s ohľadom na vzdelanie (ONEWAY) 
 

 

 

INFO 

 

 

                   Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

Zákl. SO 

bez 

 mat. 

SO s 

mat. 

S vš. 

s 

mat. 

 

VŠ 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 4,17 0,00 4,62 3,54 4,17 3,76 4,47 

Starosta 1,12 0,34 4,00 4,01 4,12 3,81 4,28 

Zamestnanci obecného úradu 2,74 0,02 3,69 3,65 4,22 3,84 4,39 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 0,78 0,53 3,06 3,62 3,70 3,45 3,70 

Úradná tabuľa 2,37 0,05 3,56 3,54 3,68 3,41 4,04 

Médiá obce/MČ 1,73 0,14 3,12 3,34 2,79 2,72 2,76 

 

 

 

S 

KÝM 

Rodina 1,13 0,33 2,56 2,21 2,47 2,18 2,32 

Susedia 3,48 0,00 3,43 2,73 3,62 3,67 3,55 

Priatelia 0,31 0,87 3,06 2,78 3,01 2,92 2,91 

Kolegovia 0,58 0,67 4,18 4,03 3,81 3,91 3,68 

Volení zástupcovia 2,37 0,05 5,44 4,55 5,08 4,68 5,10 

Zamestnanci úradu obce/MČ 0,86 0,48 5,12 4,59 4,87 4,69 5,00 
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          Výrazne najmenej kritickí voči informovaniu o existencii problémov sú stredoškoláci 

s odbornou maturitou, ktorí najpozitívnejšie hodnotia práve poslancov (M=3,54), ale aj 

zamestnancov úradov hodnotia pozitívnejšie, než všetky ostatné vzdelanostné skupiny 

(M=3,65). Zaujímavý je značný rozdiel medzi hodnoteniami gymnazistov a vysokoškolákov, 

keď gymnazisti sú viditeľne menej kritickí.. O kontinuite v charaktere diferencií medzi 

vzdelanostnými skupinami uvažovať nemožno. Podľa priemerného skóre ide o hodnotenie, 

ktoré v prípade vysokoškolákov predstavuje horší priemer, podobne, aj keď trochu miernejšie, 

je hodnotenie respondentov s odbornou maturitou. Hodnotenia odborných stredoškolákov 

bez maturity a gymnazistov sa nachádzajú v priemernom a v lepšom ako priemernom spektre 

škály. 

          Formy komunikácie sú hodnotené so signifikantnými diferenciami len v jednom prípade. 

Ide o efektívnosť úradných tabúľ (F=2,37 a p=0,05), podľa priemerných skóre hodnotených 

najkritickejšie vo všetkých vzdelanostných skupinách (M = od 3,41 do 4,04). Najkritickejšie je 

tu hodnotenie vysokoškolákov, najmenej kritickí sú gymnazisti. 

          Evidentne najmenšie diskrepancie medzi očakávaniami a realitou sa týkajú hodnotenia 

médií, ktoré sú (okrem respondentov so základným vzdelaním) vo všetkých skupinách 

hodnotené najpozitívnejšie, predovšetkým v skupine so všeobecnou maturitou (M=2,72). 

Vnútroskupinové špecifiká poukazujú na výrazne najviac diferencovanú situáciu 

u vysokoškolákov, ktorí vykazujú na jednej strane najkritickejší postoj (M=4,04, ale aj 

najmiernejšie hodnotenie (M=2,76). Naopak najmenej vnútorne diferencovanou skupinou sú 

absolventi odborných škôl bez maturity, tu sú priemerné skóre, namerané pre efektívnosť 

jednotlivých foriem komunikácie najmenej rozdielne. 

          Subúroveň DISKUSIA je v charaktere interskupinových diferencií jednoznačnejšie, než 

ostatné dve subúrovne. Štatisticky významné sú tu diferencie v hodnotení susedov ako 

účastníkov diskusií o existencii problémov v obciach/MČ (F=3,48 a p=0,00) a tiež v hodnotení 

volených zástupcov (2,37 a p=0,05). Naopak najmenej diferencované je hodnotenie priateľov 

(F=0,31 a P=0,87) ale i kolegov (F=0,58 a p=0,67), tu sú teda názory vzdelanostných skupín 

najviac podobné. 

          Celkový trend v charaktere diferencií poukazuje na výraznú tendenciu, podľa ktorej sú 

najmenej kritickí na tejto subúrovni absolventi stredných škôl bez maturity, keď väčšinu 

subjektov pre diskusie o existencii obecných problémov hodnotia pozitívnejšie ako ostatné 
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vzdelanostné skupiny. To naznačuje zároveň, že táto skupina intenzívnejšie diskutuje, než 

ostatné skupiny.  

          Vo všetkých vzdelanostných skupinách sú najpozitívnejšie hodnoteným subjektom pre 

diskusie rodina, výrazne najviac pre gymnazistov (M=2,18), ale aj pre respondentov so 

strednou odbornou školou bez maturity (M=2,21). Pokiaľ respondentov so základným 

vzdelaním interpretujeme len orientačne (kvôli nízkemu počtu vo výskumnej vzorke), tak 

najkritickejšie sú hodnotenia vysokoškolákov voči voleným zástupcom (M=5,10)  

a administratíve (M=5,00). 

 

 

Tab. 21 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o možnostiach pripravovaných  

               riešení problémov“ s ohľadom na vzdelanie (ONEWAY) 
 

 

 

INFO 

 

 

                    Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

Zákl. SO 

bez 

 mat. 

SO s 

mat. 

S vš. 

s 

mat. 

 

VŠ 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 3,58 0,00 4,56 4,12 4,38 3,95 4,72 

Starosta 2,19 0,06 4,18 4,03 4,26 3,83 4,46 

Zamestnanci obecného úradu 3,17 0,01 3,68 3,84 4,37 4,12 4,69 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 0,79 0,52 3,56 3,92 3,88 3,65 4,01 

Úradná tabuľa 1,54 0,18 3,81 3,62 3,97 3,79 4,20 

Médiá obce/MČ 0,92 0,44 3,00 3,39 2,94 2,95 2,91 

 

 

 

S 

KÝM 

Rodina 1,10 0,35 3,06 2,60 2,79 2,47 2,59 

Susedia 3,56 0,00 3,68 2,90 3,83 3,85 3,77 

Priatelia 1,00 0,40 3,75 3,09 3,27 3,05 3,10 

Kolegovia 1,14 0,33 4,94 4,20 4,01 4,00 3,91 

Volení zástupcovia 1,62 0,16 5,56 4,69 5,03 4,79 5,10 

Zamestnanci úradu obce/MČ 0,38 0,82 4,87 4,76 4,86 4,80 5,04 

 

 

 

 

          Možnosti pripravovaných riešení pre problémy v obciach sú témou, ktorá je 

komunikovaná podstatne menej, než je tomu pri informovaní o existencii problémov. Ide 

zároveň o etapu dynamiky riešenia problémov, ktorá je charakterizovaná menšími 

diferenciami medzi vzdelanostnými skupinami, než predchádzajúca etapa. 
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          Najviac diferencované sú názory občanov na poslancov (F=3,58 a p=0,00) a 

zamestnancov úradov (F=3,17 a p=0,01) na subúrovni OD KOHO. Sledovanie charakteru 

diferencií vedie ku konštatovaniu jednoznačne najmenej spokojnej skupiny, ktorou sú 

vysokoškoláci – a to v prípade všetkých operacionalizovaných položiek tejto subúrovne. 

Priemerné namerané skóre sa pohybuje v pásme horšieho priemeru 7 – stupňovej škály, 

najkritickejšie je hodnotenie poslancov (M=4,72) ako zdroja informácií. 

          Najmenej kritickou skupinou sú aj tu gymnazisti, ktorí väčšinu svojich hodnotení 

udržiavajú v pozitívnom spektre škály. 

          Hodnotenie efektívnosti foriem komunikácie nie je charakterizované signifikantnými 

diferenciami medzi vzdelanostnými skupinami – preto špecifiká diferenciácie možno  

predkladať len orientačne.  

          Priemerné namerané skóre opäť potvrdzujú najvyššiu mieru kritiky v skupine 

vysokoškolákov, ktorí úradné tabule (M=4,20) a osobné rozhovory (M=4,01) hodnotia 

v priemernom a horšie ako pozitívnom spektre škály. Najmä úradné tabule sú hodnotené 

výrazne negatívnejšie, než všetky ostatné vzdelanostné skupiny. Príčiny možno vidieť aj vo 

veľmi intenzívnej orientácii na využívanie médií (M=2,91) pri získavaní informácií 

o možnostiach riešenia existujúcich problémov v obci/MČ. 

          Celkovo najpozitívnejšie hodnotené médiá kritickejšie hodnotia respondenti so 

stredným odborným vzdelaním bez maturity (M=3,39). Vo vnútri skupiny však tiež ide o 

pozitívnejšie hodnotenie, než pri ostatných dvoch sledovaných formách komunikácie. V tejto 

skupine bolo zaznamenané najnižšie skóre pri hodnotení úradných tabúľ (M=3,62). 

          DISKUSIE sú hodnotené málo diferencovane, keď tu medzi vzdelanostnými skupinami 

nie sú signifikantné rozdiely. Jediným subjektom, ktorý vykazuje štatisticky významné rozdiely 

sú susedia (F=3,56 a p=0,00). Charakter diferencií nevykazuje kontinuálne tendencie, skôr 

špecifiká pre jednotlivé vzdelanostné skupiny. Najpozitívnejší je postoj respondentov so 

stredným odborným vzdelaním bez maturity (M=2,90), najmenej pozitívne je hodnotenie 

odborných stredoškolákov s maturitou. Hľadanie interpretácií takýchto zistení môže byť len 

veľmi hypotetické, ale rozdiel je evidentný. 

          Hodnotenie ostatných subjektov je – na rozdiel od interskupinových diferencií s ohľadom 

na vek, kde boli diferencie signifikantné práve na tejto subúrovni – charakterizované 

minimálnymi rozdielmi medzi vzdelanostnými skupinami. Významnými sa stávajú skôr postoje 
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k sledovaným subjektom celkovo. Opäť, najpreferovanejšie sú diskusie v rodinnom prostredí 

– najmä pre stredoškolákov so všeobecnou maturitou (M=2,47). 

          Celkovo najkritickejšie hodnotení volení zástupcovia a zamestnanci úradov sú – mimo – 

občanov so základným vzdelaním – kriticky hodnotení najmä vysokoškolákmi, najmenej 

kritickí sú stredoškoláci s odbornou maturitou. Priemerné skóre sa pohybuje v negatívnom 

spektre škály. 

          V porovnaní s diskusiami o existencii problémov v obci sú diskusie o ich možných 

riešeniach menej atraktívne – najmä v rodinnom prostredí je toto zistenie evidentné, keďže 

priemerné skóre pre všetky vzdelanostné skupiny sú tu vyššie, než tomu bolo v prvej fáze 

dynamiky riešenia problémov. Môže to súvisieť aj s nedostatkom informácií o možných 

riešeniach zo strany kompetentných. Keďže o možných riešeniach vedia občania – vďaka 

nízkej miere informovanosti – len veľmi málo – nemôžu o nich diskutovať. V takomto prípade 

aj ich účasť na hľadaní alternatív riešení je minimálne možná. 

 

Tab. 22 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o priebehu riešenia problémov“  

               s ohľadom na vzdelanie (ONEWAY) 
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                    Komunikácia 
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Priemerné skóre 

Zákl. SO 

bez 

 mat. 

SO s 

mat. 

S vš. 

s 

mat. 

 

VŠ 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 2,88 0,02 4,37 4,20 4,59 4,10 4,73 

Starosta 1,93 0,10 3,87 4,12 4,32 3,98 4,57 

Zamestnanci obecného úradu 2,02 0,08 3,93 4,06 4,51 4,30 4,72 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 0,66 0,61 3,69 3,82 4,02 3,75 4,04 

Úradná tabuľa 0,52 0,19 3,81 3,90 4,11 3,92 4,38 

Médiá obce/MČ 1,66 0,15 3,50 3,59 3,04 3,07 2,95 

 

 

 

S 

KÝM 

Rodina 1,01 0,39 3,12 2,65 2,87 2,56 2,68 

Susedia 2,95 0,01 4,06 3,03 3,85 3,89 3,82 

Priatelia 0,50 0,73 3,68 3,12 3,25 3,15 3,27 

Kolegovia 1,84 0,11 5,12 4,42 4,07 3,99 3,97 

Volení zástupcovia 2,22 0,06 5,56 4,53 5,09 4,84 5,19 

Zamestnanci úradu obce/MČ 0,90 0,45 5,18 4,60 4,98 4,89 5,11 
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          Ďalšia fáza dynamiky riešenia problémov je v tendenciách charakteru diferencií medzi 

vzdelanostnými skupinami oveľa výraznejšia. Tieto diferencie zväčša nie sú signifikantné, 

preto o nich možno pojednávať len orientačne. 

            Podľa údajov, uvedených v Tab.22, sú diferencie medzi skupinami signifikantné v 

prípade hodnotenia poslancov (F=2,88, p=0,02) ako zdroja informácií o priebehu riešenia 

problémov v obciach/MČ. Starosta a zamestnanci obecných úradov vykazujú menej 

diferencované hodnotenia. 

          Subúroveň OD KOHO je typická veľmi jednoznačnými postojmi vysokoškolákov – ktorí 

podstatne kritickejšie, než ostatné vzdelanostné skupiny hodnotia všetky sledované subjekty. 

Poslancov  (M=4,73) a zamestnancov (M=4,72) hodnotia rovnako, o niečo menej kriticky 

hodnotia starostu (M=4,57) – stále však ide o hodnotenia v negatívnom spektre škály (resp. 

ako horší priemer). Celkovo najmenej kritickí sú gymnazisti. 

          Interskupinové diferencie pri hodnotení efektívnosti foriem komunikácie nie sú 

štatisticky významné, keď tendencie v charaktere diferencií sú obdobné ako v predchádzajúcej 

fáze dynamiky riešenia problémov. Znamená to, že najvýraznejšou skupinou sú tu 

vysokoškoláci, ktorí natoľko výrazne uprednostňujú médiá (M=2,95), resp. ich považujú za 

najefektívnejšie, že ostatné formy komunikácie hodnotia výrazne najkritickejšie v porovnaní 

s ostatnými vzdelanostnými skupinami. Médiá sú však najefektívnejšou formou komunikácie 

pre všetky skupiny – najmenej pre respondentov so strednou odbornou školou bez maturity. 

Mohli by sme orientačne uvažovať o tom, že s rastom úrovne dosiahnutého vzdelania rastie 

miera efektívnosti médií.  

          Úradné tabule sú pre všetky vzdelanostné skupiny najmenej efektívne, v skupine 

vysokoškolákov (M=4,38) bolo namerané najvyššie priemerné skóre, druhou najkritickejšou 

skupinou sú absolventi stredných odborných škôl s maturitou (M=4,11). 

          Osobné rozhovory, ak vynecháme skupinu s ukončeným základným vzdelaním, sú 

najpozitívnejšie hodnotené skupinou so všeobecnou maturitou (M=3,75), najmenej pozitívne, 

resp. priemerne sú hodnotené v skupine so strednou odbornou maturitou (M=4,02) a v 

skupine vysokoškolákov (M=4,04). 

          Subúroveň DISKUSIA je charakterizovaná veľmi malými rozdielmi medzi vzdelanostnými 

skupinami. Signifikantné sú len diferencie v hodnotení susedov ako účastníkov diskusií 

o priebehu riešenia problémov (F=2,95, p=0,01). Celkové tendencie v charaktere diferencií sú 

veľmi podobné ako tomu bolo vo fáze komunikácie o možnostiach pripravovaných riešení 
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problémov. Výrazne najkritickejšou skupinou, pri všetkých sledovaných subjektoch, sú 

respondenti s ukončeným základným vzdelaním. Keďže ich minimálny počet neumožňuje 

konštatovať výrazný trend, špecifikácia hodnotení v ostatných skupinách je významnejším 

poznaním. 

          Vysokoškoláci vykazujú pozitívnejšie hodnotenia – v porovnaní s ostatnými skupinami - 

pri susedoch (M=3,82) a kolegoch (M=3,97). Pri hodnotení ostatných subjektov sú väčšinou 

kritickejší, než ostatné skupiny. Na tejto subúrovni nie sú rozdiely medzi vysokoškolákmi 

a gymnazistami také výrazné ako v predchádzajúcich výsledkoch.  

          Najkritickejšie sú opäť hodnotení volení zástupcovia, zamestnanci úradov, ale aj 

kolegovia, keď s rastom úrovne dosiahnutého vzdelania – aj keď nie kontinuálne – miera 

kritickosti rastie. V prípade všetkých spomínaných subjektov bolo najvyššie priemerné skóre 

namerané v skupine vysokoškolákov. Znamená to, že táto skupina má väčšie očakávania a 

realita je od nich veľmi vzdialená, alebo že sa týmto subjektom nedarí riešiť motivačnú 

základňu pre komunikáciu o priebehu riešenia problémov v obci/MČ. 

           

Tab. 23 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o vyriešení problémov“ 

              s ohľadom na vzdelanie (ONEWAY) 
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KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 2,67 0,03 4,18 3,98 4,30 3,81 4,46 

Starosta 2,47 0,04 3,62 4,06 4,07 3,64 4,33 

Zamestnanci obecného úradu 1,22 0,29 3,50 4,17 4,21 4,13 4,47 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 1,23 0,29 3,25 3,78 3,87 3,52 3,91 

Úradná tabuľa 3,45 0,00 3,50 3,81 3,92 3,46 4,22 

Médiá obce/MČ 1,27 0,27 3,18 3,35 2,93 2,79 2,87 

 

 

 

S 

KÝM 

Rodina 1,19 0,31 2,31 2,68 2,63 2,36 2,35 

Susedia 2,15 0,07 3,37 3,95 3,64 3,70 3,63 

Priatelia 0,88 0,46 2,56 3,14 3,15 2,92 3,03 

Kolegovia 0,66 0,61 4,43 4,20 3,99 3,92 3,83 

Volení zástupcovia 1,09 0,36 5,00 4,76 4,99 4,70 5,10 

Zamestnanci úradu obce/MČ 0,51 0,72 4,93 4,64 4,87 4,75 5,00 
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          Všetky vzdelanostné skupiny najpozitívnejšie hodnotia rodinných príslušníkov ako 

účastníkov diskusií, zvlášť skupina so všeobecnou maturitou (M=2,56). Vo všetkých skupinách 

však boli namerané vyššie hodnoty, než tomu bolo v predchádzajúcej etape dynamiky riešenia 

problémov. To môže znamenať, že nedostatok informácií o priebehu riešenia problémov 

implikuje nižšiu frekvenciu diskusií na tieto témy, alebo nižšiu mieru záujmu, ktorý súvisí 

s nedostatočnou motiváciou sledovať priebeh riešenia problémov. 

          Posledná etapa dynamiky riešenia problémov vykazuje výrazne odlišné charakteristiky, 

než ostatné fázy. Prejavuje sa to najmä na subúrovni DISKUSIA. 

         Podľa údajov, uvedených v Tab.22, sú diferencie medzi vzdelanostnými skupinami 

v hodnotení komunikácie o vyriešení problémov v obciach/MČ signifikantné najmä na 

subúrovni OD KOHO. Najvýraznejšie sú rozdiely pri hodnotení poslancov (F=2,67 a p=0,03) ako 

zdroja informácií o vyriešení problémov, o niečo menšie sú rozdiely pri hodnotení starostov 

(F=2,47 a p=0,04). Priemerné skóre poukazujú celkovo pozitívnejšie hodnotenia, než boli 

zistené v druhej a tretej etape dynamiky riešenia problémov. Výrazne najviac kritickí sú 

vysokoškoláci, predovšetkým pri hodnotení poslancov (M=4,46) a zamestnancov 

administratívy (M=4,47). Druhou najkritickejšou je skupina so stredným odborným vzdelaním 

s maturitou, gymnazisti vykazujú výrazne najpozitívnejšie hodnotenia. Ich skóre sa zväčša 

pohybuje v pozitívnom spektre škály (lepší priemer), najmä pri hodnotení starostu (M=3,64) 

ako zdroja informácií. 

          Subúroveň foriem komunikácie je charakterizovaná signifikantnými interskupinovými 

diferenciami pri hodnotení efektívnosti úradných tabúľ (F=3,45 a p=0,00). Tu sú vysokoškoláci 

mimoriadne kritickí (M=4,22) v porovnaní s ostatnými vzdelanostnými skupinami. 

          Všetky vzdelanostné skupiny opäť uprednostňujú médiá ako najefektívnejšiu formu 

komunikovania spomedzi sledovaných, najviac respondenti so všeobecnou maturitou 

(M=2,79). Podstatne menej ako všetky ostatné skupiny využívajú médiá občania so stredným 

odborným vzdelaním bez maturity (M=3,35), aj keď stále viac, ako ostatné formy komunikácie. 

          Subúroveň DISKUSIA nevykazuje štatisticky významné diferencie medzi vzdelanostnými 

skupinami a sledovanie špecifík diferencií je preto orientačné. Podľa priemerných skóre však 

možno konštatovať, že zjavne najkritickejšie sú tu postoje respondentov so stredným 

odborným vzdelaním bez maturity. Vo väčšine prípadov vykazujú najvyššie skóre medzi 

vzdelanostnými skupinami.. Jediným subjektom pri ktorom vykazujú pozitívnejšie hodnotenie, 
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než ostatné skupiny sú zamestnanci úradov (M=4,64). Možné však je, že táto skupina 

respondentov vo všeobecnosti málo diskutuje o výsledkoch  riešení problémov v obciach /MČ 

          Výrazné je tu najmä najkritickejšie hodnotenie volených zástupcov (M=5,10) a 

zamestnancov administratívy (M=5,00) v skupine vysokoškolákov – aj keď ich hodnotenia sú, 

podľa priemerných skóre v ostatných etapách dynamiky riešenia problémov viac-menej 

vyrovnané.  

          Diskusie v rodinnom prostredí sú hodnotené s veľmi malými diferenciami, napriek tomu 

možno sledovať mierny rast ich významu s rastom úrovne dosiahnutého veku, keď v skupine 

vysokoškolákov tu bolo namerané vôbec najnižšie priemerné skóre na tejto subúrovni 

(M=2,35). 

          Špecifiká na subúrovni DISKUSIA smerujú k posilneniu úvah o tom, že hodnotenie účasti 

subjektov na diskusiách je zároveň reflexiou diskutovania o problémoch v obciach/MČ vôbec, 

teda aj záujmu a motivačného náboja pre diskusie. Jedine pri volených zástupcoch 

a zamestnancoch administratívy ide zjavne o nespokojnosť so subjekt  mi, ktoré sa diskusií, 

venovaných výsledkom problémov v obciach/MČ venujú minimálne, resp. rozhodne nie 

natoľko ako občania očakávajú. Výrazné je tiež vysoké namerané skóre pri hodnotení účasti 

kolegov (M=4,20) na diskusiách v skupine so stredným odborným vzdelaním bez maturity. Ide 

o podstatne vyššie skóre, než je tomu u ostatných vzdelanostných skupín. 

          Sledovanie konkrétnych prejavov účasti občanov na riešení problémov v obciach/MČ 

poukazuje na to, že diferencie medzi vzdelanostnými skupinami sú signfikantné v prípade 

šiestich z dvanástich položiek. Súhrnný údaj za celý súbor operacionalizovaných položiek 

nepoukazuje na signifikantné diferencie (F=2,25 a p=0,06). Podľa priemerných nameraných 

skóre pre všetky vzdelanostné skupiny – najmenej aktívni sú absolventi stredných odborných 

škôl bez maturity (M=4,23), naopak najaktívnejší sú stredoškoláci so všeobecnou maturitou 

(M=4,00). Hodnoty priemerných skóre však poukazujú na priemerné až horšie ako priemerné 

účinkovanie. 
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Tab. 24 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o problémoch, ktoré riešia  

               orgány obce/MČ“ s ohľadom na vzdelanie (ONEWAY) 
 

 

 

Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

Zákl

. 

SO 

bez 

 mat

. 

SO s 

mat 

S vš. 

s 

mat 

 

VŠ 

Zúčastňujem sa volieb poslancov zastupiteľstva 

a volieb starostu v našej obci/MČ 

2,71 0,02 3,25 1,96 2,24 2,10 1,91 

Mám záujem byť členom nejakej z komisií, ktoré 

pôsobia pri obecnom zastupiteľstve 

3,01 0,01 5,87 4,97 4,92 4,56 4,58 

Mám záujem byť poslancom obecného zastupiteľstva 

v našej obci/MČ 

4,60 0,00 6,25 5,25 5,22 4,66 4,83 

Mám záujem byť starostom v našej obci/MČ 4,52 0,00 6,68 6,17 5,87 5,37 5,81 

Zúčastňujem sa na zasadaniach zastupiteľstvo 

obce/MČ 

1,16 0,32 6,37 5,75 6,05 5,83 5,85 

Oboznamujem sa s informáciami, zverejňovanými na 

úradných tabuliach obce/MČ 

2,21 0,06 4,25 3,97 3,97 3,75 4,26 

Sledujem správy, zverejňované obecným/miestnym 

rozhlasom 

5,74 0,00 4,18 3,00 3,35 3,31 4,06 

Sledujem správy, zverejňované obecnými/miestnymi 

novinami 

0,89 0,46 3,81 3,57 3,19 3,21 3,30 

Sledujem správy, zverejňované na internetovej 

stránke obce/MČ 

7,46 0,00 5,75 5,18 4,42 4,06 3,95 

Sledujem správy, zverejňované obecnou/mestskou 

televíziou 

0,16 0,95 4,56 4,45 4,25 4,31 4,32 

Očakávam od poslancov zastupiteľstva obce/MČ, že 

ma budú informovať o svojich aktivitách 

0,34 0,84 3,31 3,51 3,26 3,48 3,42 

Očakávam od starostu obce/MČ, že ma budú 

informovať o svojich aktivitách 

0,46 0,76 3,00 3,51 3,21 3,38 3,32 

 

Súhrnne 2,25 0,06 4,77 4,23 4,16 4,00 4,13 

 
 

 

          Najvýraznejšie sú rozdiely pri sledovaní správ na internete (F=7,46 a p=0,00), keď 

priemerné skóre poukazuje na kontinuálny rast účasti s rastom veku – najnižšie skóre bolo 

namerané pre vysokoškolákov (M=3,95). 

          Naopak najmenšie sú rozdiely pri sledovaní správ, zverejňovaných obecnou televíziou 

(F=0,16 a p=0,95), ale aj pri formulovaní očakávaní.  
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          Celkovo najmenej sa rôznych foriem zúčastňujú respondenti so stredným odborným 

vzdelaním bez maturity, keď v tejto skupine boli namerané najvyššie priemerné skóre v 

porovnaní s ostatnými skupinami v prípade ôsmych z dvanástich položiek. 

          Za najvyužívanejšiu možno považovať účasť občanov vo voľbách – najmä u 

vysokoškolákov (M=1,91). Výrazne najmenšia je inklinácia ku kandidovaniu za starostu, ale aj 

kandidovanie za poslanca, resp. účasť na zasadaniach zastupiteľstva v obci/MČ. Ide 

o najvýraznejšie zistenia, ktoré poukazujú na celkovú orientáciu participatívnych aktivít, 

prípadne na tendencie v charaktere participácie v súčasnosti. Podľa týchto výsledkov sú pre 

občanov príťažlivejšie nepriame formy participácie, ktoré nevyžadujú veľkú osobnú 

zaangažovanosť. Opäť kľúčovou oporou sú tu vysokoškoláci a to, okrem účasti vo voľbách 

(M=1,91), najmä prostredníctvom ujasnenia svojich očakávaní vo vzťahu k poslancom 

(M=3,42) a starostovi (M=3,32), ale aj sledovania internetových správ (M=3,95).  

          Celkovo sú však namerané skóre pomerne vysoké, takže účasť občanov na rôznych 

formách participácie nie je uspokojivá, skôr priemerná v mnohých prípadoch horšia ako 

priemerná. Vzdelanostná štruktúra výskumnej vzorky umožňuje sledovať niektoré špecifiká, 

najmä pri signifikantných diferenciách. Keďže tu existujú výrazne najviac a najmenej využívané 

aktivity, všetky ostatné špecifiká sa týkajú najmä vnútroskupinových inklinácií. K vysoko 

preferovaným aktivitám patrí vypracovanie svojich očakávaní vo vzťahu k poslancom a 

starostovi.  

 

 

3.7. Diferencie v charaktere účasti na riešení problémov v obci/MČ 

        s ohľadom na veľkosť miesta bydliska 

 

         Charakter sídla, v ktorom sú problémy riešené, môže významným spôsobom 

determinovať mieru i kvalitu účasti občanov. Zvyčajne sú to menšie sídla, kde je participácia 

spontánnejšia, a ako súčasť reflexie zvláštností každého sídla, odzrkadľuje spôsob života, 

typický pre dané sídlo. Charakter participácie je zvyčajne výsledkom pôsobenia množstva 

faktorov v komplexnom priestore, ktorý posúva dynamiku svojich vitálnych prejavov smerom 

k podpore činnosti občanov a ich účasti a spolupôsobení pri riešení problémov. Znamená to, 

že potenciál účasti na riešení problémov v obciach/MČ  možno v rôznych ohľadoch buď 

zanedbávať a tlmiť, alebo naopak stimulovať rozvíjať. 
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Tab.25 Diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach s ohľadom na veľkosť  

             miesta bydliska - súhrnné skóre fáz riešenia problému pre subjekty  (ONEWAY) 
 

 

 

INFO 

 

 

                  Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

do 

500 

500- 

2000 

2001- 

5000 

5001- 

20000 

20001- 

a viac 

 

OD 

KOHO 

POSLANCI OBEC./MEST. 

ZASTUP. 

3,19 0,01 4,13 3,75 4,29 3,99 4,45 

STAROSTA 9,83 0,00 3,25 3,49 3,65 3,78 4,55 

ZAMESTNANCI OBECNÉHO 

ÚRADU 

4,55 0,00 3,47 3,93 3,89 4,21 4,54 

 

 

AKO 

OSOBNE (ROZHOVOR) 10,56 0,00 2,55 3,08 3,25 4,13 4,11 

ÚRADNÁ TABUĽA 4,99 0,00 3,29 3,76 3,26 3,99 4,11 

MÉDIÁ OBCE/MČ 9,00 0,00 3,92 3,81 3,16 2,80 2,68 

 

 

 

S 

KÝM 

RODINA 3,82 0,00 2,09 2,28 2,19 2,88 2,67 

SUSEDIA 8,00 0,00 2,98 3,10 3,10 3,97 3,91 

PRIATELIA 1,85 0,11 2,40 2,98 2,91 3,19 3,19 

KOLEGOVIA 1,07 0,36 4,35 4,27 3,79 3,89 3,94 

VOLENÍ ZÁSTUPCOVIA 11,99 0,00 4,34 4,13 4,39 5,15 5,32 

ZAMESTNANCI ÚRADU 

OBCE/MČ 

13,58 0,00 4,28 4,13 4,14 5,12 5,30 

 

 

 

          Súhrnné skóre pre jednotlivé fázy dynamiky riešenia problémov umožňuje sledovať 

celkovú situáciu ohľadne riešenia problémov v obciach/MČ na jednotlivých subúrovniach 

komunikácie. Údaje, uvedené v Tab. 25 umožňujú sledovať súhrnné výsledky jednotlivých fáz 

dynamiky riešenia problémov pre subúrovne komunikácie. Podľa týchto údajov sú diferencie 

medzi rôzne veľkými sídlami výrazne štatisticky významné – v prípade všetkých 

operacionalizovaných položiek (okrem dvoch). 

          Na subúrovni „OD KOHO“ boli zistené štatisticky významné diferencie pri hodnotení 

všetkých sledovaných subjektov. Najväčšie sú rozdiely pri hodnotení starostu (F=9,83 a 

p=0,00) ako zdroja informácií o problémoch v obci/MČ. Naopak najmenšie sú rozdiely pri 

hodnotení poslancov (F=3,19 a p=0,01). Podľa priemerných nameraných skóre je zjavné, že 

napriek nízkej miere spokojnosti platí, že najmenej nespokojní sú občania v obciach do 500 

obyvateľov, kde je najmenej negatívne hodnotený starosta (M=3,25), ale tiež zamestnanci 

obecného úradu (M=3,47). Poslanci obecných/mestských zastupiteľstiev sú najmenej 
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negatívne hodnotení v obciach do 200 obyvateľov (M=3,75). Charakter diferencií, podľa 

priemerných skóre, neumožňuje konštatovať celkovo kontinuálny pokles miery spokojnosti so 

subjektami, ktoré poskytujú informácie s rastom veľkosti sídiel. Hodnotenie poslancov je totiž 

v tomto smere výrazne špecifické. Ale hodnotenie starostu toto konštatovanie umožňuje 

a čiastočne aj hodnotenie zamestnancov obecných/mestských úradov. Najvyššie skóre pri 

všetkých subjektoch bolo namerané v najväčších sídlach, predovšetkým pri hodnotení 

zamestnancov úradov, teda zástupcov administratívy (M=4,54), keď tu možno sledovať skóre 

v horšom priemere, smerom k negatívnemu spektru škály. 

          Forma komunikácie je môže byť efektívna rôzne s ohľadom na veľkosť miesta sídla – je 

evidentné, že tie formy, ktoré sú vysoko efektívne v menších obciach, vo veľkých sídlach 

ostávajú na okraji pozornosti. Diferencie medzi rôzne veľkými sídlami sú v hodnotení 

efektívnosti foriem komunikácie signifikantné, najvýraznejšie sa prejavujú pri forme 

interpersonálnej komunikácie (F=10,46), najmenej pri hodnotení efektívnosti úradných tabúľ 

(M=4,99 a p=0,00). Osobné rozhovory sú výrazne najefektívnejšie v najmenších sídlach, 

obciach do 500 obyvateľov (M=2,55). Najmenej efektívne sú v najväčších mestách (M=4,11), 

kde naopak výrazne pozitívne občania hodnotia médiá ako formu komunikácie (M=2,68). Tieto 

sú zase najmenej efektívne v najmenších obciach (M=3,92). Podľa priemerných skóre sú 

tendencie v charaktere diferencií medzi rôzne veľkými sídlami jednoznačné. Kým pri 

rozhovoroch a úradných tabuliach efektívnosť klesá s rastom veľkosti sídiel, u efektívnosti 

médií bola zistená opačná tendencia, tu platí, že čím väčšie sídlo, tým sú médiá, ako forma 

komunikácie, efektívnejšie. 

          DISKUSIE o problémoch v obciach/MČ sú tiež väčšinou hodnotené signifikantne 

diferencovane s ohľadom na veľkosť sídla, najvýraznejšie sú tieto rozdiely pri hodnotení 

diskusií so zamestnancami úradov (F=13,58 a p=0,00), ale tiež pri hodnotení volených 

zástupcov (F=11,99 a p=0,00). Najmenšie a nesignifikantné sú rozdiely v hodnotení diskusií 

s priateľmi a kolegami. Špecifiká každého zo sledovaných subjektov sa odrážajú aj v charaktere 

diferencií medzi rôzne veľkými sídlami. Rodina (M=2,09), susedia (M=2,98) a priatelia 

(M=2,40) sú subjekty, s ktorými sú diskusie o problémoch v obci/MČ hodnotené 

najpozitívnejšie v najmenších sídlach. Ďalší vývin ich hodnotenia s rastom počtu obyvateľov 

v sídlach nie je kontinuálny, najmenej pozitívne sú hodnotené v sídlach do 20 000 obyvateľov. 

Druhú skupinu subjektov tvoria volení zástupcovia a administratíva. Títo sú celkovo hodnotení 

výrazne negatívnejšie, najmenej negatívne však v sídlach od 500 do 2000 obyvateľov. (M pre 
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obidve subjekty = 4,13). Výrazne negatívne sú títo hodnotení v sídlach nad 20 000 obyvateľov 

(opäť takmer rovnako M=5,30). Skóre sa pohybuje v negatívnom spektre škály. Znamená to, 

že tí, ktorí nesú najväčšiu zodpovednosť za riešenie problémov v obciach/MĆ sú v najväčších 

sídlach úplne mimo komunikácie s občanmi o problémoch a ich riešení. Takto sa „trhajú“ 

veľmi krehké spojenia medzi predstaviteľmi tvorby politiky a implementačnou sférou na 

jednej strane a občanmi na druhej strane. Ak platí, že participácia je meradlom demokracie, 

tak, podľa týchto zistení, sa miera demokracie dramaticky znižuje s rastom veľkosti sídiel 

v štáte. 

           

 

Tab. 26 Diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach s ohľadom na veľkosť  

              miesta bydliska - súhrnné skóre pre subjekty komunikácie   (ONEWAY) 
 

 

Sub- 

úrovne 

 

 

                 Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

do 

500 

500- 

2000 

2001- 

5000 

5001- 

20000 

20001- 

a viac 

 

 

OD 

KOHO 

O probléme, ktoré riešia orgány 

obce/MČ 

7,19 0,00 2,52 2,69 2,99 3,00 3,39 

O možných pripravovaných 

riešeniach problémov 

4,90 0,00 2,89 2,98 3,07 3,13 3,51 

O priebehu riešenia problémov 5,32 0,00 2,89 3,03 3,14 3,,33 3,61 

Ako boli problémy vyriešené 5,78 0,00 2,86 2,82 2,96 2,98 3,43 

 

 

 

FOR- 

MA 

O probléme, ktoré riešia orgány 

obce/MČ 

1,77 0,13 2,36 2,54 2,35 2,56 2,63 

O možných pripravovaných 

riešeniach problémov 

2,11 0,07 2,32 2,78 2,53 2,79 2,77 

O priebehu riešenia problémov 0,89 0,46 2,61 2,82 2,66 2,91 2,89 

Ako boli problémy vyriešené 1,73 0,13 2,44 2,67 2,44 2,68 2,73 

 

 

 

DIS- 

KU- 

SIA 

O probléme, ktoré riešia orgány 

obce/MČ 

8,55 0,00 2,84 2,85 2,88 3,31 3,40 

O možných pripravovaných 

riešeniach problémov 

6,69 0,00 2,93 3,06 3,01 3,51 3,51 

O priebehu riešenia problémov 7,11 0,00 2,98 3,06 3,10 3,60 3,57 

Ako boli problémy vyriešené 7,52 0,00 2,93 3,00 2,88 3,39 3,46 

 

 
 

          Súhrnné skóre pre jednotlivé subúrovne komunikácie vo fázach dynamiky riešenia 

problémov v obciach/MČ umožňujú sledovať, čo sa v týchto fázach deje s ohľadom na vybrané 
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atribúty komunikácie celkovo. Údaje, uvedené v Tab.26, poukazujú na to, že diferencie medzi 

rôzne veľkými sídlami v sledovaných súvislostiach sú štatisticky významné na súbúrovniach 

„OD KOHO“ a „DISKUSIA“. Úroveň „FORMA „ nevykazuje signifikantné diferencie.  

          Pohľad na subúroveň „OD KOHO“ umožňuje konštatovať vcelku vyrovnané diferencie na 

jednotlivých fázach dynamiky riešenia problémov. Najvýraznejšie sú v prvej fáze, kedy sa 

komunikácia týka informovania o existencii problémov (F=7,19 a p=0,00). Priemerné 

namerané skóre pre jednotlivé sídla umožňujú jednoznačne charakterizovať tendenciu 

diferencií, ktorá má kontinuálne smerovanie v zmysle rastu spokojnosti s komunikáciou 

vybraných subjektov, od ktorých občania získavajú informácie, smerom k najmenším sídlam. 

Podľa toho najmenej spokojní sú občania najväčších sídiel – nad 20 000 obyvateľov – a to 

najmä vo fáze komunikácie o priebehu riešenia problémov (M=3,61). Nemožno tu hovoriť 

o úplnej nespokojnosti, ale priemerné skóre sa pohybuje v pásme lepšieho priemeru. 

          Ešte výraznejšie sú diferencie na subúrovni „DISKUSIA“, tiež najmä vo fáze diskutovania 

o existencii problémov (F=8,55 a p=0,00). Ostatné fázy sú vo veľkosti diferencií vyrovnané (F 

sa pohybuje od 6,69 do 7,52). Charakter diferencií obdobne ako na prvej subúrovni možno 

popísať jednoznačne ako kontinuálny pokles spokojnosti občanov s rastom veľkosti miesta 

bydliska, keď medzi sídlami od 5001 do 20 000 a sídlami nad 20 000 obyvateľov sú minimálne 

diferencie. Aj tu sú najvyššie skóre namerané vo fáze diskutovania o priebehu riešenia 

problémov. Je možné, že tieto zistenia súvisia so zisteniami na subúrovni informovania – keď 

sa nízka miera informovanosti v tejto fáze  odráža aj v intenzite diskusií v tejto fáze. Podľa 

priemerných skóre sú najpozitívnejšie hodnotené diskusie o existencii problémov v obciach do 

500, ale aj od 500 do 2000 obyvateľov (M=2,84). V ostatných fázach skóre mierne klesá. Tieto 

zistenia sú z hľadiska dynamiky riešenia problémov veľmi nepriaznivé. Naznačujú totiž, že 

komunikácia o riešení problémov, o príprave riešení a priebehu riešenia nie je ani taká 

intenzívna ako komunikácia o existencii problémov, keď ani táto nie je uspokojivá – stále sa 

pohybujeme v pozitívnom spektre škály, ale o spokojnosti uvažovať nemožno. 

          Výrazne najmenej diferencované je hodnotenie efektívnosti foriem komunikácie v 

jednotlivých fázach riešenia problémov. Štatisticky významné diferencie medzi rôzne veľkými 

sídlami zistené neboli. Priemerné skóre je tu nižšie ako na ostatných dvoch úrovniach, čo 

znamená, že v celom sledovanom priestore komunikácie sú vybrané formy najpozitívnejšie 

hodnotené – opäť najkritickejšie vo fáze komunikácie o priebehu riešenia problémov. 

Tendencie v charaktere diferencií – aj keď len orientačne – kopírujú tendencie na ostatných 
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subúrovniach komunikácie, teda aj formy komunikácie sú menej efektívne vo väčších sídlach. 

Znamená to, že celkovo je komunikačná úroveň participácie občanov na riešení problémov 

v obciach /MČ samotnými občanmi hodnotená kriticky, najmä vo väčších sídlach. Rezervy je 

možné aktivovať rôznym spôsobom, dôležité však je prijať tieto informácie s vedomím 

zodpovednosti všetkých zúčastnených strán (aktérov). 

 

 

Tab. 27 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o problémoch, ktoré riešia  

              orgány obce/mesta“ s ohľadom na veľkosť miesta bydliska (ONEWAY) 
 

 

 

INFO 

 

 

                 Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

do 

500 

500- 

2000 

2001- 

5000 

5001- 

20000 

20001- 

a viac 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 3,17 0,01 4,00 3,51 4,23 3,81 4,27 

Starosta 9,07 0,00 2,94 3,32 3,72 3,80 4,49 

Zamestnanci obecného úradu 6,64 0,00 2,94 3,58 3,70 4,00 4,43 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 10,34 0,00 2,52 2,85 3,04 4,06 3,93 

Úradná tabuľa 5,96 0,00 3,05 3,51 2,97 3,64 3,96 

Médiá obce/MČ 11,50 0,00 3,89 3,65 3,11 2,50 2,53 

 

 

 

S 

KÝM 

Rodina 3,23 0,01 2,00 2,00 2,04 2,61 2,43 

Susedia 7,84 0,00 2,94 2,97 2,92 3,82 3,81 

Priatelia 1,67 0,15 2,42 2,72 2,83 2,93 3,07 

Kolegovia 0,92 0,45 4,15 4,11 3,64 3,71 3,83 

Volení zástupcovia 12,15 0,00 4,15 4,08 4,36 5,11 5,32 

Zamestnanci úradu obce/MČ 14,10 0,00 4,26 4,01 4,09 5,01 5,29 

 

 

 

          Podrobnejšie výsledky diferencií v charaktere komunikácie o problémoch na komunálnej 

úrovni možno sledovať v nasledujúcich prehľadoch. Jednotlivé etapy dynamiky riešenia 

problémov sú v tomto smere špecifické Umožňujú tak charakterizovať komunikáciu ako 

štruktúrovaný systém, ktorý nemožno uspokojivo skúmať bez ohľadu na jedinečnosť 

situačných faktorov a hlbšie poznanie vnútorných atribútov. 

          Prvú etapu dynamiky riešenia problémov – komunikáciu o existencii problémov - 

charakterizujú zväčša signifikantné diferencie v hodnotení občanov. Údaje, uvedené v Tab.27 

poukazujú na to, že tieto diferencie sú rôzne veľké a aj svojím charakterom špecifické. 
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          Získavanie informácií o existencii problémov v obci/MČ je na subúrovni „OD KOHO“ 

rôzne uspokojivé. Najväčšie diferencie v hodnotení boli zistené u starostu (F=9,07 a p=0,00). 

Podľa toho existujú veľké rozdiely v tom, ako si starosta plní svoju povinnosť informovať 

občanov o existujúcich problémoch. V menších sídlach je hodnotenie občanov výrazne 

pozitívnejšie (M pre sídla do 500 obyvateľov =2,94), než vo väčších sídlach, keď výrazne 

najkritickejšie je hodnotenie občanov v sídlach nad 20 000 obyvateľov (M=4,49), ide zároveň 

o najvyššie skóre a teda najnižšiu mieru spokojnosti v porovnaní s ostatnými subjektami. 

          Signifikantné, ale najmenej sú diferencie v hodnotení poslancov, tu sú rozdiely medzi 

rôzne veľkými sídlami špecifické najmä veľmi kritickým hodnotením poslancov v najmenších 

obciach (M=4,00). Ide zároveň o subjekt pri ktorom nemožno konštatovať kontinuálny pokles 

miery spokojnosti občanov s rastom veľkosti sídla. Starosta a administratíva sú v najmenších 

obciach hodnotení rovnako (M=2,94). 

          Formy komunikácie sú tiež hodnotené diferencovane, čo znamená, že efektívnosť týchto 

foriem v rôzne veľkých sídlach je podľa občanov rôzne – a to štatisticky významne. Najväčšie 

sú tieto rozdiely pri hodnotení efektívnosti médií (F=11,50 a p=0,00) a tiež osobných 

rozhovorov (F=10,34 a p=0,00). Špecifický je na tejto subúrovni aj charakter diferencií. 

Hľadanie tendencie, ktorá by umožňovala sledovať pravidelnosti v mechanizmoch hodnotenia 

tu nevedie k jednoznačným záverom. Znamená to, že formy komunikácie a ich efektívnosť sú 

veľmi úzko viazané na podmienky, ktoré charakterizujú komunikáciu v rôzne veľkých sídlach. 

Podľa výsledkov spracovania údajov sú osobné rozhovory najefektívnejšie v najmenších 

sídlach do 500 obyvateľov (M=2,52). Nad 5000 obyvateľov výrazne klesá ich efektívnosť. 

Úradné tabule sú najefektívnejšie v sídlach od 2000 do 5000 obyvateľov, teda v stredne 

veľkých sídlach (M=2,97), zjavne aj preto, že v menších sídlach sú ako najefektívnejšie 

hodnotené osobné rozhovory. . V najväčších sídlach sú osobná komunikácia a úradné tabule 

rovnako najmenej efektívne (M=3,96). V sídlach nad 5000 obyvateľov sú ako najefektívnejšie 

hodnotené médiá (M=2,53). Tu možno kontinuálne sledovať klesanie ich efektívnosti 

s klesaním počtu obyvateľov v obci. V najmenších obciach sú médiá najmenej efektívne 

(M=3,89). Tieto zistenia nie sú prekvapivé, mohli by však viesť k efektívnejšiemu využívaniu 

potenciálu jednotlivých foriem komunikácie s ohľadom na špecifiká prostredia komunikácie. 

Hodnotenia sa síce pohybujú zväčša v pozitívnom spektre škály, ale najmä v prípade nižšej 

miery hodnotenej efektívnosti môžu smerovať opatrenia k pozitívnejšej zmene. 
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          Subúroveň „DISKUSIA“ umožňuje pozorovať výrazné špecifiká diskusií o existencii 

problémov – a to s ohľadom na charakter účastníkov diskusie. Diferencie medzi rôzne veľkými 

sídlami sú tu signifikantné, okrem hodnotenia priateľov a kolegov. To sú subjekty, ktorých 

účasť na diskusiách o existencii problémov v obci nie je hodnotená rozdielne, resp. tieto 

rozdiely nie sú štatisticky významné. Veľkosť sídla teda nie je faktorom, ktorý výrazne 

determinuje hodnotenie ich účasti, na rozdiel od hodnotenia volených zástupcov (F=12,15 

a p=0,00) a zamestnancov administratívy (F=14,10 a p=0,00), ktorých účasť výrazne 

podmieňuje veľkosť sídla. Sledované diferencie sú charakterizované celkovo výraznou 

nespokojnosťou, veľmi silnou najmä v najväčších sídlach, ale aj v malých obciach je 

diskutovanie o existencii problémov s týmito subjektami veľmi kriticky hodnotené. Podľa 

týchto výsledkov možno uvažovať o tom, že občania síce diskutujú o existencii problémov, ale, 

žiaľ, so subjektami, ktoré nie sú priamo zodpovedné za ich pomenovanie a riešenie (najmä 

s rodinnými príslušníkmi).  

 

 

Tab. 28 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o možnostiach pripravovaných  

               riešení problémov“ s ohľadom na veľkosť miesta bydliska (ONEWAY) 
 

 

 

INFO 

 

 

                   Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

do 

500 

500- 

2000 

2001- 

5000 

5001- 

20000 

20001- 

a viac 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 2,21 0,06 4,36 3,90 4,32 4,05 4,50 

Starosta 8,78 0,00 3,36 3,62 3,63 3,76 4,59 

Zamestnanci obecného úradu 3,20 0,01 3,47 4,06 3,96 4,27 4,55 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 9,17 0,00 2,42 3,22 3,35 4,17 4,16 

Úradná tabuľa 5,51 0,00 3,05 3,87 3,28 4,11 4,16 

Médiá obce/MČ 10,90 0,00 3,84 3,89 3,18 2,86 2,65 

 

 

 

S 

KÝM 

Rodina 3,26 0,01 2,15 2,42 2,26 3,02 2,74 

Susedia 6,66 0,00 3,10 3,17 3,19 4,03 3,97 

Priatelia 2,32 0,05 2,36 3,05 2,89 3,28 3,27 

Kolegovia 0,97 0,42 4,36 4,33 3,91 3,86 4,00 

Volení zástupcovia 9,47 0,00 4,26 4,20 4,42 5,22 5,27 

Zamestnanci úradu obce/MČ 11,26 0,00 4,31 4,21 4,13 5,18 5,26 
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          Podľa týchto výsledkov väčšia miera nespokojnosti s prácou volených zástupcov bola 

zistená pri diskutovaní o problémoch, než pri informovaní o ich existencii. Môže to znamenať, 

že práve tu majú občania výraznejšie, resp. intenzívnejšie očakávania a disproporcia medzi 

očakávaným a reálnym je pri diskusiách väčšia. Znamená to tiež, že občania majú záujem 

o diskusie – aj vo veľkých sídlach, ale ich potreby v tomto smere vôbec nie sú saturované. 

V rovine participácie ide o veľmi vážne zistenia, ktoré môžu znamenať spochybnenie 

funkčnosti kľúčového piliera demokracie – samosprávnych mechanizmov. 

          Fázy dynamiky riešenia problémov sú štruktúrované s ohľadom na štandardné postupy 

práce s problémom. Komunikácia o možnostiach pripravovaných riešení problémov má 

vypovedať o tom, že vo chvíli, keď je problém definovaný a jeho existencia nie je spochybnená, 

nastupuje príprava postupov riešenia. Tvorba možností a variant riešení má byť rovnako 

súčasťou participačných aktivít občanov ako identifikácia týchto problémov.  

          Pohľad na údaje, uvedené v Tab.28, vedie k poznaniu o tom, že diferencie v hodnotení 

komunikácie o možnostiach pripravovaných riešení problémov medzi rôzne veľkými sídlami 

nie sú natoľko výrazné ako v prvej etape dynamiky riešenia problémov. Napriek tomu sú 

väčšinou štatisticky významné (okrem dvoch položiek). 

          Diferencie na subúrovni „OD KOHO“ sú najväčšie pri hodnotení starostu (F=8,78 

a p=0,00). Veľkosť miery diferencií spôsobuje najmä podstatne pozitívnejšie hodnotenie 

starosti ako zdroja informácií v najmenších sídlach. (M=3,36). Hodnota priemerného skóre nie 

je výrazom pozitívneho hodnotenia, ale je najnižšia v porovnaní s hodnotení poslancov a 

administratívy. Charakter diferencií naznačuje rast miery kritickosti v hodnotení s rastom 

veľkosti sídiel, aj keď nie celkom pravidelne, v kontinuu. Sídla od 2000 do 5000 obyvateľov 

vykazujú skóre, ktoré „narušuje“ prirodzenú kontinuitu tendencie. Teda výrazne najmenej 

spokojní sú občania v najväčších sídlach, vo výraznej nespokojnosti nie je špecifikácia 

postavenia jednotlivých subjektov výrazná (vlastne nie je takmer žiadna). 

          Efektívnosť foriem komunikácie o možnostiach pripravovaných riešení problémov je tiež 

hodnotená diferencovane, najmä osobné rozhovory (F=9,17 a p=0,00) a médiá (F=10,90 

a p=0,00), menej úradné tabule (F=5,51 a p=0,00). Tendencie v charaktere diferencií sú viac – 

menej jednoznačné. Kým efektívnosť osobných rozhovorov ale aj úradných tabúľ s rastom 

veľkosti sídla klesá, efektívnosť médií naopak, s rastom počtu obyvateľov rastie. 

Najefektívnejšie sú médiá v najväčších sídlach. Celkovo však na tejto subúrovni 

najefektívnejšie sú osobné rozhovory v obciach do 500 obyvateľov (M=2,42) a najmenej 



193 

 

efektívne sú osobné rozhovory a úradné tabule (takmer rovnako) v sídlach nad 5000 

obyvateľov. 

          Diskusie o možných pripravovaných riešeniach problémov sú podstatne kritickejšie 

hodnotené, než tomu bolo v prvej fáze dynamiky riešenia problémov, ale toto hodnotenie je 

tiež diferencované v prípade Piatich zo šiestich položiek – signifikantne. Najvýraznejšie sú 

diferencie pri hodnotení zamestnancov administratívy (F=11,26 a p=0,00) a volených 

zástupcov (F=9,47 a p=0,00). Ide o tie subjekty, ktorých účasť na diskusiách je hodnotená veľmi 

kriticky, zvlášť v najväčších sídlach. Tu možno konštatovať takmer absenciu diskusií s týmito 

subjektami. Kritické je i hodnotenie účasti kolegov v zamestnaní, najmä u občanov v menších 

sídlach, ale toto zistenie je v porovnaní so zisteniami vo vzťahu k voleným zástupcom a 

administratíve takmer zanedbateľné.  

          

 

Tab. 29 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o priebehu riešenia problémov“  

               s ohľadom na veľkosť miesta bydliska (ONEWAY) 

 

 

 

INFO 

 

 

                Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

do 

500 

500- 

2000 

2001- 

5000 

5001- 

20000 

20001- 

a viac 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 2,88 0,02 4,26 3,93 4,38 4,26 4,65 

Starosta 8,96 0,00 3,31 3,68 3,71 3,97 4,69 

Zamestnanci obecného úradu 3,25 0,01 3,52 4,17 4,15 4,44 4,67 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 8,62 0,00 2,68 3,23 3,45 4,23 4,24 

Úradná tabuľa 2,92 0,02 3,63 3,95 3,61 4,39 4,24 

Médiá obce/MČ 10,37 0,00 4,15 3,95 3,25 3,00 2,77 

 

 

 

S 

KÝM 

Rodina 3,75 0,00 2,26 2,44 2,35 3,21 2,84 

Susedia 7,45 0,00 2,94 3,16 3,30 4,13 4,03 

Priatelia 1,44 0,21 2,68 3,08 3,04 3,44 3,30 

Kolegovia 0,82 0,51 4,42 4,34 3,91 4,06 4,03 

Volení zástupcovia 11,71 0,00 4,31 4,14 4,50 5,17 5,39 

Zamestnanci úradu obce/MČ 11,81 0,00 4,21 4,20 4,33 5,23 5,35 

 

 

 

          Najvýraznejšími účastníkmi diskusií sú opäť rodina a priatelia, o niečo menej susedia.. 

Tendencie v charaktere diferencií sú špecifické. Pri diskutovaní o možnostiach riešení 
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problémov sú volení zástupcovia i zástupcovia administratívy hodnotení tým kritickejšie, či 

väčšie sídlo zastupujú, podobne sú hodnotení kolegovia, ale nie štatisticky významne. Druhú 

skupinu tvoria rodinní príslušníci, susedia a priatelia, tu kontinuita tendencií v charaktere 

rozdielov nie sú natoľko výrazné ani čisto kontinuálne. Totiž v prípade rodinných príslušníkov 

a susedov sú sídla od 5000 do 20 000 hodnotené kritickejšie. 

         Priebeh riešenia problémov ako samostatná fáza dynamiky riešenia problémov je v 

niektorých zisteniach špecifická. Diferencie medzi rôzne veľkými sídlami sú aj tu štatisticky 

významné. 

          Hodnotenie subjektov, ktoré môžu poskytovať informácie o priebehu riešenia 

problémov je na subúrovni „OD KOHO“  charakterizované širším spektrom názorov. Diferencie 

medzi rôzne veľkými sídlami sú signifikantné, najvýraznejšie sú pri hodnotení starostu (F=8,96 

a p=0,00). Podľa priemerných nameraných skóre je tu však miera spokojnosti v najmenších 

sídlach o niečo vyššia, než tomu bolo v predchádzajúcej etape, najmä pokiaľ ide o starostu 

(M=3,31). Naopak najkritickejšie sú subjekty komunikácie hodnotené v sídlach nad 20 000 

obyvateľov, kritickejšie, než v predchádzajúcej etape, hodnoty priemerných skóre sú takmer 

rovnaké pre všetky sledované subjekty (Od M=4,65 po M=4,69). Charakter diferencií 

naznačuje plynulú tendenciu rastu miery nespokojnosti s rastom veľkosti sídla. Hodnotenie 

starostu je výrazne najkritickejšie v najväčších sídlach nad 20 000 obyvateľov, v ostatných 

sídlach je kritika viditeľne menšia. 

          Efektívnosť foriem komunikácie je hodnotená signifikantne rozdielne, najmenšie 

rozdiely boli zaznamenané pri hodnotení efektívnosti úradných tabúľ. (F=2,92 a p=0,00), ale 

celkovo sa namerané hodnoty posúvajú o niečo vyššie, než tomu bolo v predchádzajúcej 

etape.   

          Charakter diferencií je aj v tejto etape dynamiky riešenia problémov typický pre túto 

subúroveň. Podľa priemerných skóre sú najefektívnejšie tradičnejšie formy komunikácie, 

najmä osobné rozhovory v najmenších obciach (M=2,68), ale najnižšie skóre bolo namerané 

pre efektívnosť úradných tabúľ v sídlach od 2000 do 5000 obyvateľov (M=3,61).vo väčších 

sídlach sú jednoznačne najefektívnejšie médiá (M=2,77). Pri porovnaní efektívnosti 

sledovaných foriem v rôzne veľkých sídlach je viditeľné, že v menších sídlach sú médiá o niečo 

málo efektívnejšie, než rozhovory a úradné tabule vo väčších sídlach.  

          Komunikácia a diskutovanie o priebehu riešenia problémov, ktoré môžu zahŕňať 

informovanie sa a polemizovanie o postupoch a metódach, použitých v procesoch riešenia 
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problémov je tiež diferencované s ohľadom na veľkosť sídla. Špecifické sú však aj hodnotenia 

jednotlivých subjektov, ktoré sa na diskusiách zúčastňujú.  

          Veľkosť sídla je štatisticky významným faktorom diferenciácie charakteru komunikácie 

na úrovni „DISKUSIA“ pri všetkých subjektoch, okrem priateľov a kolegov – tu je hodnotenie 

respondentov v rôzne veľkých sídlach veľmi podobné. Najvýraznejšie sú diferencie pri 

hodnotení volených zástupcov (F=11,71 a p=0,00) a zamestnancov administratívy (F=11,81 

a p=0,00). Ide opäť o subjekty, ktoré sú hodnotené mimoriadne kriticky, v tejto fáze dynamiky 

riešenia problémov, ešte výraznejšie, než v ostatných. Znamená to, že práve procesuálna 

stránka riešenia problémov, ktorá je spojená s otázkami transparentnosti, efektívnosti 

postupov, charakteru pôsobenia v záujme riešenia problémov, ostáva diskutovaná veľmi 

málo. Hodnoty priemerných skóre poukazujú na takmer absenciu takýchto diskusií – 

najvýraznejšie sa to prejavuje v sídlach nad 20 000 obyvateľov (M=5,39). Najpozitívnejšie sú 

hodnotené diskusie s rodinnými príslušníkmi, predovšetkým v najmenších sídlach 

(M=M=2,26). 

          Charakter diferencií neumožňuje konštatovať kontinuálne tendencie, naznačuje skôr 

špecifiká pre rôzne veľké sídla vo vzťahu k jednotlivým subjektom. Neformálne subjekty sú 

najefektívnsjšie v najmenších sídlach, ale najmenej efektívne nie sú v najväčších sídlach, ale 

v stredne veľkých – od 5 000 do 20000 obyvateľov. Kolegovia sú najefektívnejší účastníci 

diskusií v sídlach od 2 000 do 5 000 obyvateľov. 

          Najkritickejšie hodnotenia boli zistené pri formálnych subjektoch, - volených zástupcoch 

a administratívnych pracovníkoch v sídlach od 2 000 do 5 000 obyvateľov. 

          Posledná fáza riešenia problémov sa týka komunikácie o vyriešení problémov, teda 

o ukotvení všetkých aktivít, procesov, alternatív vo finálnej podobe riešení – viac, alebo menej 

úspešných. 

          Celkový pohľad na výsledky spracovania empirických údajov, uvedené v Tab.30 

naznačuje, že diferencie v hodnotení občanov rôzne veľkých sídiel sú štatisticky významné, 

podobne ako v predchádzajúcej fáze, na subúrovni, ktorá pojednáva o efektívnosti foriem 

komunikácie sú ešte výraznejšie. 

 

 

 

           



196 

 

Tab. 30 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o vyriešení problémov“ 

              s ohľadom na veľkosť miesta bydliska (ONEWAY) 
 

 

 

INFO 

 

 

               Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

do 

500 

500- 

2000 

2001- 

5000 

5001- 

20000 

20001- 

a viac 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 2,97 0,01 3,89 3,67 4,21 3,84 4,37 

Starosta 8,45 0,00 3,36 3,35 3,54 3,61 4,44 

Zamestnanci obecného úradu 3,67 0,00 3,94 3,89 3,77 4,11 4,50 

 

 

AKO 

Osobne (rozhovor) 10,36 0,00 2,57 3,05 3,13 4,05 4,12 

Úradná tabuľa 4,30 0,00 3,42 3,72 3,19 3,80 4,09 

Médiá obce/MČ 9,06 0,00 3,78 3,73 3,11 2,85 2,61 

 

 

 

S 

KÝM 

Rodina 3,28 0,01 1,95 2,26 2,10 2,68 2,65 

Susedia 7,18 0,00 2,94 3,08 2,97 3,90 3,85 

Priatelia 1,79 0,12 2,15 3,07 2,89 3,10 3,12 

Kolegovia 1,42 0,22 4,47 4,29 3,70 3,92 3,92 

Volení zástupcovia 11,16 0,00 4,63 4,12 4,27 5,10 5,30 

Zamestnanci úradu obce/MČ 13,41 0,00 4,36 4,12 4,01 5,05 5,31 

 

 

 

         Získavanie informácií o vyriešení problémov vedie k hodnoteniu účinnosti pôsobenia 

tých, ktorí majú byť hlavným zdrojom týchto informácií. Diferencie vo výsledkoch pre 

jednotlivé sídla sú štatisticky významné, výrazne pri hodnotení starostov (F=8,45 a p=0,00). 

Ostatné dva subjekty – poslanci a zamestnanci administratívy - sú hodnotení v rovnakej miere 

diferencovane, ale charakter diferencií je pre každý subjekt špecifický. 

          Priemerné skóre na tejto subúrovni sa pohybujú v pozitívnom spektre škály, ale možno 

skôr uvažovať o lepšom priemere, v najväčších sídlach o horšom priemere – najmä pri 

hodnotení administratívnych pracovníkoch (M=4,50). 

          Pre najmenšie sídla sú najlepším zdrojom informácií priamo starostovia (M=3,36, 

najmenej administratíva (M=3,94). Administratívni zamestnanci sú najmenej kriticky 

hodnotení v sídlach od 2 000 do 5 000 obyvateľov, potom však s veľkosťou sídla rastie 

nespokojnosť občanov.  

          Charakter diferencií poukazuje na kontinuálny vývin len v prípade hodnotenia starostov, 

keď spokojnosť s tým ako zastávajú rolu informátorov klesá s rastom veľkosti sídla. 

U ostatných subjektov možno skôr sledovať niektoré špecifiká. U starostu dochádza k veľkému 
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nárastu nespokojnosti najmä v sídlach nad 20 000 obyvateľov, kde oproti ostatným sídlam 

výrazne rastie priemerné namerané skóre. Podobne je to i s ostatnými subjektmi. 

          Formy komunikácie sú v tejto fáze hodnotené mimoriadne jednoznačne, diferencie 

medzi rôzne veľkými sídlami sú signifikantné, najmä pri hodnotení efektívnosti osobných 

rozhovorov (F=10,36 a p=0,00). 

          Charakter diferencií je tu veľmi čitateľný, keď najefektívnejšie v najmenších sídlach sú 

osobné rozhovory (M=2,57), ale tiež, aj keď podstatne menej úradné tabule (M=3,42) – tieto 

sú však celkovo výrazne najmenej efektívne. Naopak najefektívnejšie vo veľkých sídlach sú 

opäť médiá, výrazne najmä v sídlach nad 20 000 obyvateľov (M=2,61). Médiá sú v malých 

sídlach efektívne podstatne menej. Tieto tendencie len potvrdzujú zistenia, uvádzané v 

predchádzajúcich fázach dynamiky riešenia problémov, v tejto – poslednej – fáze sú však veľmi 

čisté vo kľúčových tendenciách, keď najmä osobné rozhovory a úradné tabule sú podľa 

hodnotení občanov efektívne tým menej, čím väčšie sídlo sledujeme. 

          Subúroveň „DISKUSIA“ je oveľa menej prehľadná. Diferencie sú tu štatisticky významné, 

opäť okrem hodnotenia priateľov a kolegov. Výrazne najväčšie sú rozdiely pri hodnotení účasti 

administratívnych pracovníkov na diskusiách o výsledkoch riešení problémov v obci/MČ. 

(F=13,41 a p=0,00).  

          Podľa priemerných nameraných skóre sú najpozitívnejšie hodnotené diskusie s 

rodinnými príslušníkmi (M=1,95). Znamená to teda, že o výsledkoch riešení problémov 

občania najčastejšie diskutujú v prostredí svojich rodín. Toto namerané skóre je najnižšie 

v porovnaní so skóre v ostatných fázach riešenia problémov. Preto je na mieste uvažovať 

o tom, že práve riešenia, resp. vyriešenia problémov sú kľúčovou témou diskusií v rodinách.  

          Podobne ako v ostatných fázach dynamiky riešenia problémov, aj tu platí, že neformálne 

subjekty sú najpozitívnejšie hodnotené v najmenších sídlach a s rastom veľkosti sídiel, táto 

intenzita klesá – aj keď nie úplne pravidelne. Formálne určené subjekty – najmä volení 

zástupcovia a administrátori - sú najmenej kriticky hodnotení v stredných sídlach – celkovo je 

však ich účasť na diskusiách o výsledkoch riešenia problémov veľmi málo účinná 

a komunikácia v hodnotenej fáze riešenia problémov je minimálna, takmer žiadna. Tieto 

povážlivé zistenia sú len pokračovaním predchádzajúcich, už uvádzaných, zistení. 

        Volení zástupcovia a administrátori sú veľmi kriticky hodnotení vo všetkých sídlach, 

v najväčších sídlach sú však namerané hodnoty - podobne ako v ostatných fázach riešenia 

problémov – veľmi vysoké a teda len potvrdzujú  mimoriadne nepriaznivú situáciu v tej sfére 
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participácie občanov na riešení problémov, ktorá je kľúčovou pre akékoľvek prejavy dynamiky 

riešenia problémov a účasti občanov na týchto aktivitách.- komunikácii. Vo fáze diskusií 

o vyriešení problémov je však skóre vyššie aj v najmenších sídlach. Znamená to, že tu dochádza 

k veľkej disproporcii medzi očakávaniami a ich naplnením. Možno teda uvažovať o tom, že 

snaha občanov zúčastňovať sa na riešení problémov existuje a dokonca v značnej miere. 

Spôsob fungovania tvorcov a implementátorov politických rozhodnutí je však vážnou brzdou 

realizácie akýchkoľvek aktivít. 

          Spôsob, akým diferencuje veľkosť miesta bydliska charakter účasti občanov na riešení 

problémov v komunálnych podmienkach možno sledovať aj pomocou údajov, uvedených 

v Tab.31. Väčšina aktivít je preferovaná rozdielne podľa veľkosti sídla. Tieto rozdiely sú 

signifikantné v prípade ôsmych z dvanástich položiek. Súhrnné údaje však poukazujú na to, že 

celkové rozdiely nie sú signifikantné (F=1,97 a p=0,00). Najaktívnejší sú občania v sídlach od 

2000 do 5000 obyvateľov (M=3,89), najmenej aktívni sú občania vo veľkých sídlach nad 20 000 

obyvateľov (M=4,22). Ale aj najnižšia nameraná súhrnná hodnota nie je známkou aktivity, ide 

len o skóre v pozitívnom spektre škály, ktorý možno hodnotiť ako lepší priemer. 

          Najmenšie sú rozdiely pri záujme stať sa členom niektorej z komisií pri zastupiteľstvách, 

poslancom a starostom. Tu sú skóre celkovo veľmi vysoké, čo poukazuje na nízku mieru takto 

cieľovo orientovaných aktivít, keď tieto kontinuálne ešte klesajú s rastom veľkosti sídla – 

najmä záujem stať sa starostom obce/MČ je veľmi nízky. To je pochopiteľné, ale účasť na 

zasadnutiach zastupiteľstva nie je spojená so žiadnou priamou zodpovednosťou – a tá je, 

podľa údajov – výrazne najnižšia, najmä v najväčších sídlach (M=6,18). 

          Najvýraznejšie diferencie boli zistené pri „sledovaní správ, zverejňovaných obecnou 

televíziou“ (F=14,54 a p=0,00). Tu je možné uvažovať aj o technických príčinách, ale aj 

o tendenciách, zjavných vo väčších sídlach, ktoré sa týkajú výraznej inklinácie k využívaniu 

tejto formy komunikácie. V porovnaní s ostatnými sledovanými formami – novinami a 

internetom je však televízia až druhou najpreferovanejšou aj v mestách nad 20 000 obyvateľov 

(M=3,77). Je výrazne nízko preferovaná v menších sídlach, najmä do 2000 obyvateľov (ktoré 

nemajú vlastné televízne kanály). Prekvapivé sú však aj nízke preferencie internetu, dokonca 

aj vo veľkých mestách (M=4,25). Znamená to nízku mieru záujmu o dianie v obci/MČ, alebo 

nedostatky, spojené s uverejňovaním informácií na internete. 

          Podľa priemerných skóre sú občania najaktívnejší vo forme účasti, ktorú mnohí, najmä 

starší, považujú za svoju povinnosť – účasti na voľbách, ktorá je najvyššia v sídlach do 2000 
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obyvateľov (M=1,63), najnižšia je v sídlach od 5 000 do 20 000 obyvateľov (M=2,46), stále je 

však väčšia, než účasť prostredníctvom ostatných sledovaných aktivít. 

          Významné sú aj očakávania, ktoré si ako zrkadlo, vytvárajú občania voči starostom. Od 

neho sa potom odrážajú skutočné aktivity starostu, čo sa prejavuje na hodnotení občanov. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Tab. 31 Diferencie v charaktere účasti občanov na riešení problémov obce/MČ“ 

              s ohľadom na veľkosť miesta bydliska (ONEWAY) 
 

 

 

Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

do 

500 

500- 

200

0 

200

1- 

500

0 

500

1- 

200

00 

200

01- 

a 

viac 

Zúčastňujem sa volieb poslancov zastupiteľstva 

a volieb starostu v našej obci/MČ 

 4,80 0,00 2,26 1,63 1,71 2,46 2,27 

Mám záujem byť členom nejakej z komisií, ktoré 

pôsobia pri obecnom zastupiteľstve 

1,55 0,18 4,15 4,47 4,66 4,86 4,87 

Mám záujem byť poslancom obecného zastupiteľstva 

v našej obci/MČ 

1,92 0,10 4,21 4,67 4,96 5,05 5,12 

Mám záujem byť starostom v našej obci/MČ 1,00 0,40 5,15 5,80 5,58 5,71 5,84 

Zúčastňujem sa na zasadaniach zastupiteľstvo 

obce/MČ 

8,13 0,00 5,36 5,41 5,48 6,13 6,18 

Oboznamujem sa s informáciami, zverejňovanými na 

úradných tabuliach obce/MČ 

7,07 0,00 3,57 3,60 3,29 3,80 4,28 

Sledujem správy, zverejňované obecným/miestnym 

rozhlasom 

10,67 0,00 3,31 2,84 2,79 3,42 3,92 

Sledujem správy, zverejňované obecnými/miestnymi 

novinami 

4,00 0,00 4,26 3,80 3,13 3,01 3,17 

Sledujem správy, zverejňované na internetovej 

stránke obce/MČ 

3,57 0,00 5,36 4,79 4,21 3,92 4,25 

Sledujem správy, zverejňované obecnou/mestskou 

televíziou 

14,54 0,00 5,47 5,29 4,82 4,53 3,77 

Očakávam od poslancov zastupiteľstva obce/MČ, že 

ma budú informovať o svojich aktivitách 

1,35 0,24 3,05 3,10 3,19 3,57 3,49 

Očakávam od starostu obce/MČ, že ma budú 

informovať o svojich aktivitách 

3,62 0,00 2,78 2,93 2,88 3,43 3,53 

 

Súhrnne 1,97 0,09 4,08 4,02 3,89 4,16 4,22 

 

 

          Podľa priemerných skóre sa občania týmto aktivitám venujú pomerne intenzívne, najme 

v menších sídlach, najmenej v sídlach nad 20 000 obyvateľov (M=3,53). Očakávania voči 
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poslancov nie sú tvorené natoľko intenzívne, ale stále patria k preferovaným, v porovnaní 

s ostatnými aktivitami. 

          Tendencie v charaktere diferencií sú veľmi špecifické pre všetky druhy aktivít. Preto nie 

je možné konštatovať stabilné vzorce, ktoré by umožňovali nastaviť kontinuity pre mieru 

významnosti sledovaných aktivít. 

 

 

 

3.8. Diferencie v charaktere účasti na riešení problémov v obci/MČ 

        s ohľadom na sféru zamestnania 

 

          Mieru i charakter diferencií v participačných aktivitách môžu determinovať mnohé 

faktory. Ide o priestor, ktorý je veľmi špecifický a komunikačné atribúty tieto špecifiká ešte 

zvýrazňujú. Sféra, v ktorej sú občania zamestnaní, predznamenáva väčšinu aktivít v živote 

občanov – participácia patrí k tým ktoré im pomáhajú zaradiť sa do systému rozhodovania o 

problémoch, zahrnutých v širšom občianskom i politickom kontexte. 

          Súhrnné údaje o charaktere komunikácie za všetky fázy dynamiky riešenia problémov sú 

uvedené v Tab.32. Podľa týchto zistení nie sú rozdiely medzi sférami zamestnania štatisticky 

významné, jedine  na subúrovni „DISKUSIA“.  

          Subúroveň „OD KOHO“ nevykazuje signifikantné diferencie v charaktere komunikácie 

s ohľadom na subjekty, ktoré poskytujú informácie o riešení problémov v obciach/MČ. 

Priemerné namerané skóre pomáha preto len orientačne sledovať charakter diferencií. Podľa 

týchto údajov najmenej kritický voči subjektom informovania o problémoch a ich riešení sú 

dôchodcovia – pri hodnotení starostov (M=3,64) a zamestnancov administratívy (M=3,77) - 

a študenti – pri hodnotení poslancov (M=3,98). Výrazne najkritickejší sú súkromníci, 

predovšetkým voči zamestnancom administratívy (M=4,46). 

          Efektívnosť foriem komunikácie tiež nebola hodnotená signifikantne rozdielne. Podľa 

priemerných skóre sa najmenej kriticky (v lepšom priemere škály) vyjadrujú dôchodcovia 

k efektívnosti osobných rozhovorov (M=3,40) a úradných tabúľ (M=3,41), ale predovšetkým 

živnostníci k efektívnosti médií ako forme komunikácie (M=2,76). Živnostníci sú zároveň 

skupinou, ktorá sa veľmi kriticky vyjadruje k ostatným formám komunikácie – tu boli 

namerané najvyššie priemerné hodnoty na tejto subúrovni.  Celkovo najpreferovanejšie médiá 

sú v skupine dôchodcov preferované najmenej (M=3,24), aj keď stále ide o nižšie skóre, než 
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bolo namerané v tejto skupine pre ostatné formy komunikácie. Zaujímavé je sledovať 

charakter rozdielov medzi verejnou a súkromnou sférou. Podľa priemerných skóre sú 

zamestnanci verejných organizácií menej kritickí, než súkromníci – pri hodnotení všetkých 

foriem – ale tieto rozdiely sú veľmi malé. 

 

 

Tab. 32  Diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach s ohľadom  

               na zamestnanie - súhrnné skóre fáz riešenia problému pre subjekty  

               (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

Súkr. Živn. Verej. Nezam. Dôch. Štud. Iné 

 

   OD  

KOHO 

POSLANCI 

OBEC./MEST. 

ZASTUP. 

0,78 0,58 4,39 4,274 4,35 4,14 4,11 3,98 4,01 

STAROSTA 1,25 0,27 4,32 4,13 4,17 4,15 3,64 3,91 3,79 

ZAMESTNANCI 

OBECNÉHO 

ÚRADU 

1,33 0,23 4,46 4,18 4,23 3,98 3,77 4,37 4,25 

 

 

 AKO 

OSOBNE 

(ROZHOVOR) 

0,096 0,44 3,83 4,16 3,78 3,58 3,41 3,71 4,25 

ÚRADNÁ TABUĽA 1,69 0,11 4,10 4,11 3,86 3,76 3,40 3,66 4,05 

MÉDIÁ OBCE/MČ 0,74 0,61 2,96 2,76 2,81 3,06 3,24 3,12 3,34 

 

 

 

    S 

 KÝM 

RODINA 1,13 0,34 2,63 2,58 2,49 2,76 2,18 2,39 2,88 

SUSEDIA 5,29 0,00 3,81 3,75 3,33 3,63 2,81 4,21 3,44 

PRIATELIA 0,84 0,53 3,06 3,28 3,10 2,97 2,89 3,12 3,70 

KOLEGOVIA 3,45 0,00 3,96 3,73 3,53 4,42 4,09 4,47 4,54 

VOLENÍ 

ZÁSTUPCOVIA 

2,17 0,04 5,09 5,35 4,71 4,91 4,42 5,15 4,31 

ZAMESTNANCI 

ÚRADU OBCE/MČ 

4,47 0,00 5,12 5,14 4,54 4,86 4,10 5,31 4,47 

 

 

 

           Diskusie s vybranými subjektami sú hodnotené výraznejšie rozdielne, diferencie nie sú 

signifikantné len pri hodnotení rodiny a priateľov, teda výrazne neformálnych, primárnych 

skupín. Charakter diferencií poukazuje na to, že celkovo najspokojnejší, najmä v neformálnom 

prostredí, sú dôchodcovia – predovšetkým v rodine (M=2,18). Kolegovia sú najpozitívnejšie 

hodnotení v skupine verejných zamestnancov (M=3,53) a živnostníkov (M=3,73). Najvyššie 



202 

 

hodnoty boli namerané najmä v neidentifikovanej skupine občanov, ale tiež v skupine 

študentov, ktorí vykazujú najkritickejší postoj k zamestnancom administratívy (M=5,31), 

v porovnaní s ostatnými skupinami, ale vysoké hodnoty boli namerané aj pre volených 

zástupcov (M=5,15). Súkromníci nevykazujú extrémne hodnoty, podobe ako verejní 

zamestnanci, títo sú zväčša o niečo menej kritickí. 

 

 

 

Tab. 33  Diferencie v charaktere komunikácie na subúrovniach s ohľadom na  

               zamestnanie - súhrnné skóre subjektov informovania pre fázy riešenia  

               problému pre subjekty  (ONEWAY) 
 

   Sub- 

úrovne 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

Súkr. Živn. Verej. Nezam. Dôch. Štud. Iné 

 

 

 

 

INFO 

O probléme, ktoré 

riešia orgány obce/MČ 

1,00 0,41 3,29 3,15 3,17 2,93 2,87 3,07 3,18 

O možných 

pripravovaných 

riešeniach problémov 

1,32 0,24 3,43 3,30 3,37 3,18 2,91 3,20 3,22 

O priebehu riešenia 

problémov 

1,05 0,38 3,51 3,31 3,45 3,23 3,06 3,31 3,44 

Ako boli problémy 

vyriešené 

1,18 0,31 3,30 3,11 3,32 2,98 2,96 3,01 3,26 

 

 

 

 

 

FOR- 

MA 

O probléme, ktoré 

riešia orgány obce/MČ 

1,33 0,24 2,66 2,70 2,51 2,44 2,42 2,45 2,81 

O možných 

pripravovaných 

riešeniach problémov 

1,24 0,28 2,80 2,84 2,67 2,67 2,53 2,67 3,05 

O priebehu riešenia 

problémov 

0,63 0,70 2,88 2,89 2,80 2,74 2,65 2,84 3,22 

Ako boli problémy 

vyriešené 

0,79 0,57 2,71 2,70 2,68 2,55 2,53 2,57 3,00 

 

 

 

 

DIS- 

KU- 

SIA 

O probléme, ktoré 

riešia orgány obce/MČ 

3,39 0,00 3,31 3,24 3,00 3,28 2,84 3,46 3,25 

O možných 

pripravovaných 

riešeniach problémov 

2,98 0,00 3,43 3,49 3,17 3,41 2,94 3,57 3,44 

O priebehu riešenia 

problémov 

2,65 0,01 3,48 3,50 3,24 3,45 3,01 3,62 3,62 

Ako boli problémy 

vyriešené 

1,88 0,08 3,34 3,40 3,10 3,32 3,01 3,44 3,42 
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          Súhrnné zistenia jednotlivých subúrovní komunikácie pre samostatné etapy dynamiky 

riešenia problémov sú uvedené v Tab. 33. Umožňujú konštatovať, že diferencie medzi 

skupinami zamestnaní nie sú signifikantné – jedine na subúrovni „DISKUSIA“. Jednotlivé 

definované subúrovne dynamiky riešenia problémov preto možno v sledovaných súvislostiach 

popisovať len veľmi orientačne. 

          Výsledky z priemerných skóre jednoznačne potvrdzujú pozíciu skupiny dôchodcov ako 

najmenej kritických občanov, keďže najnižšie hodnoty na všetkých subúrovniach boli 

namerané práve tu, potom čiastočne nezamestnaní a študenti.  

          Výrazne najviac kritické skupiny sú pre každú subúroveň špecifické. Pre subúroveň „OD 

KOHO“ sú vo všetkých etapách dynamiky riešenia problémov najkritickejší súkromníci. 

Znamená to, že táto skupina nachádza najväčšie disproporcie medzi svojimi očakávaniami 

a realitou ohľadne informovania o problémoch a ich riešeniach vo všetkých etapách dynamiky 

riešenia problémov – predovšetkým v etape informovania o priebehu riešenia, hodnoty 

priemerných skóre posúvajú ich hodnotenia do pozície lepšieho priemeru. 

          Efektívnosť foriem komunikácie je najkritickejšie hodnotená vo všetkých etapách 

v skupine neidentifikovaných občanov, tiež najmä vo fáze komunikácie o priebehu riešenia. 

          Diskusie o problémoch a ich riešení sú hodnotené výraznejšie rozdielne – signifikantne 

v prvých troch etapách dynamiky riešenia problémov. Najkritickejší sú pri hodnotení diskusií 

študenti – opäť najmä v tretej fáze (M=3,62).  

          Prehľad zistení samostatne v jednotlivých fázach dynamiky riešenia problémov umožní 

pozorovať podrobnejšie špecifiká. Príslušnosť k jednej zo skupín podľa zamestnania je veľmi 

výrazným faktorom, ktorý pôsobí veľmi špecificky. Nevytvára veľmi výrazné diferencie, ale 

umožňuje sledovať typické vzorce pre jednotlivé skupiny. 

          Podľa výsledkov spracovania empirických údajov, uvedených v Tab.34 nie sú sledované 

rozdiely signifikantné, teda len orientačne možno konštatovať niektoré zistenia, ktoré 

charakterizujú komunikačné atribúty v procese participácie.  

Získavanie informácií o existencii problémov v obciach/MČ nie je hodnotené signifikantne 

rozdielne, teda medzi sledovanými skupinami nie sú veľké rozdiely. Najpozitívnejšie je 

hodnotenie, namerané v skupine dôchodcov pre zamestnancov administratívy (M=3,56). 

Ostatné dva subjekty sú najmenej kriticky hodnotené skupinou, ktorá nemá identifikovanú 

sféru práce. Naopak najmenej spokojní sú súkromníci pri hodnotení poslancov (M=4,27) 

a starostov (M=4,26). Pri porovnaní súkromníkov a verejných zamestnancov je možné 
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sledovať výrazný rozdiel, keď verejní zamestnanci sú oveľa menej kritickí, než súkromníci – 

a to pri všetkých hodnotených subjektoch. Ešte menej ako verejní zamestnanci sú kritickí 

nezamestnaní občania, opäť vo vzťahu k všetkým subjektom. Výraznejšie je kritické 

hodnotenie študentov vo vzťahu k administratíve (M=4,20), podstatne kritickejšie, než je 

tomu vo vzťahu k ostatným subjektom. 

          Efektívnosť foriem komunikácie tiež nie je hodnotená signifikantne rozdielne, napriek 

tomu niektoré rozdiely možno orientačne konštatovať. Tieto viditeľne podčiarkujú špecifiká 

prekaždú skupinu vo vzťahu k jednotlivým formám komunikácie. Výraznejšie je porovnanie 

živnostníkov a dôchodcov, keď živnostníci sú výrazne kritickejší, najmä pri hodnotení 

efektívnosti osobných rozhovorov (M=4,08) a úradných tabúľ (M=4,04), najviac v porovnaní 

s ostatnými skupinami a naopak najpozitívnejšie hodnotia médiá (M=2,60) – pozitívnejšie, než 

ostatné skupiny.  

 

 

 

Tab. 34 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o problémoch, ktoré riešia  

               orgány obce/MČ“ s ohľadom na zamestnanie (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

Súkr. Živn. Verej. Nezam. Dôch. Štud. Iné 

 

   OD  

KOHO 

Poslanci 

obec./mest. 

zastup. 

0,71 0,64 4,27 4,10 4,11 3,90 3,91 3,86 3,77 

Starosta 0,87 0,50 4,26 4,20 4,03 4,00 3,70 3,91 3,61 

Zamestnanci 

obecného úradu 

1,29 0,25 4,28 4,00 4,02 3,77 3,56 4,20 4,33 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 1,14 0,33 3,69 4,08 3,59 3,27 3,27 3,52 4,05 

Úradná tabuľa 1,56 0,15 3,89 4,04 3,56 3,57 3,24 3,48 3,72 

Médiá obce/MČ 0,68 0,65 2,88 2,60 2,70 2,92 3,13 2,77 3,05 

 

 

 

    S 

 KÝM 

Rodina 1,19 0,30 2,45 2,39 2,23 2,50 1,93 2,18 2,33 

Susedia 5,90 0,00 3,68 3,586 3,16 3,50 2,74 4,21 3,05 

Priatelia 0,78 0,58 2,92 2,79 2,95 2,77 2,86 3,03 3,61 

Kolegovia 4,41 0,00 3,85 3,45 3,31 4,30 4,05 4,37 4,55 

Volení zástupcovia 2,99 0,00 5,09 5,35 4,70 5,00 4,18 5,16 4,50 

Zamestnanci úradu 

obce/MČ 

4,75 0,00 5,09 5,12 4,47 4,95 4,00 5,27 4,33 
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          Tendencie v charaktere diferencií naznačujú, že tu existujú najmä v istej miere stabilné 

vzorce interskupinových rozdielov. Podľa toho by bolo možno zostaviť čitateľný poradovník 

v postojoch. Najkritickejší sú živnostníci, potom „iní“, súkromníci, verejní zamestnanci, 

nezamestnaní a dôchodcovia a napokon študenti. Toto poradie je platné v prípade 

hodnotenia všetkých foriem (s drobnými odchýlkami). 

          Hodnotenie účasti vybraných subjektov na diskusiách o existencii problémov v 

obciach/MČ je viac diferencované – okrem hodnotenia rodiny a priateľov – signifikantne. 

V hodnotení výrazne neformálneho prostredia nie je taký veľký rozdiel medzi skupinami. 

Najvýraznejšie sú rozdiely pri hodnotení účasti susedov (F=5,90 a p=0,00).  

          Charakter diferencií je opäť veľmi špecifický, porovnávanie hodnotení subjektov v 

jednotlivých skupinách poukazuje na to, že najmenej výraznou je skupina súkromníkov, ktorí 

nevykazujú extrémne hodnotenia v porovnaní s ostatnými skupinami. Skupina dôchodcov je 

typická svojimi najpozitívnejšími postojmi pri hodnotení všetkých subjektov okrem kolegov 

a priateľov. Výrazne sa to prejavuje pri hodnotení rodiny (M=1,93) – ide o najnižšie namerané 

skóre v tejto etape dynamiky riešenia problémov.  

          Situácia pri hodnotení subjektov, ktoré vyvolávajú najmenej priaznivé postoje poukazuje 

na výrazne kritické hodnotenia v skupine živnostníkov – najmä volení zástupcovia (M=5,35) 

a v skupine študentov – najmä administratíva (M=5,27). Kolegovia sú najpozitívnejšie 

hodnotení vo verejnej sfére (M=3,31), susedia u dôchodcov (M=2,74). Celkovo veľmi kritickí 

sú aj neidentifikovateľní občania, vykazujú vysoké skóre pri hodnotení kolegov (M=4,55), 

volených zástupcov (M=4,50). 

          Druhá fáza dynamiky riešenia problémov je oproti prvej fáze charakterizovaná odlišnými 

zisteniami, čo poukazuje na to, že práca s problémom nie je jednoduchým súborom zámerov 

a aktivít, ale že postup sledovaných subjektov je veľmi špecifický a jeho hodnotenie pomáha 

sledovať atribúty komunikácie v procesoch participácie. 

          Hlavné zistenia smerujú ku konštatovaniu štatisticky významných diferencií medzi 

sledovanými skupinami najmä na subúrovni „DISKUSIA“. Na prvý pohľad zrejmý je aj charakter 

diferencií, keď najmenej kritickou na všetkých úrovniach je skupina dôchodcov, ktorá vykazuje 

najnižšie skóre pri hodnotení väčšiny atribútov komunikácie. 

          Diferencie na subúrovni „OD KOHO“ síce nie sú štatisticky významné, ale umožňujú 

sledovať jednoznačné tendencie. Najkritickejšia je skupina súkromníkov, ktorá pri hodnotení 
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všetkých subjektov vykazuje vyššie skóre, než ostatné skupiny, najvyššie pri hodnotení 

administratívy ako informátora o možných pripravovaných riešeniach problémov (M=4,52).  

          Efektívnosť foriem komunikácie je hodnotená rozdielne, ale štatisticky významné sú 

tieto diferencie len pri hodnotení efektívnosti úradných tabúľ (F=2,18 a p=0,04). Ostatné 

formy komunikácie  vykazujú len orientačné diferencie v hodnotení efektívnosti.  Podľa 

nameraných hodnôt sú opäť najmenej kritickí dôchodcovia – pri hodnotení osobných 

rozhovorov (M=3,56) a úradných tabúľ (M=3,27). Médiá sú síce aj v tejto skupine 

najpozitívnejšie hodnotené (M=3,18), ale v porovnaní s ostatnými skupinami je to najvyššie 

skóre, a teda najmenej pozitívne hodnotenie. Médiá sú najpozitívnejšie hodnotené v skupine 

verejných zamestnancov (M=2,79), najmenej pozitívne v skupine s neidentifikovanou sférou 

zamestnania (M=3,33). Porovnanie verejnej a súkromnej sféry vedie k poznaniu výraznejšie 

kritických postojov občanov, zamestnaných v súkromnej sfére, než vo verejnom sektore. 

           

 

Tab. 35 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o možných pripravovaných  

               riešeniach problémov“ s ohľadom na zamestnanie (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

Súkr. Živn. Verej. Nezam. Dôch. Štud. Iné 

 

   OD  

KOHO 

Poslanci 

obec./mest. 

zastup. 

0,88 0,50 4,47 4,31 4,46 4,30 4,10 4,07 3,88 

Starosta 1,82 0,09 4,35 4,20 4,26 4,37 3,46 3,95 3,83 

Zamestnanci 

obecného úradu 

1,49 0,17 4,52 4,37 4,20 4,02 3,77 4,48 4,11 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 0,63 0,70 3,87 4,18 3,81 3,65 3,56 3,84 4,27 

Úradná tabuľa 2,18 0,04 4,16 4,22 3,88 3,92 3,27 3,76 4,16 

Médiá obce/MČ 0,60 0,72 3,01 2,87 2,79 3,12 3,18 3,03 3,33 

 

 

 

    S 

 KÝM 

Rodina 1,01 0,41 2,73 2,64 2,61 2,82 2,24 2,50 3,05 

Susedia 5,19 0,00 3,88 3,83 3,40 3,75 2,82 4,30 3,44 

Priatelia 1,02 0,40 3,12 3,52 3,16 3,02 2,84 3,20 3,61 

Kolegovia 3,48 0,00 3,97 3,85 3,60 4,55 4,06 4,57 4,69 

Volení zástupcovia 2,62 0,01 5,12 5,41 4,70 4,87 4,32 5,13 4,50 

Zamestnanci úradu 

obce/MČ 

4,00 0,00 5,11 5,16 4,54 4  ,87 4,10 5,28 4,50 
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          Diferencie v hodnotení účastníkov diskusií o možných pripravovaných riešeniach 

problémov sú štatisticky významné v prípade štyroch zo šiestich položiek, najvýraznejšie pri 

hodnotení susedov (M=5,19 a p=0,00). Veľmi špecifické sú tendencie zistených diferencií. 

Výrazne najkritickejšou skupinou sú občania bez identifikácie sféry zamestnania, v porovnaní 

s ostatnými skupinami vykazujú najvyššie namerané skóre pri hodnotení troch subjektov.  

          Naopak najmenej kritický, veľmi výrazne, sú dôchodcovia – vykazujú najnižšie namerané 

skóre v prípade hodnotenia štyroch zo šiestich subjektov, najvýraznejšie pri hodnotení účasti 

rodinných príslušníkov (M=2,24). Voči celkovo najkritickejšie hodnoteným voleným 

zástupcom a administratívnym zamestnancom sú tu kritickí najmä študenti (M pre 

administrátorov =5,28) a živnostníci (M=5,41). Diferencie medzi  hlavnými sférami – 

súkromnou a verejnou sférou sú opäť jednoznačné, keď verejní zamestnanci sú oveľa menej 

kritickí, než súkromníci. 

 

 

Tab. 36 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o priebehu riešenia problémov“   

              s ohľadom na zamestnanie (ONEWAY) 
 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

Súkr. Živn. Verej. Nezam. Dôch. Štud. Iné 

 

   OD  

KOHO 

Poslanci 

obec./mest. zastup. 

0,46 0,83 4,54 4,50 4,49 4,50 4,31 4,19 4,33 

Starosta 1,10 0,35 4,45 4,22 4,29 4,25 3,70 4,15 4,00 

Zamestnanci 

obecného úradu 

1,32 0,24 4,66 4,22 4,47 4,15 3,94 4,50 4,38 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 1,23 0,28 3,95 4,29 3,97 3,77 3,43 3,82 4,55 

Úradná tabuľa 1,58 0,14 4,31 4,27 4,10 3,85 3,72 3,79 4,44 

Médiá obce/MČ 0,71 0,64 3,07 2,89 2,93 3,35 3,32 3,16 3,44 

 

 

 

    S 

 KÝM 

Rodina 1,16 0,32 2,79 2,68 2,75 2,90 2,27 2,62 3,33 

Susedia 4,87 0,00 3,93 4,02 3,45 3,75 2,86 4,29 3,88 

Priatelia 0,61 0,71 3,19 3,33 3,22 3,20 3,01 3,30 3,83 

Kolegovia 2,61 0,01 4,06 3,81 3,70 4,52 4,08 4,55 4,50 

Volení zástupcovia 1,90 0,07 5,15 5,41 4,75 4,90 4,53 5,19 4,83 

Zamestnanci úradu 

obce/MČ 

4,30 0,00 5,20 5,22 4,63 4,90 4,15 5,38 4,61 
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          Priebeh riešenia problémov je etapa, ktorá je charakterizovaná používanými postupmi, 

procesmi a nástrojmi na riešenie problémov. Podľa predchádzajúcich popisovaných zistení ide 

o etapu, ktorá je najkritickejšie hodnotená na úrovni komunikácie. Diferencie medzi skupinami 

sfér zamestnania sú veľmi malé, signifikantné len v prípade troch operacionalizovaných 

položiek na subúrovni „DISKUSIA“. 

          Podobne, ako je tomu v predchádzajúcej etape dynamiky riešenia problémov, na 

subúrovni „OD KOHO“ sú najviac kritickí súkromníci, priemerné skóre sa pohybuje v spektre 

horšieho priemeru., najvyššie skóre bolo namerané pri hodnotení administratívnych 

pracovníkov ako zdroja informácií o priebehu riešení problémov (M=4,66). Skóre aj 

v ostatných skupinách je podstatne vyššie, než v predchádzajúcich etapách dynamiky riešenia 

problémov. Najmenej kritickí sú opäť dôchodcovia, pri hodnotení poslancov študenti 

(M=4,19). 

          Ani na subúrovni foriem komunikácie neboli zistené signifikantné rozdiely medzi 

skupinami občanov. Charakter diferencií možno teda konštatovať len orientačne, keď kľúčové 

poznanie je evidentné pri všetkých formách komunikácie – najmenej efektívne sú podľa 

skupina bez identitifkovanej sféry zamestnania, zvlášť osobné rozhovory (M=4,55). Výrazné je 

najpozitívnejšie hodnotenie na tejto súbúrovni pri médiách v skupine živnostníkov (M=2,89). 

Ostatné skupiny potvrdzujú všeobecný „poradovník“, podľa ktorého veľmi kritickí sú 

súkromníci, potom živnostníci, verejní zamestnanci, nezamestnaní a napokon dôchodcovia 

a študenti, kde sú minimálne diferencie. Celkovo však efektívnosť sledovaných foriem 

komunikácie nevykazuje vysokú účinnosť a nenaznačuje spokojnosť občanov. 

          Subúroveň „DISKUSIA“  vykazuje výraznejšie interskupinové diferencie  - pri hodnotení 

susedov, kolegov a zamestnancov úradov. Veľmi čitateľné sú tendencie v charaktere týchto 

diferencií, keď podľa priemerných skóre najviac kritickí sú študenti a výrazne najmenej 

dôchodcovia. V prípade študentov sa interpretácie týchto zistení môžu dotýkať otázok, 

spojených s ich diskusiami o priebehu riešení problémov. Teda vysvetlenia sa nemusia 

orientovať len na hodnotenie účasti subjektov na diskusiách, ale diskusií samotných a toho, či 

študenti vôbec diskutujú o týchto problematikách. Najvyššie skóre bolo opäť namerané vo 

vzťahu k voleným zástupcom (M=5,19) a zamestnancom administratívy (M=5,38) v skupine  

študentov. Výrazne najpozitívnejšie sú diskusie v rodinnom prostredí v skupine dôchodcov 

(M=2,27).  
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          Tieto zistenia nie sú prekvapivé, naopak, potvrdzujú charakter komunikácie v rámci 

participačných aktivít, popisovaný pri predchádzajúcich zisteniach. Poukazujú tak na 

nepriaznivú situáciu, ktorá narušuje potrebu účasti občanov na riešení problémov 

v komunálnych podmienkach a naznačuje potrebu zmeny. 

          Posledná fáza dynamiky riešenia problémov je veľmi špecifická nie len tým, že 

interskupinové diferencie sú tu veľmi malé, ale najmä tým že charakter hodnotenia atribútov 

komunikácie o problémoch a ich riešení na komunálnej úrovni nenaznačuje výrazné 

tendencie, skôr zjavné špecifiká, spojené s vnútroskupinovými orientáciami. 

          Hodnotenie poskytovania informácií o vyriešení problémov je kritické najmä v skupine 

súkromníkov, v prípade hodnotenia poslancov v skupine verejných zamestnancov (M=4,36). 

Tieto hodnotenia sú o niečo menej kritické, než sú hodnotenia v predchádzajúcich etapách.  

 

 

Tab. 37 Diferencie v charaktere komunikácie občanov „o vyriešení problémov“  

              s ohľadom na zamestnanie (ONEWAY) 

 

 

INFO 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

Súkr. Živn. Verej. Nezam. Dôch. Štud. Iné 

 

   OD  

KOHO 

Poslanci 

obec./mest. zastup. 

1,06 0,38 4,27 4,16 4,36 3,87 4,12 3,81 4,05 

Starosta 1,24 0,27 4,24 3,89 4,09 4,00 3,68 3,66 3,72 

Zamestnanci 

obecného úradu 

0,81 0,56 4,39 4,12 4,22 3,97 3,81 4,31 4,16 

 

 

 AKO 

Osobne (rozhovor) 0,71 0,63 3,80 4,10 3,77 3,62 3,39 3,66 4,11 

Úradná tabuľa 1,19 0,30 4,02 3,91 3,90 3,70 3,36 3,62 3,88 

Médiá obce/MČ 1,05 0,38 2,86 2,68 2,84 2,87 3,31 2,98 3,55 

 

 

 

    S 

 KÝM 

Rodina 1,05 0,38 2,57 2,60 2,39 2,82 2,27 2,27 2,83 

Susedia 3,70 0,00 3,76 3,60 3,30 3,55 2,82 4,05 3,38 

Priatelia 1,47 0,18 3,00 3,50 3,06 2,90 2,84 2,95 3,77 

Kolegovia 2,60 0,01 3,94 3,83 3,52 4,32 4,15 4,38 4,50 

Volení zástupcovia 1,05 0,39 4,99 5,25 4,70 4,90 4,65 5,11 4,61 

Zamestnanci úradu 

obce/MČ 

3,63 0,00 5,08 5,04 4,52 4,75 4,15 5,32 4,44 
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          Poslancov a starostu najmenej kriticky hodnotia študenti, starostu veľmi podobne 

hodnotia aj dôchodcovia (M=3,66 a 3,68). Skupina dôchodcov je však oveľa zhovievavejšia 

najmä k zamestnancom úradov, v porovnaní s ostatnými skupinami. Je možné, že 

komunikáciu s touto skupinou občanov charakterizuje zo strany administratívy väčšia 

ústretovosť. V prípade ostatných skupín je prirodzenejšie uvažovať o disproporcii medzi 

očakávaným a skutočným. Priemerné skóre však poukazuje na veľmi nepriaznivú situáciu 

v informovaní o vyriešení problémov vo všetkých skupinách. 

          Subúroveň efektívnosti foriem komunikácie o vyriešení problémov tiež nevykazuje 

signifikantné diferencie medzi skupinami občanov. Charakter diferencií tiež nepoukazuje 

jednoznačné tendencie, skôr špecifiká pre jednotlivé skupiny. Každá zo sledovaných foriem je 

hodnotená so špecifikami vnútroskupinových charakteristík.  

          Osobné rozhovory sú najpozitívnejšie hodnotené v skupine dôchodcov (M=3,39), 

najkritickejšie sú hodnotenia živnostníkov (M=4,10) a neidentifikovaná skupina občanov 

(M=4,11), ostatné skupiny sú podstatne menej kritické. 

           Úradné tabule sú tiež najpozitívnejšie hodnotené v skupine dôchodcov, ale o málo 

menej ako osobné rozhovory (M=3,35). Kritickejšou ako ostatné skupiny sú tu súkromníci 

(M=4,02). 

          Médiá sú celkovo najpozitívnejšie hodnotené, najmä v skupine živnostníkov (M=2,68), 

ostatné skupiny sú kritickejšie, najviac občania, neidentifikovaní vo sférach zamestnania 

(M=3,55). Médiá sú málo obľúbené aj v skupine dôchodcov (M=3,31), aj keď o málo viac ako 

ostatné formy komunikácie. Priemerné skóre sú nižšie ako v ostatných fázach dynamiky 

riešenia problémov. 

          Subúroveň „DISKUSIA“ umožňuje sledovať interskupinové diferencie v hodnotení účasti 

vybraných subjektov na diskusiách o vyriešení problémov. Sú signifikantné v prípade troch zo 

šiestich subjektov.  

          Charakter diferencií nie je jednoznačný, jednotlivé skupiny sú veľmi špecifické vo svojich 

hodnoteniach. Najpozitívnejším subjektom je opäť rodina, najmä pre dôchodcov a študentov 

(M=2,27). Dôchodcovia sú celkovo mierne pozitívnejší vo svojich hodnotenia, vykazujú 

najnižšie skóre v porovnaní s ostatnými skupinami aj v prípade hodnotenia susedov (M=2,82), 

priateľov (M=2,84) a zamestnancov úradov (M=4,15). V rodinách významne najmenej 

diskutujú nezamestnaní (M=2,82) a „iní“ (M=2,83). Stále však sú to najnižšie skóre v porovnaní 

s ostatnými subjektami. 
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          Študenti najmenej diskutujú s kolegami a susedmi. Volení zástupcovia a administratívni 

pracovníci sú stále najkritickejšie hodnotení a ako účastníci na diskusiách o vyriešení 

problémov zjavne zlyhávajú vo svojej pozícií, prísľuboch i aktivitách – volení zástupcovia najmä 

v skupine živnostníkov (M=5,25) a zamestnanci úradov v skupine nezamestnaných (M=4,75). 

          Rovnako pohľad na údaje, ktoré prezentujú zistenia o charaktere aktivít občanov, 

uvedené v Tab.38, poukazujú na to, že diferencie medzi skupinami podľa sfér zamestnania nie 

sú výrazné, štatisticky významné sú len v prípade troch z dvanástich položiek. Súhrnný údaj 

(F=1,13 a p=0,34) poukazuje na to, že najaktívnejší sú zamestnanci verejného sektoru 

(M=3,99), naopak najmenej aktívni sú nezamestnaní (M=4,31, ale tiež súkromníci (M=4,25). 

Pátrať po príčinách tejto situácie je možné nie len na úrovni motivačných a hodnotových 

schém, ale aj širších sociálno – ekonomických súvislostiach. Podľa prezentovaných zistení však 

zjavne zlyhávajú subjekty, ktoré v pozícii zodpovedných vyvolávajú veľkú nevôľu, 

nespokojnosť a pocity nesplnených očakávaní. 

          Charakter diferencií veľmi mierne naznačuje, že ambície stať sa starostom, členom 

komisií, alebo poslancom sú najbližšie skupine študentov – hodnoty nameraných skóre však 

umožňujú konštatovať len veľmi mierne nižší nezáujem, než je tomu v ostatných skupinách. 

Hodnoty nad 4,5 sú skôr známkou vážneho odmietania, najmä pokiaľ ide o funkciu starostu. 

          Priaznivejšie sú zistenia pre skupinu živnostníkov, ktorí vykazujú najnižšie skóre pri 

aktivitách, spojených so získavaním a sledovaním informácií prostredníctvom vybraných 

foriem komunikácie, v porovnaní s ostatnými skupinami majú výrazne väčší záujem. 

                    Výrazné je tiež relatívne pozitívne zistenie vo vzťahu k formulovaniu očakávaní vo 

vzťahu k starostovi obce/MČ v skupine dôchodcov (M=2,96). Keďže v predchádzajúcich 

prezentovaných výsledkoch analýzy dôchodcovia zväčša vystupujú ako najmenej kritická 

skupina znam,ená to, že pozitívnejší postoj je výraznou charakteristikou tejto skupiny, ktorá v 

porovnaní s ostatnými skupinami prejavuje vyššiu mieru záujmu i priaznivejšie hodnotenie. 

Tento potenciál by bolo potrebné ďalej starostlivo rozvíjať a v ostatných skupinách pripraviť 

podmienky pre zmenu, ktorá by posilnila ich pozitívny prístup k účasti na riešení problémov 

obce/MČ. 
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Tab. 38 Diferencie v charaktere účasti na riešení problémov v obci/MČ“ s ohľadom na  

              zamestnanie (ONEWAY) 

 

Komunikácia 

 

F 

 

p 

Priemerné skóre 

Súkr. Živn. Verej. Neza

m. 

Dôch. Štud. Iné 

Zúčastňujem sa volieb 

poslancov zastupiteľstva 

a volieb starostu v našej 

obci/MČ 

1,89 0,08 2,15 2,22 1,98 2,50 1,55 2,33 2,05 

Mám záujem byť členom 

nejakej z komisií, ktoré 

pôsobia pri obecnom 

zastupiteľstve 

1,04 0,39 4,84 4,85 4,72 5,17 4,84 4,46 4,44 

Mám záujem byť poslancom 

obecného zastupiteľstva 

v našej obci/MČ 

2,40 0,02 5,09 4,77 5,04 5,27 5,51 4,51 4,61 

Mám záujem byť starostom 

v našej obci/MČ 

4,12 0,00 5,88 5,68 6,01 5,60 6,17 5,07 5,66 

Zúčastňujem sa na 

zasadaniach zastupiteľstvo 

obce/MČ 

1,42 0,20 6,03 5,83 5,63 6,05 5,91 6,03 6,33 

Oboznamujem sa 

s informáciami, 

zverejňovanými na úradných 

tabuliach obce/MČ 

1,89 0,07 4,19 4,00 3,77 3,92 3,37 4,00 3,61 

Sledujem správy, 

zverejňované 

obecným/miestnym 

rozhlasom 

1,56 0,15 3,65 3,85 3,26 3,82 3,06 3,46 3,38 

Sledujem správy, 

zverejňované 

obecnými/miestnymi 

novinami 

1,72 0,11 3,40 3,35 2,85 3,47 3,24 3,50 3,33 

Sledujem správy, 

zverejňované na internetovej 

stránke obce/MČ 

4,10 0,00 4,37 3,87 4,04 4,77 5,27 4,01 4,77 

Sledujem správy, 

zverejňované 

obecnou/mestskou televíziou 

1,12 0,34 4,38 3,97 4,02 4,47 4,25 4,57 4,77 

Očakávam od poslancov 

zastupiteľstva obce/MČ, že ma 

budú informovať o svojich 

aktivitách 

0,69 0,65 3,54 3,35 3,33 3,40 2,98 3,42 3,44 

Očakávam od starostu 

obce/MČ, že ma budú 

informovať o svojich aktivitách 

0,78 0,58 3,51 3,31 3,22 3,35 2,96 3,22 3,55 

 

Súhrnne 1,13 0,34 4,25 4,09 3,99 4,31 4,09 4,05 4,16 
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          Celkovo najmenej preferovanými aktivitami je snaha zúčastňovať sa na zasadnutia 

zastupiteľstiev a stať sa starostom – vo všetkých sledovaných skupinách. Najviac preferovanou 

formou účasti na rozhodovaní občanov je účasť vo voľbách, ktorá je najvyššia v skupine 

dôchodcov (M=1,55), najnižšia v skupine študentov (M=2,33). 

          Prezentované výsledky teda poukazujú na to, že skupiny, diferencované podľa sfér 

zamestnania, nie sú natoľko výrazným faktorom charakteru účasti na riešení problémov v 

komunálnych podmienkach ako by sme očakávali, napriek tomu tu možno sledovať 

a konštatovať niektoré významné špecifiká, ktoré by sa mohli stať súčasťou riešenia stratégií 

smerom k podpore participačných aktivít občanov v sledovaných kontextoch. 

 

 

4. Vnútrosubjektové diferencie v charaktere komunikácie o riešení  

     problémov v obci/MČ 

 

          Predchádzajúci text je venovaný hĺbkovej analýze charakteru komunikácie občanov pri 

riešení problémov v obciach/MČ v komunálnych podmienkach v jednotlivých etapách 

dynamiky riešenia problémov samostatne. V tejto časti možno priamo sledovať v testovanom 

dizajne intersubjektový rámec, ktorý poukazuje na to, či existujú trans-subjektové 

mechanizmy, univerzálne pre pôsobenie bez ohľadu na kontexty, alebo je potrebné 

rešpektovať systém špecifických väzieb, ktoré priamo súvisia s vnútrosubjektovou štruktúrou. 

          Tab.39 poskytuje údaje, ktoré umožňujú sledovať medzi – etapové diferencie na 

subúrovniach komunikácie. Podľa výpočtov diferencie sú veľmi výrazné, v prípade všetkých 

operacionalizovaných položiek štatisticky významné. 

          Subúroveň „OD KOHO“ informácie boli zistené výrazné diferencie, najmä pokiaľ ide 

o hodnotenie poslancov (F=21,88 a p=0,00) a zamestnancov administratívy (F=20,21 

a p=0,00). Priemerné namerané skóre pre jednotlivé etapy dynamiky riešenia problémov 

poukazujú exaktne na už prezentované poznanie o to, že najmenej kritickí sú občania k 

poskytovateľom informácií o existencii problémov v obciach/MČ, priemerné skóre je rovnaké 

pre všetky hodnotené subjekty (M=4,05). Naopak najkritickejší boli občania jednoznačne vo 

vzťahu k informovaniu o priebehu riešenia problémov, najmä pokiaľ ide o pozíciu poslanca 

(M=4,43 a administratívnych pracovníkov (M=4,43). Podľa Týchto výsledkov sú občania 
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najmenej kritickí v prvej a posladenej etape dynamiky riešenia problémov – samotný priebeh, 

nástroje, postupy, procedúry, alternatívy a pod. sú v pozadí. 

 

 

Tab.39 Diferencie v charaktere komunikácie pri riešení problémov – vnútrosubjektový  

             faktor – PROBLEM (MANOVA) 
 

 

Sub- 

úrovne 

 

 

               Komunikácia 

 

 

F 

 

 

p 

Priemerné skóre 

I. II. III. IV. 

 

OD 

KOHO 

Poslanci obec./mest. zastup. 21,88 0,00 4,07 4,31 4,43 4,16 

Starosta 12,41 0,00 4,05 4,15 4,25 3,99 

Zamestnanci obecného úradu 20,21 0,00 4,07 4,29 4,43 4,21 

 

 

FORMA 

Osobne (rozhovor) 22,47 0,00 3,60 3,84 3,92 3,75 

Úradná tabuľa 32,42 0,00 3,66 3,92 4,08 3,83 

Médiá obce/MČ 15,84 0,00 3,83 2,98 3,09 2,92 

 

 

 

 

DISKU- 

SIA 

Rodina 38,35 0,00 2,31 2,64 2,72 2,48 

Susedia 19,53 0,00 3,52 3,71 3,77 3,57 

Priatelia 20,17 0,00 2,93 3,16 3,22 3,03 

Kolegovia 17,39 0,00 3,83 4,02 4,08 3,95 

Volení zástupcovia 2,43 0,06 4,91 4,94 4,99 4,90 

Zamestnanci úradu obce/MČ 5,35 0,00 4,81 4,87 4,94 4,83 

 

 

 

          Efektívnosť sledovaných foriem komunikácie v jednotlivých etapách bola tiež hodnotená 

diferencovane, signifikantne. Najvýraznejšie sú diferencie v hodnotení efektívnosti úradných 

tabúľ (F=32,42 a p=0,00). Tendencie v charaktere diferencií nie sú jednosmerné. Pokiaľ ide 

o hodnotenie efektívnosti osobných rozhovorov a úradných tabúľ, najefektívnejšie sú v prvej 

etape, najmenej efektívne v etape komunikácie o priebehu riešenia problémov, osobné 

rozhovory sú mierne efektívnejšie, než úradné tabule 

          Médiá sú celkovo hodnotené ako najefektívnejšie vo všetkých etapách, najviac v 

poslednej etape komunikácie o vyriešeniach problémov (M=2,92), keď najmenej efektívne sú 

v prvej etape, kde ide o informovaní existencii problémov vôbec (M=3,83). 

          Diskusie o problémoch a ich riešení s ohľadom na zúčastnené subjekty v sledovaných 

etapách dynamiky riešenia problémov vykazujú niektoré špecifiká. Inter-etapové diferencie sú 
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vysoko signifikantné pri všetkých subjektoch, najvýraznejšie pri hodnotení účasti rodinných 

príslušníkov (F=38.35 a p=0,00). 

          Charakter diferencií medzi etapami je veľmi jednoznačný, keďže všetky subjekty (s 

individuálnymi špecifikami) sú najpozitívnejšie, resp. najmenej kriticky hodnotené v diskusiách 

prvej etapy dynamiky riešenia problémov. Najvyššie skóre pre jednotlivé subjekty bolo 

namerané jednotne v etape diskusií o priebehu riešenia problémov. Interpretácie týchto 

zistení môžu prezentovať úvahy, ktoré sa budú dotýkať jednak väčších disproporcií medzi 

očakávaným a reálnym, ale tiež niektoré veľmi špecifické konštrukcie v zmysle následnosti - 

nedostatočná informovanosť, málo efektívne formy komunikácie a málo uspokojivá diskusia. 

          Vyššie prezentované zistenia sú takto v prehľadnom dizajne a s poukázaním na zrejmé, 

testované diferencie, ktoré len potvrdzujú voľbu charakteru štruktúry výskumného plánu 

a sledovanie charakteru komunikácie občanov o problémoch a ich riešení v štyroch 

samostatných etapách. Podľa týchto zistení totiž vieme konštatovať, že pokiaľ sú občania málo 

spokojní s komunikáciou a málo účastní na riešení problémov v obci, tak výrazný podiel na tom 

má predovšetkým charakter komunikácie o priebehu riešenia problémov. 

 

 

 

Tab.40 Diferencie vo význame subektu, ktorý poskytuje informácie o riešení problémov 

- vnútrosubjektový faktor INFO (MANOVA) 

 

DYNAMIKA RIEŠENIA PROBLÉMU  

F 

 

p 

Priem. skóre 

Posl. Star. Zam. 

O problémoch, ktoré riešia orgány v obci/MČ 12,45 0,00 4,07 4,15 4,43 

O možných pripravovaných riešeniach problémov 41,62 0,00 4,05 4,29 4,16 

O priebehu riešenia problémov 18,62 0,00 4,07 4,43 3,99 

Ako boli problémy vyriešené 0,87 0,41 4,31 4,25 4,21 

 

 

 

          Intersubjektové diferencie pri hodnotení subjektov, poskytujúcich informácie v 

jednotlivých etapách dynamiky riešenia problémov sú, podľa údajov v Tab.40, vysoko 

štatisticky významné, až na informovanie o tom, ako boli problémy vyriešené (4. etapa) 

(F=0,87 a p=0,41). Najvýraznejšie sú diferencie medzi hodnoteniami subjektov vo fáze 

komunikácie o možných pripravovaných riešeniach (F=41,62, p=0,00).  

          Charakter diferencií poukazuje na to, že najmenej kritické sú hodnotenia poslancov, čo 
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platí pre prvé tri etapy dynamiky riešenia problémov. Vo štvrtej etape sú najmenej kriticky – 

aj keď v porovnaní s ostatnými hodnoteniami nie natoľko – hodnotení zamestnanci 

administratívy (M=4,21). 

          Najkritickejší sú občania voči jednotlivým subjektom v sledovaných etapách veľmi 

špecificky – poslanci sú najkritickejšie hodnotení v etape informovania o výsledkoch riešenia 

problémov (M=4,31), starosta v druhej a tretej etape, ktoré sú celkovo najkritickejšie 

hodnotené, zamestnanci v prvej etape (M=4,43). 

          

 

Tab.41 Diferencie vo význame subektu, ktorý poskytuje informácie o riešení problémov 

- vnútrosubjektový faktor FORMA (MANOVA) 
 

DYNAMIKA RIEŠENIA PROBLÉMU  

F 

 

p 

Priem skóre 

Osobne tabuľa médiá 

O problémoch, ktoré riešia orgány v obci/MČ 20,15 0,00 4,07 4,43 3,92 

O možných pripravovaných riešeniach problémov 98,57 0,00 4,05 4,16 2,98 

O priebehu riešenia problémov 1,38 0,25 4,07 3,99 3,92 

Ako boli problémy vyriešené 3,93 0,01 4,31 4,21 4,08 

 

 

 

          Skúmanie diferencií v hodnotení efektívnosti foriem komunikácie v jednotlivých etapách 

dynamiky riešenia problémov poukazuje na veľmi špecifické zistenia. Hodnotenia v prvých 

dvoch etapách sú veľmi vysoko štatisticky významné, silne diferencované, najmä v druhej 

etape (F=98,57 a p=0,00). V druhých dvoch etapách sú naopak hodnotenia veľmi málo 

diferencované, nie sú signifikantné.  

          Pokiaľ ide o najmenej kritické hodnotenia, tie sú, podľa priemerných skóre smerované 

k médiám – predovšetkým v druhej etape komunikácie o možných pripravovaných riešeniach 

problémov (M=2,98). Najvyššie skóre bolo namerané pre úradné tabule v prvých dvoch 

etapách a osobné rozhovory pre druhé dve etapy. Znamená to, že postoje občanov 

k efektívnosti médií sú vo všetkých etapách zreteľné, aj keď tiež rozdielne – medzietapové 

rozdiely sú veľké jeden stupeň škály. 

          Úradné tabule sú zjavne hodnotené ako najmenej efektívne – najmä pri informovaní 

a komunikácii o existencii problémov v obci/MČ. 
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          Podľa týchto zistení sú najviac preferovanou formou komunikácie médiá, ktoré získali 

najvyššie preferencie, podľa vyššie prezentovaných výsledkov najmä vo väčších sídlach. 

V menších sídlach sú preferované osobné komunikácie. 

 

 

Tab.42 Diferencie vo význame subektu, ktorý poskytuje informácie o riešení problémov 

- vnútrosubjektový faktor DISKUSIA (MANOVA) 

 

DYNAMIKA  

RIEŠENIA PROBLÉMU 

 

F 

 

p 

Priem. skóre 

Rod. Sus. Priat. Kol. Vol. Zam. 

O problémoch, ktoré riešia orgány 

v obci/MČ 

481,00 0,00 2,31 4,91 3,16 2,72 4,99 3,03 

O možných pripravovaných 

riešeniach problémov 

101,58 0,00 3,52 4,81 4,02 3,77 4,94 3,95 

O priebehu riešenia problémov 439,05 0,00 2,93 2,64 4,94 3,22 4,48 4,90 

Ako boli problémy vyriešené 94,42 0,00 3,83 3,71 4,87 4,08 4,57 4,83 

 

 

 

          Intersubjektové diferencie na subúrovni diskusie sú najvýraznejšie, výrazné a štatisticky 

významné vo všetkých etapách dynamiky riešenia problémov, najviac v prvej etape (F=481,00 

a p=0,00). Už predchádzajúce prezentácie výsledkov spracovania empirického materiálu viedli 

k poznaniu o tom, že najvýznamnejšími subjektmi v diskusiách sú najmä neformálne subjekty 

– rodina a priatelia.  

          Podľa údajov, uvedených v Tab.42 sú evidentne najpozitívnejšie hodnotení rodinní 

príslušníci – vo všetkých etapách dynamiky riešenia problémov najmä však v prvej etape 

(M=2,31). Podľa toho zjavne občania najviac diskutujú so svojimi rodinnými príslušníkmi – 

najmä o existencii problémov – menej o postupoch riešení a vyriešení – možno aj pre 

nedostatok informácií a pocit nízkej miery účinnosti ich účasti. 

          Druhou najpreferovanejšou spoločnosťou v diskusiách sú kolegovia, najmä v prvej etape 

(M=2,72. Najmenej priaznivé hodnotenia boli zistené a mnohokrát prezentované vo vzťahu 

k voleným zástupcom a zamestnancom administratívy, najmä v druhej etape dynamiky 

riešenia problémov. 
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Záver 

 

          Participácia občanov na riešení problémov v podmienkach komunálnej politiky bola 

analyzovaná s ohľadom na štruktúru výskumného plánu, určeného cieľmi analýzy. Znamená 

to, že tu nie je ambíciou postihnúť všetky špecifiká problematiky, ale predložiť cieľom určený 

materiál, ktorý charakterom, štruktúrou i spôsobom spracovania umožní konštatovať 

významné zistenia, s oporou v spoľahlivej výskumnej metodike. 

          Podľa zistených a prezentovaných údajov je práca so získaným empirickým materiálom 

korektná a použitie metód štatistického spracovania viedlo k spoľahlivým výsledkom a 

poznaniu v analyzovanej oblasti. Štruktúra výskumného plánu bola pripravená v snahe 

vypracovať vnútorne usporiadaný systém merania, za účelom podrobnejšieho štúdia 

mechanizmov, ktoré umožňujú charakterizovať (ak áno) komunikáciu pri riešení problémov 

v obciach /MČ. 

Základná štruktúra predpokladala prácu v troch subúrovniach, ktoré umožňovali sledovať 

hodnotenie zdrojov, foriem a aktívnych diskusií v štyroch fázach dynamiky riešenia problémov 

– formulovanie problému, hľadanie možných riešení, priebeh riešenia a výsledok riešenia. 

Súčasťou analýzy bolo sledovanie miery účasti na vybraných aktivitách 

          Prezentované výsledky umožňujú vytvoriť si obraz o realite charakteru komunikácie 

občanov a tvorcov politiky v komunálnom priestore. Podľa týchto výsledkov nemožno 

uvažovať o spokojnosti, naopak, zistené boli mnohé, zmenu vyžadujúce poznatky, 

spochybňujúce fungovanie základného pilieru demokracie – účasť občanov na rozhodovaní 

v rôznych fázach riešenia problémov. Mnohé z tohto poznania by vyžadovali významnú 

prestavbu a reštrukturalizáciu základnej opory v zúčastnených aktéroch, formách i samotných 

aktivitách. 

          Analýza umožňuje poznať postavenie a efektívnosť pôsobenia volených zástupcov a 

administratívnych pracovníkov, ktoré naznačuje vážne nedostatky v systéme, mechanizmoch 

(vrátane kontrolných), vo všetkých etapách dynamiky riešenia problémov v obciach/MČ. 

Mnohé zistenia možno považovať za alarmujúce. Charakteristika komunikácie občanov je 

výrazne špecifikovaná (faktormi demografických ukazovateľov) a ich účasť na riešení 

problémov je veľmi nízka. Vyznačuje sa mnohými špecifikami, spojenými aj so štruktúrou 

procesu riešenia problémov. Mnohé zistenia sú alarmujúce. Najmä zistenia ohľadne pozície a 

spôsobu fungovania volených zástupcov a administratívnych pracovníkov možno vyhodnotiť 
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ako mimoriadne vážne, v mnohých ohľadoch narušujú základný pilier demokracie – slobodnú 

a podporovanú účasť občanov na rozhodovaní a ich právo na informovanie a komunikáciu 

(vyjadrenie). Tieto zistenia môžu slúžiť ako podkladový materiál pre tvorbu stratégií v záujme 

prípravy priestoru pre zmeny v analyzovanej oblasti. 
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                 Príspevok je venovaný problematike nástrojov občianskej 

participácie.  Cieľom empirickej analýzy je1. zistiť štruktúru partici-

pačných nástrojov s ohľadom na určené úrovne, 2. zistiť charakter 
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ného kontextu“, definovaná v udalostiach, problémoch, špecifických 

pre každú z úrovní. Posudzovaných bolo 7 nástrojov participácie. Vý-
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občianska participácia, nástroje 

občianskej participácie, účinnosť 

nástrojov participácie 

Kontaktné údaje: 

Doc. PhDr. Eva Bolfíková, CSc. 

UPJŠ v Košiciach, 

Filozofická fakulta 

Katedra politológie, 

Petzvalova 4 

040 11 Košice, 

eva.bolfikova@upjs.sk 

 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.sapa.upjs.ff.sk/
mailto:eva.bolfikova@upjs.sk


222 

 

Úvod 

 

          Problém participácie, ktorý  patrí k veľmi komplexným javom, je potrebné skúmať z ohľa-

dom na kľúčové charakteristiky a relatívne štandardné atribúty v záujme priblíženia aktuál-

neho obrazu jeho vitálnych prejavov v študovaných kontextoch. Významnou súčasťou analýzy 

sú tak aj nástroje participácie, ktoré môžu mať podobu všeobecne známych, široko prijatých 

i rešpektovaných, ale i vysoko špecifických postupov, zvyčajne fungujúcich ako inštitucionali-

zované mechanizmy participácie. 

 

 

1. Koncepčný základ participácie a participatívne nástroje 

 

          Podľa Arnsteina (1969) je participácia kategorický pojem pre občiansku moc. V najširšom 

zmysle možno občiansku participáciu chápať ako „proces (alebo procedúru), v ktorom sa ľudia, 

ktorí nepatria k zvoleným reprezentantom zúčastňujú, spolu s reprezentantami a úradníkmi 

na rozhodovaní o problémoch a politikách, ktoré ich ovplyvňujú, alebo, ktoré ich zaujímajú“ 

(Rowe, Frewer 2005, s.253). Využívajú k tomu rôzne metódy, nástroje, formy, techniky.           

          Výskum občianskej participácie predstavuje pestrú, v cieľovom zameraní i metodológii 

veľmi zaujímavú platformu sociálno – politických analýz. V definičnom rámci participácie 

možno identifikovať prístupy, ktoré sú založené na všeobecných charakteristikách, resp. tie, 

ktoré poukazujú na vybrané špecifiká. Riešenie podstaty participácie je zvyčajne predkladané 

s ohľadom na širší koncepčný rámec, ktorý môže sledovať podmienky jej vitalizácie od výrazne 

normatívnych (Pirošík 2005), ktoré zdôrazňujú pozíciu participácie v súbore základných práv 

a slobôd občanov, podporovaných aj v zákonnom zmysle, cez definovanie participácie v hod-

notovom rámci, ktorý je určovaným tým, čo C. Stivers (1990) nazýva „aktívnou zodpovednos-

ťou“ (Stivers 1990, s.247), resp. ako kontinuálny proces (O'Neil 1998), charakterizovaný schop-

nosťou a príležitosťou mať vplyv na procesy rozhodovania, až po všetky kolaboratívne orien-

tované rámce, zdôrazňujúce združovacie a komunitné atribúty (Reason 1998). 

          Definovanie participácie je zároveň spojené s prezentáciou jej determinujúcich činiteľov 

a sprievodných javov, či resultatívnych významov. Väčšina autorov však predstavuje svoje kon-
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cepcie ako súčasť snahy o dynamizáciu participácie tak v podmienkach lokálnych ako aj národ-

ných, resp. v nadnárodných. Tieto interpretácie sú súčasťou hľadania odpovedí na otázky, ve-

nované problému zvýšenia efektívnosti participácie.  

          Ako zlepšiť participáciu a hľadať také nástroje, ktoré zabezpečia rast vplyvu participácie 

na rozhodovanie, naznačujú autori vo svojich štúdiách jednoznačne a zároveň jednoznačne 

poukazujú na to, že bežné inštitúcie majú len veľmi malý účinok vo vzťahu k spolurozhodova-

niu s vládou. King, Feltey, Susel  (1998) zdôrazňujú potrebu venovať významnejšiu pozornosť 

úlohe vzťahu administrátorov a občanov a starostlivo definovať bariéry efektívnej participá-

cie. Uvádzajú paralelný rast praktických záujmov vo verejnej participácii a súčasných teórií, 

ktoré sa sústreďujú na model roly, zákonnosti a definovanie oblasti „postmoderných časov“ 

(Frederickson, 1982, Farmer 1995, Fox, Miller 1995). 

          V starších modeloch participácie sa prejavuje najmä tendencia sledovať podstatu a cha-

rakter politického správania v špecifických podmienkach a problém participácie chápať ako 

jeho súčasť. Takto napríklad W.R. Krauss (1971) rieši diferencie dvoch modelov – voličského 

a legislatívneho, kde sú metódy a nástroje participácie rôzne štruktúrované a teda rovnaké 

nástroje vykazujú v každom modeli rozdielne spôsoby fungovania. Normatívne zázemie parti-

cipácie je aj súčasťou prístupu (Collins 1980), ktorý je založený na teórii skupinových záujmov, 

kde cieľom a výsledkom  rozhodovania a využívania participačných nástrojov má byť vzájomné 

priblíženie rozdielnych záujmov. 

          Lyn, K. a Martin, J.A. (1991) definujú participáciu ako komplexný proces, ktorý smeruje 

k zabezpečeniu oficiálneho fóra pre prezentáciu myšlienok komunity. Poukazujú na to, že 

o tom, aký typ občianskeho fóra bude zvolený, rozhodujú administrátori, ako aj o tom, aké 

informácie budú poskytnuté, kde sa bude participácia odohrávať a nakoľko bude dôležitý 

vstup občanov do procesu rozhodovania na úrovni verejnej politiky a popisujú nízku efektív-

nosť a výrazné limity aktívneho inštrumentária.  Tieto tradičné techniky sú tu neadekvátne 

a pre tvorbu politiky nefunkčné a teda ostro kritizované. 

          Pochopiť podstatu participácie a vytvoriť jej vhodné nástrojové variácie znamená hľadať 

cesty určenia kľúčových atribútov efektívnej participácie. Sú tu skoršie modely, ktoré zdôraz-

ňujú potrebu podporiť väčšiu citlivosť úradov na potreby a záujmy občanov (Rosenbaum 

(1976). 



224 

 

           O'Neil (1998) nachádza východiská svojho prístupu v tendencii, ktorá vývin charakteru 

participácie posúva k od statických k vysoko aktívnym procesom. Za základ považuje predo-

všetkým „zmeny na úrovni nástrojov a techník“ (s.453) a to spôsobom, ktorý bude predpokla-

dať efektívne výsledky pre všetky zúčastnené strany. Obdobne ako množstvo ďalších autorov 

smeruje k podpore vytvárania a aktualizácie autentickej participácie (Morse 2006) – založenej 

najmä na lokálnych samosprávach, ktorá má byť protiváhou, resp. alternatívou tradičným, 

konvenčným (konfliktualistickým) platformám.  

          Konvenčné prístupy k charakteru, významu i nástrojom participácie pracujú na úrovni 

štyroch základných komponentov, ktoré vstupujú do participačného okruhu: 1. problém, 

alebo situácia, 2. administratívne zázemie, kde sa odohráva participácia, 3. úradníci, 4. občania 

(King, Feltey, Susel 1998, O'Neil 1998). V tomto modeli sú občania najviac vzdialení samot-

nému problému i jeho riešeniu, keďže medzi nimi a problémom stojí administratíva a admi-

nistrátor – úradník tu vystupuje ako odborník. Hlavným je princíp centralizácie (podporovaný 

hierarchickými štruktúrami a väzbami), ktorý vedie spôsob rozhodovania k „tým, ktorí sú 

schopní a kompetentní rozhodovať“ – administrátorom. Občania sú tu v pozícii klienta, ktorý 

má byť „obslúžený“ a tak sú možnosti jeho aktivity nie len pochybné, ale i bez funkčnej rele-

vancie. Preto je participácia v tomto modeli málo efektívna a konfliktuálna. Kopíruje priro-

dzené mechanizmy asymetrických modelov usporiadania vzťahov v systéme a trpí tiež ich cho-

robami – najmä výraznou diferenciáciou záujmov zúčastnených a málo efektívnymi nástrojmi 

na ich zosúladenie. 

          Zmena konvenčného rámca participácie smeruje k vytvoreniu modelov, založených na 

podstate autentickej participácie. Táto je charakterizovaná kontinuálnou účasťou občanov na 

procesoch rozhodovania, nie len na ich výsledkoch. Kontinuum umožňuje neustále spojenie 

rozhodovacích procesov a výsledkoch rozhodovania a takú pozíciu občanov, ktorá umožňuje 

ich premenu z klientov na spolupracujúci subjekt participácie – s tým súvisia aj zmeny na 

úrovni nástrojov.  

          Za najmenej efektívne možno považovať tzv. verejné vypočutie a verejné mítingy (O'Niel 

1998), kde sa výrazne prejavuje verejná apatia a ticho potvrdzované status quo. Neúčinnosť 

týchto veľmi často využívaných nástrojov spôsobuje viacero faktorov, okrem iného aj ne-

vhodné načasovanie, keď väčšina problémov už prešla procesom rozhodovania a riešenia už 

sú prijaté a sú výsledkom formálnych procesov rozhodovania. Je to len jeden príklad za mnohé 
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ďalšie, keď tradičné nástroje v aktuálnych podmienkach a najmä v kolaboratívne usporiada-

ných vzťahoch vykazujú nízku efektívnosť. 

          Kooperatívne mechanizmy boli uvedené ako súčasť kolaboratívnych prístupov (Reason 

1998) tak vo výskumnom rámci ako i v praxi politických rozhodnutí. V centre pozornosti je tu 

participácia ako súčasť práva osôb „prispievať do procesov rozhodovania a ovplyvňovať ich“ 

(s.148). Človek sa tu stáva stredom pozornosti a účastníci sú charakterizovaní seba-uvedome-

ním a samo-riadením ako kľúčovými vlastnosťami. Nástroje participácie sú intenzívne spojené 

s komunitným duchom v politickom rámci a snahou o podporu zámerných ľudských aktivít tak 

vo verejnej ako i v súkromnej sfére. V tomto zmysle autor pracuje s nástrojmi podpory parti-

cipácie, keď tieto buduje na princípe „komunít kooperatívneho učenia“ (s.152). Rešpektuje pri 

tom tri základné princípy: 1. konštitúcia zabezpečuje jasný rámec pre všetkých participantov 

v záujme zjednotenia a naštartovania práce, konštitúcia nie je vhodná, či adekvátna v prípade, 

že sa nedotkne účastníkov na ich reálnych pozíciách, alebo vyvoláva závislosti, deprivácie, 2. 

konštitúcia formuluje budúcu formu žiadúceho stavu, ku ktorému smerujú ašpirácie členov 

skupiny, ale ktorá je zároveň prístupná a otvorená re-definovaniu, keď cieľ nemusí byť dosiah-

nutý úplne – základy učiacej sa komunity, 3. konštitúcia zabezpečuje učiaci sa a informujúci 

proces pre pohyb v rámci vznikajúcich paradoxov – napr. medzi potrebou jasne určovať ciele 

a neurčitosťou pri ich dosahovaní, čo predpokladá vitalitu  nástrojov, umožňujúcich vlastnú 

revíziu a vývin. 

          Participácia v kolaboratívnych systémoch umožňuje ľuďom uvedomiť si, aký charakter 

má ich pozícia ako časť väčšieho celku. Teda dôležitými sa stávajú kolektívne záujmy, spoločné 

ciele, nie separácia. Kolaboratívne nástroje umožňujú tieto mechanizmy podporovať, uplatňo-

vať a korigovať. Dochádza k vytváraniu špecifických vzťahov na báze adekvátnych hodnoto-

vých systémov. 

          Participácia je tiež definovaná ako očakávanie vyjadrení občanov v politických voľbách 

a rozhodovaní. V tejto pozícii môže mať množstvo foriem – od komunitných mítingov, cez ob-

čianske poradenské centrá až po ideu občanov ako zákazníkov. Celkový, veľmi intenzívny trend 

vývoja participatívnych metód smeruje k uvoľneniu formalizácie a tradičných nástrojov 

a k podpore dôrazu na prostredie lokálnych komunít a dobrovoľných skupín (Giddens 1998, 

ss: 75-76). Intenzita diskusií o nedôvere v politické inštitúcie vyvoláva potrebu posilňovať 

účasť občanov na rozhodovaní a to v kontinuálnom zmysle. Participácia implikuje interaktívne 

procesy medzi vládou a občanmi.  
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          Bishop a Davis (2002) ponúkajú prehľad štyroch rozdielnych prístupov k participácii s dô-

razom na nástrojové charakteristiky. Okrem prvého prístupu, ktorým je aktuálne najvplyvnejší, 

spomínaný kontinuálny, resp. „participácia ako kontinuum“, predkladajú druhý prístup, ktorý 

„spája participáciu s politickými problémami“, sleduje ju s ohľadom na situačné špecifiká, resp. 

charakter problémov, čo vedie i k modifikácii nástrojov participácie – takéto chápanie partici-

pácie vedie k využívaniu množstva foriem, od bežného hľadania informácií až po spoločné roz-

hodovanie úradníkov a záujmových skupín (s:19). Tretí prístup uvádzajú ako „kontinuum ma-

nažérskych techník“. Tu je možné uvažovať v kontinuu miery participácie od minima, ktoré je 

charakterizované získavaním informácií, cez konzultácie, partnerstvo, delegovanie až po ma-

ximum, definované vysokou mierou priamej kontroly v rozhodovacích procesoch. Každý 

z týchto stupňov kontinua umožňuje aktivizovať špecifické nástroje particpácie. Na stupni in-

formácie sú využívané najmä riadené skupiny, mapovanie, verejné informačné kampane, stu-

peň konzultácie pracuje s tzv. hlavnými, či kľúčovými kontaktami, ďalej sú to mítingy záujmo-

vých skupín, mítingy v mestských halách, kolovanie návrhov, verejné počutia. Partnerstvo je 

stupňom, kde sú hlavnými nástrojmi participácie poradenské centrá a politické komunity. Na 

stupni najväčšej priamej kontroly sú ako hlavný a jediný nástroj uvádzané referendá (s.21). 

Štvrtý prístup je označený termínom „participácia ako diskontinuálna interakcia“. Obdobne 

ako predchádzajúci, tretí prístup, využíva uvádzané kontinuum, resp. jednotlivé jeho stupne, 

bez vzájomného prepojenia – ako diskrétne varianty. Znamená to, že tu nemožno uvažovať 

o participácii v zmysle miery účasti ale v podobe relatívne samostatných (uzavretých) úrovní, 

v predchádzajúcom prístupe definovaných ako stupne kontinua.    

          Táto typológia rešpektuje smerovanie a trendy participácie a predkladá usporiadanie, 

ktoré rieši zároveň jej nástrojový komplex. Už Arnstein (1969) predložil známu typológiu, ktorá 

„pracuje“ s ôsmimi stupňami, tieto sú usporiadané v podobe rebríka a svojím charakterom zá-

roveň poukazujú na charakter usporiadania mocenských a rozhodovacích mechanizmov 

v zmysle vytvárania vzťahov k občanom – od manipulácie (non-participácia), cez konzultácie 

(Tokenizmus), až po občiansku kontrolu (občianska moc). Bishop a Davis (2002) využili tento 

základ veľmi efektívne, znovu usporiadali jeho komponenty a rozšírili ho o nástrojovú časť. 
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2. Nástroje, metódy a formy participácie          

 

               Participácia nie je javom náhodným, ale, naopak veľmi starostlivo riešeným tak na 

úrovni koncepcií ako i v praktickej, nástrojovej výbave. Zvyčajne sa v charaktere participač-

ných nástrojov prejavuje chápanie demokracie a participácie ako jej meradla. Podľa toho sa 

významnými stávajú nástroje, ktoré vcelku možno usporiadať do niekoľkých skupín, ktoré nie 

sú uzavreté a môžu sa navzájom prekrývať: 1. tradičné (konvenčné) 2. alternatívne 3. kolabo-

ratívne, kooperatívne a komunitné, 4, diskurzívne, 5. elektronické, 6. nástroje, ktoré rešpek-

tujú podstatu komplexity rozhodovacieho priestoru  a 7. ostatné, vysoko špecifické nástroje. 

Cieľom sumarizácie nie je vytvoriť systematizovaný prehľad nástrojov participácie, kľúčové sú 

tu mechanizmy, ktoré podporujú relevantnú kategorizáciu v metodologickom zmysle. 

          V rozličných štúdiách a ďalších publikáciách sú uvádzané tiež ako „participačné metódy“ 

(Lowades, Pratckett, Stoker 2001), napríklad: verejné mítingy, možnosti vyjadrenia pomocou 

dotazníkov, rôzne fóra (rada mladých), „rokovacie cvičenia“, diskusie v malých skupinách, ale 

aj tzv. občianske vzdelávanie a rôzne konzultácie.  

          V. Pirošík (2005) uvádza jednak nástroje, ktoré sú priamo určované zákonnou formou 

(verejné vypočutie, verejné diskusie), ale tiež nástroje, menej známe v našich podmienkach, 

ktoré odrážajú aktuálne trendy: akčné plánovanie, participačné strategické plánovanie, komu-

nitný posudok, riadená vizualizácia, občianska mapa, sociálny audit, občianske poroty, ACE 

(konaj, vytvor, zaži), tímová synergetika. Zvláštnu pozíciu majú špeciálne nástroje, ktoré slúžia 

na zabezpečovanie informovanosti a komunikácie v participačnom okruhu, napr: ankety, prie-

skumy, lokálne médiá, podujatia, občianski poradcovia, občianske rady, poštové schránky sa-

mospráv (čierne skrinky), špecializované pracoviská úradov (verejné stránkové pracovisko, ale 

aj celkový imidž úradu). 

          Sú tu nástroje, ktoré boli vytvorené v systéme klasickej byrokracie, hierarchicky, zhora 

nadol usporiadanom spoločenstve: najmä verejné vypočutie, noviny a tlač vôbec, inzeráty, re-

klamy, otvorené diskusie, verejné nápisy, oznamy a ohlásenia, prezentácia návrhov, poraden-

ské centrá (Brody, Gotchalk, Burby 2003).  Sú to tradičné nástroje, ktoré niektorí autori ozna-

čujú za „staré“ (Wilson 1999). Ich aplikácia je totiž spojená aj s tradičnými predstavami vlád-

nutia v demokraciách a tomu zodpovedajúcim modelom vzťahu občanov a vlády, kde komu-

nikácia smerovala predovšetkým od vlády k občanom, menej v opačnom smere. 
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          Inovačné snahy, zamerané na väčšiu priamu účasť občanov na tvorbe demokracie a pri-

jímaní rozhodnutí priniesli tzv. alternatívne nástroje (vo vzťahu ku tradičným) - predovšetkým 

občianske panely, občianske súdy, riadené skupiny, komunitné plánovanie a „visioning exer-

cises“, teda tvorbu širšej vízie pre komunitu (Pratchett 1999) – aj keď väčšinou majú skôr kon-

zultačný, než participačný charakter. 

          Innes a Booher (2004) za základ alternatívnych metód participácie považujú autentický 

dialóg, siete a inštitucionálne kapacity. Participácie je tu prezentovaná ako multiinteraktívny 

systém, ktorý funguje medzi občanmi a ostatnými účastníkmi. Kolaboratívne postupy majú 

smerovať k vytvoreniu multidimenzionálneho modelu, kde komunikácia, učenie a aktivita 

budú vzájomne efektívne prepojené a kde nastavenie vnútorných väzieb zúčastnených sub-

jektov i nástrojov participácie má byť nadstavbou: 1. kolaborácie, 2. dialógu, 3. interakcie. 

          V 80 – rokoch minulého storočia bol podporovaný vznik a fungovanie metód, nástrojov 

a foriem participácie, ktoré rešpektovali snahu po zákaznícky orientovaných princípoch parti-

cipácie. 90 – roky priniesli oveľa viac inovatívnych metód (Pratchett 1999), zameraných najmä 

konzultatívne – referendá, občianske panely, riadené skupiny. Rýchlo sa rozšírili a boli veľmi 

populárne pri riešení špecifických úloh. Nové metódy deliberatívnej participácie ako občianske 

súdy, problémové fóra a ďalšie boli aplikované v záujme hĺbkových reflexií riešených problé-

mov a znamenali vstup občanov do mnohých finálnych rozhodnutí. Súčasný obraz participač-

ných nástrojov je zmesou aktualizácie tradičných i podpory a metamorfóz nových metód par-

ticipácie – relatívne pasívnych i extrémne intenzívnych (Wilson 1999). Empirické štúdie cha-

rakteru a účinnosti nástrojov participácie poukazujú tiež na významy relevantných kontextov, 

ktoré determinujú prístup k participačným nástrojom – od sociálnych až po geografické.  

          Konvenčné, tradičné nástroje sú pre komunitné skupiny neakceptovateľné (Cuthill 

2002). Uprednostňujú kooperatívne aktivity v rámci komunity (Wilson 1999), keď pre opera-

cionalizáciu tohto potenciálu je žiadúca aj podpora sociálneho systému. Aktuálne výskumy po-

ukazujú na tendencie novej éry kooperácie (s.83) medzi skupinami, založenými na princípe 

komunity, najmä v podmienkach lokálnych politických rozhodovaní. Podľa toho komunitné 

skupiny a lokálne vlády majú spoločne podporovať komunitné dosahovanie cieľov a lokálny 

vývoj. 

          Koncept kolaboratívneho verejného manažmentu je zameraný na občanov a ich poten-

ciál pre aktívne občianstvo (Cooper 2006). Vychádza z určenia kľúčovej hodnoty, ktorou je ob-



229 

 

čianstvo. Aby bolo možné dosiahnuť vitalitu tejto hodnoty, je potrebné zabezpečiť účasť ob-

čanov prostredníctvom kolaboratívnych aktivít s účasťou všetkých subjektov. Cooper vo svojej 

štúdii predkladá päť prístupov k občianskej zainteresovanosti a poukazuje na spôsob, akým 

prispievajú k podpore občianstva a participatívnym snahám: 1.deliberatívne prístupy, 2. opo-

zičný, 3. volebný, 4. prístup legislatívny a výmeny administratívnych informácií, 5. prístup ob-

čianskej spoločnosti.  Každý z týchto prístupov je charakterizovaný aktivizáciou špecifických 

nástrojov a foriem participácie 

          Napriek tomu, že kľúčovými v kooperatívnych nástrojoch sú komunitné atribúty, pozícia 

indivídua ostáva veľmi dôležitá – najmä jeho rozvoj v záujme účasti na participácii a podpore 

širšej komunity. Cuthill uvádza pojem „komunitný ideál“ (2002, s.83), ktorý obsahuje etický 

rozmer a vedie k uvedomeniu si priority komunity a potlačenie osobných individuálnych záuj-

mov. Tento etický základ zahŕňa tak mikro- stupeň (psychologický) ako aj makro-stupeň (socio-

politická úroveň). Pre mikro – úroveň je dôležitý vývin schopností občanov získať poznatky 

a zručnosti, spojené s udržateľnosťou lokálnych požiadaviek (Pretty 1995). V každom systéme 

sú však občania i skupiny, ktorým vyhovuje viac individuálna participácia a tí, ktorí sa priklá-

ňajú ku kolektívnym aktivitám (Pratchet 1999). 

           Bingham, Nabatchi a O´Leary (2005), venovanej participácii v prostredí „novej vlády“ 

uvádzajú participatívne nástroje, ktoré majú výrazne podčiarknuť kooperatívny a kolabora-

tívny charakter, s ohľadom na potrebu podporiť kolaboratívne, negociačné a faciliatačné zruč-

nosti občanov. Zdôrazňujú tiež širšie kontexty participácie a význam ľudského faktora - tvor-

cov a užívateľov nástrojov, ale tiež úradníkov v rámci implementačných sietí. 

          Wagle (2000) vo svojom pojednaní o význame výskumnej metodológie pozitivizmu 

a postpozitivizmu v politických vedách poukazuje na prínos spolupráce expertov a občanov 

v kolaboratívnych systémoch participácie – z metodologického hľadiska to totiž znamená in-

tegráciu faktov a hodnôt. Zdôrazňuje, že participácia v komunitných podmienkach sa môže 

odohrávať rôznymi spôsobmi – uvádza občianske kontakty, verejné mítingy, poradenské cen-

trá, občianske mapovanie, či vyjednávanie a mediáciu – v základných charakteristikách však 

bude buď „dobrovoľná, alebo nedobrovoľná, politická, alebo apolitická“ (s.216).  Zvlášť komu-

nitná participácia potom zahŕňa interakcie expertov a občanov, formovanie občianskych or-

ganizácií, demonštrovanie skupinovej kohézie, programy akčného výskumu, založeného na ko-
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munite, volebný (hlasovací) proces. Významnou súčasťou participácie je podpora snahe „ho-

voriť, analyzovať, hľadať riešenia“ (s.216). Identifikuje tri základné „sily“: komunita, kapitál 

a vláda. 

          Poznanie efektívnosti využívaných participačných nástrojov smeruje nie len k riešeniu 

ich mechanizmov v aktuálnych podmienkach komunít a účinnosti v študovaných okruhoch 

participácie, ale aj identifikovať prípadné podmienky pre ich neúspešné aplikácie v komunit-

ných kontextoch (Irvin, Stansbury 2004). Nízka efektívnosť je zvyčajne spojená s neadekvát-

nymi očakávaniami vo vzťahu k participatívnym nástrojom v špecifických podmienkach ale re-

zervy možno očakávať aj v participačných (a „intelektuálnych“ – Pratchett 1999, s.621) zruč-

nostiach občanov , ktorí tieto nástroje nevyužívajú s ohľadom na ich reálny potenciál. Preto je 

potrebné venovať veľkú pozornosť vzdelávaniu občanov (Wilson 1999) k občianstvu v najšir-

šom zmysle a v užšom zmysle k participácii a vôbec k účasti na rozhodovaní o verejných ve-

ciach v lokálnych, národných i medzinárodných podmienkach ako aj „kultivovaniu dobrých ob-

čanov“ (Cooper 1991, s.43). Autori vo svojej štúdii zdôrazňujú najmä benefity, ktoré participá-

cia prináša samotnému politickému rozhodovaniu. 

          Koncept „diskurzívnej participácie“ (Carpini, Cook, Jacobs (2004) je ako participačná 

forma chápaný veľmi špecificky, odlišne od väčšiny individuálnych a kolektínych prístupov 

k verejným veciam. Je vysvetľovaný v spojení s pojmom deliberácie. Konceptualitácia diskur-

zívnej participácie má päť principiálnych charakteristík: 1. hlavnou formou aktivity, ktorá je 

spojená s diskurzom s ostatnými občanmi je diskusia, ale aj debata a deliberácia, 2. takúto 

formu diskurzu možno vnímať ako druh participácie, hoci analýzy občianskej a politickej parti-

cipácie boli citlivejšie a ústretovejšie k iným spôsobom, v rámci ktorých môžu byť občania ak-

tívni, rozhovor zahrnuli ako meradlo dohody, sústreďujúc sa na také aktivity ako voľby, prácu 

pre politickú stranu, lobbing, prácu v dobrovoľných organizáciách, protestovanie, 3. diskur-

zívna participácia môže zahŕňať formálne inštitúcie a procesy občianskeho a politického ži-

vota, ale nie je nimi limitovaná, môže zahŕňať aj súkromné indivíduá v neformálnych a neplá-

novaných výmenách, aj tých, ktorí sa združujú  v záujme verejných návrhov, ale konajú mimo 

bežných procesov vládnych operácií (školy, knižnice, domovy, komunitné centrá, kostoly), 4. 

diskurzívna participácia sa môže objaviť v rôznych médiách, zahŕňajúc aj interpersonálne 

priame výmeny, telefonické konverzácie, výmeny e-mailov, internetové fóra, 5. sústreďuje sa 

na lokálne, národné i medzinárodné problémy (s.318-319). 
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          Definícia diskurzívnej participácie, ako uvádzajú Carpini, Cook, Jacobs (2004) nezahŕňa 

množstvo na rozhovory sústredených aktivít – napr. rozhovory elít s elitami, rozhovory v rámci 

kampaní, kongresné deliberácie, alebo televízne rozhovory (talk-shows), komunikácia elít 

s občanmi, telefonovanie do rádiových a televíznych show, listy editorom a ďalšie kontakty 

s médiami – ako tlačové konferencie, mítingy a konverzácie o osobných problémoch, alebo 

úvahy, ktoré nie sú priamo spojené s verejnými záležitosťami. Definícia diskurzívnej participá-

cie sa líši aj od ostatných, založených na argumentoch – ako sú formy občianskej a politickej 

dohody, voľby, dobrovoľníctvo, protesty, priame riešenie verejných problémov cez organizá-

cie komunity. Problémom je nedostatok empirického materiálu, ktorý by umožňovať konfron-

táciu a objasnenie špecifík tohto typu participácie.  

          Výskumov, ktoré by poskytovali prostriedky priameho merania diskurzívnej participácie 

je veľmi málo, sú zriedkavé a v základných pozíciách neisté. Jedným z relevantných je štúdia, 

ktorá obsahuje aj meranie diskurzívnej participácie (Cook et al. 2003, Delli Carpini et al. 2003). 

Tu boli využité také nástroje ako on-line fórum pre diskusiu o lokálnych národných a medziná-

rodných problémoch vo verejných veciach, internetová konverzácia, formálne a neformálne 

mítingy na diskusiu o týchto problémoch, osobné telefonické konverzácie. Jednoznačne však, 

experimentálna štúdia Mendelberga (2002) potvrdila, že pre rozvoj kooperatívnych nástrojov 

je kľúčovou technikou osobná interpersonálna komunikácia. Sú tu i ďalšie štúdie, ktoré pod-

porujú vývimočné efekty neformálnych diskusných nástrojov (Walsh 2003) a kolaboratívnych 

prístupov (Crewe 2001). 

          Aplikácia teórie komplexity na podmienky lokálnych, či národných vlád umožňuje uvažo-

vať o participácii s ohľadom na výrazné limity tradičných prístupov v koncepčnom i nástrojo-

vom rámci. Možno tu sledovať korene a zdroje erózie výstupov zákonnosti, a to s rešpektom 

voči charakteru komplexity sociálnych systémov. Táto totiž výrazne spochybňuje snahy po vy-

sokej miere kontroly a prediktability účinnosti prijímaných rozhodnutí i dobre známych poli-

tických stratégií, koordinovaných z jedného centra. S rastom miery interaktívnosti systému, 

jeho dynamiky, variability a tvorivosti sa tradičné nástroje vládnutia i participácie stávajú skôr 

prekážkou ako stimulátorom dynamického vývoja. Tomu musí zodpovedať aj aplikácia partici-

pačných nástrojov (Wagenaar 2007).  
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          Nástroje, založené na efektívnej komunikácii počítajú s vysokou mierou transparentnosti 

rozhodovania na všetkých úrovniach a sú najlepšou voľbou pre zvládnutie riadenia multiinter-

aktívnych systémov. Ide teda o komunikáciu v širšej spoločenskej perspektíve a jej využívania 

ako základu pre aktiváciu efektívnej participácie (Vos, Westerhoudt 2008). 

          Využívanie moderných technológií a techniky, najmä elektronických nástrojov významne 

rozširuje priestor pre participáciu občanov na rozhodovaní vo verejných politikách, ale v mno-

hých prípadoch aj výrazne zvyšuje jej efektívnosť (Schnepf, Strasser 2008). Autori tieto ná-

stroje označujú ako „nástroj na internete založeného manažmentu“ – využíva pre občanov 

veľmi atraktívne prvky, možnosti vizualizácie, rýchlu výmenu informácií v rámci obce. Komu-

nikácia medzi účastníkmi v priestore participácie tak nadobúda špecifický rozmer s jeho výho-

dami i nevýhodami. 

          K najnovším on-line nástrojom patrí aj tzv. crowdsourcing. Samotný pojem pochádza od 

J. Howe z roku 2006 a ide o označenie pre  on line distribuované riešenie problému a tvorba 

modelu, ktorý využíva kolektívnu inteligenciu on line komunity pre špecifické riadenie cieľov. 

Hlavnými znakmi tohto on-line participačného nástroja participácie sú: 1. nenáročné na čas, 

2. objektívne kritériá hodnotenia úspešnosti alebo metriky, 3. nejde o koncept „stakeholders“, 

4. nie je potrebná účasť všetkých aktérov, 5. nie je potrebné hľadať konsenzus, 6. nie je po-

trebné prerokovanie. Brabham (2009) poukazuje na výhody tohto nástoja v prípadoch, kedy 

bežné, typické verejné procesy sú v aplikácii veľmi problematické a neefektívne. Využívajú sa 

najmä tam, kde nie je možné dosiahnuť účasť všetkých relevantných subjektov, je vhodný 

najmä v procesoch verejného plánovania. Kľúčovým je tu koncept kolektívnej inteligencie. 

          Ako nové metódy sú uvádzané aj tzv. on-line panely (Van Ryzin 2008). Sú to okrem iného 

metódy, využívané na mapovanie pre výskum trhu a verejnej mienky, efektívnejšie, než pô-

vodné telefonovanie a mailovanie.  

 

          Dynamika a variabilita nástrojovej výbavy občianskej a politickej participácie má určite 

väzby tak na teoreticko – koncepčné a metodologické prostredie ako i na praktickú sféru apli-

kácií, ktoré sú zvyčajne výrazne špecifické a blízke občianskej a politickej realite v konkrétnych 

podmienkach – lokálnych, národných i nadnárodných.  Cieľom tejto časti analýzy participácie 

na úrovni teoretickej i empirickej nebolo podať vyčerpávajúci sumár nástrojov a ich charakte-

ristík. Pre aktuálne zameranie je významným určenie kľúčových trendov a identifikácia základ-
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ných mechanizmov nástrojov participácie. Skúmať efektivitu a charakter využívania týchto ná-

strojov znamená vždy selektívne sa sústrediť na špecifický participačný okruh a analyzovať 

jeho prejavy. 

 

 

3. Zameranie analýzy 

 

          Nástrojom venovaná časť analýzy participácie sleduje vybrané typy nástrojov v kontexte 

súčinnosti determinantov, definovaných na úrovni „priestoru“ (obec, región, Slovenská repub-

lika) a na úrovni „charakteru udalosti“, ku ktorej sa viaže hodnotenie použitia vybraných typov 

nástrojov (tvorba niečoho nového, udržiavanie, zmena, zrušenie), v diferencovanom prostredí 

– úroveň „situačného kontextu“ (simulované problémy, jedinečné pre každú úroveň).  

 

      Ciele analýzy: 

1. Zistiť štruktúru participačných nástrojov s ohľadom na určené úrovne 

2. Zistiť charakter diferencujúcich efektov demografických charakteristík vo vzťahu k pre-

ferenciám nástrojov participácie na sledovaných úrovniach 

3. Zistiť charakter diferencií v preferenciách nástrojov participácie s ohľadom na intra-

úrovňové členenie. 

4. Zistiť charakter diferencií v preferenciách nástrojov participácie s ohľadom na inter – 

úrovňové interakcie 

 

 

4. Metóda 
 

          Analýza nástrojov participácie v záujme identifikácie kľúčových mechanizmov hodnote-

nia a aktivácie participačného inštrumentária bola sledovaná s využitím testu METODIKA OP-

1: F, keď štruktúra testu korešpondovala s cieľmi analýzy.  

          Konštrukcia metodiky-testu je viazaná na určenie troch základných úrovní, funkčných 

ako činitele, determinujúce preferencie vybraných nástrojov participácie: 

A. úroveň „priestoru“, definovaná v stupňoch:  

            1.  obec, 2. región, 3. Slovenská republika 
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B. úroveň „charakteru udalosti“, definovaná v stupňoch:  

1. tvorba nového, 2. udržanie, 3. zmeny, 4. zrušenie 

C. úroveň „situačného kontextu“, definovaná v udalostiach, problémoch, špecifických 

pre každú z úrovní A a B. 

          Úlohou respondentov bolo pomocou 7 – stupňovej škály (1=rozhodne áno, 7=rozhodne 

nie) zhodnotiť mieru účinnosti predložených nástrojov participácie: 

- podať návrh na riešenie príslušnému úradu 

- zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii 

- ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu 

- zorganizovať v obci/meste petičnú akciu  

- uviesť problém miestnej tlači, rozhlase, TV 

- osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia 

- vypísať miestne referendum 

Prehľad udalostí a problémov v „situačnom kontexte“: 

 

          Podľa testov reliability je hodnota Cronbachovej  pre súbor položiek – nástrojov na sle-

dovaných úrovniach vo vzťahu k jednotlivým problémom 8,07 – 8,43. 

          Získané empirické údaje boli spracované pomocou metód deskriptívnej štatistiky, testov 

reliability (Crombach. ), jednorozmernej analýzy rozptylu (ONEWAY), multidimenzionálnej 

analýzy rozptylu (MANOVA), faktorová analýza (metóda hlavných komponentov, rotácia VA-

RIMAX). V analýze boli použité primárne dáta ako i transformované údaje (súhrnné priemerné 

skóre). 

 

 

5.Faktorová štruktúra súboru nástrojov participácie 

 

          Súčasťou analýzy preferencií nástrojov participácie vzhľadom na určené úrovne bolo sle-

dovanie faktorovej štruktúry nástrojov s ohľadom na priestor, kde sú riešené predkladané 

problémy. Cieľom faktorovej analýzy bolo zistiť charakter tvorby štruktúry nástrojov partici-

pácie vzhľadom na mechanizmy hodnotenia ich účinnosti v súbore, združujúcom úrovne „si-

tuačného kontextu“ podľa úrovne „priestoru“. V tomto kontexte bolo zaujímavé sledovať, či 
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faktorová štruktúra predstavuje nástroje, členené podľa charakteru jednotlivých ponúkaných 

nástrojov, alebo sa pri hodnotení účinnosti nástrojov ako významnejšia javí úroveň „situač-

ného kontextu“.  

          Podľa údajov, uvedených v Tab.1 výsledky faktorovej analýzy štruktúry nástrojov z hľa-

diska hodnotenia ich účinnosti pri riešení problémov v obci súhrnne poukazujú na to, že zo 

siedmych extrahovaných faktorov šesť je orientovaných na charakter predložených nástrojov, 

jeden extrahovaný faktor podporuje hodnotenie účinnosti nástrojov s ohľadom na „situačný 

kontext“ – ide o problém, z hľadiska úrovne „charakteru udalosti“ simulovaný problém, defi-

novaný ako „zrušenie“.  

          Jednotlivé faktory takmer presne kopírujú sledované nástroje: F – 2 (osobná iniciatíva na 

riešenie), F – 3 (médiá), F – 6 (sťažnosť), alebo združujú po dva nástroje: F – 1 (podať návrhy 

na riešenie úradu a zorganizovať občiansku diskusiu) – ako iniciatíva na hľadanie možností rie-

šenia, F – 5 (petičná akcia za konečné vyriešenie problému, vypísať referendum) – ako uzavretý 

systém možností riešenia áno - nie, F – 7 (petícia a referendum), ale len vo väzbe na situáciu 

„nové“. Jedine F – 4 je faktor, združujúci takmer celý súbor nástrojov, ktorých účinnosť je hod-

notená súhrnne pre udalosť „zrušenie“. 

          Faktorová štruktúra nástrojov participácie pre riešenie problémov regióne je veľmi po-

dobná ako pri riešení problémov v obci/meste. Podľa údajov v Tab.2 extrahované boli faktory, 

ktoré vyčleňujú jednotlivé nástroje transsituačne: F – 2 (médiá), F – 4 (osobná iniciatíva na 

riešenie), F – 7 (sťažnosť). Okrem týchto faktorov možno jednoznačne určiť faktory, združujúce 

dva druhy nástrojov, F – 1 iniciatívy na hľadanie možností riešenia – dôraz na vstupnú aktivitu 

(sýtená položkami: podať návrh na úrad a zorganizovať verejnú diskusiu) a F – 5 áno-nie – dô-

raz na výstupný efekt (sýtené položkami: petičná akcia a referendum). F – 3 je faktorom, ktorý 

združuje všetky nástroje bez výnimky do jedného mechanizmu hodnotenia účinnosti – ide 

opäť o „charakter udalosti“ – „zrušenie“.  
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Tab.1 Faktorová štruktúra súboru nástrojov participácie s ohľadom na riešenie  

           štyroch simulovaných problémov v obci 

 

NÁSTROJE F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F–7 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu 0,68       

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii 0,68       

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu       0,56 

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za potrestanie 
nezodpovedných občanov 

      0,71 

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)   0,75     

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia  0,78      

Vypísať miestne referendum za zavedenie účinnej kon-
troly (prípadne sankcií) 

    0,58   

 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu 0,69       

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii 0,68       

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu      0,68  

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za reguláciu 
potoka 

    0,51   

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)   0,80     

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia  0,76      

Vypísať miestne referendum za reguláciu potoka     0,73   

 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu 0,63       

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii 0,68       

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu      0,71  

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za záchranu pa-
miatky 

    0,66   

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)   0,77     

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia  0,78      

Vypísať miestne referendum za záchranu pamiatky     0,77   

        

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu    0,60    

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii    0,61    

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu    0,55    

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za zrušenie 
dane 

   0,75    

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)    0,59    

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia  0,68      

Vypísať miestne referendum za zrušenie dane    0,69    

        

Eigenvalue: 8,44 2,22 2,07 1,90 1,54 1,30 1,07 

% rozptylu: 30,13 7,93 7,40 6,79 5,51 4,67 3,86 
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   Tab.2 Faktorová štruktúra súboru nástrojov participácie s ohľadom na riešenie  

              štyroch simulovaných problémov v regióne 

 

NÁSTROJE F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F–7 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu 0,67       

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii 0,66       

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu      0,67  

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za záchranu prí-
rody regiónu 

     0,56  

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)  0,71      

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia    0,78    

Vypísať miestne referendum za záchranu prírody regiónu     0,71   

 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu 0,69       

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii 0,70       

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu       0,73 

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za zmenu charak-
teru oblasti 

    0,53   

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)  0,78      

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia    0,86    

Vypísať miestne referendum za zmenu charakteru oblasti     0,80   

 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu 0,73       

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii 0,71       

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu       0,72 

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za starostlivosť 
o zdroje vody 

    0,54   

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)  0,79      

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia    0,80    

Vypísať miestne referendum za starostlivosť o zdroje vody     0,73   

        

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu   0,65     

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii   0,68     

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu   0,72     

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za zrušenie asi-
milačného programu 

  0,76     

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)   0,68     

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia   0,57     

Vypísať miestne referendum za zrušenie asimilačného 
programu 

  0,70     

        

Eigenvalue: 9,73 2,34 2,22 1,96 1,30 1,18 1,11 

% rozptylu: 34,7
3 

8,37 7,94 6,99 4,64 4,22 3,95 
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 Tab.3. Faktorová štruktúra súboru nástrojov participácie s ohľadom na riešenie  

               štyroch simulovaných problémov v Slovenskej republike 

 

NÁSTROJE F-1 F-2 F-3 F–4 F-5 F-6 F–7 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu    0,76    

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii    0,60    

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu   0,53 0,53    

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za urýchlenie 
výstavby 

  0,71     

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)     0,70   

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia  0,77      

Vypísať miestne referendum za urýchlenie výstavby   0,71     

 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu    0,65    

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii    0,52    

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu        

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za nové člene-
nie Slovenska 

       

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)     0,67   

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia  0,76      

Vypísať miestne referendum za nové členenie Slovenska        

 

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu        

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii      0,58  

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu        

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za zachovanie 
slovenských tradícií 

     0,74  

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV)     0,78   

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia  0,79      

Vypísať miestne referendum za zachovanie slovenských 
tradícií 

      0,77 

        

Podať návrh na riešenie príslušnému úradu 0,54       

Zorganizovať diskusiu medzi občanmi o situácii 0,61       

Ako občan podať sťažnosť príslušnému úradu 0,54       

Zorganizovať v obci/meste petičnú akciu za odstavenie 
jadrových elektrární 

0,79       

Uviesť problém v miestnej tlači, rozhlase (TV) 0,63       

Osobne prevziať iniciatívu za hľadanie spôsobu riešenia  0,74      

Vypísať miestne referendum za odstavenie jadrových 
elektrární 

0,79       

        

Eigenvalue: 10,70 2,50 1,82 1,76 1,32 1,28 1,23 

% rozptylu: 38,21 8,94 6,51 6,28 4,70 4,59 4,39 
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         V porovnaní s predchádzajúcimi dvomi je štruktúra nástrojov participácie podľa hodno-

tenia miery ich účinnosti pri riešení simulovaných problémov s ohľadom na priestor celej SR 

usporiadaná trochu inak. Extrahované boli faktory, ktoré sú sýtené jedným nástrojom transsi-

tuačne: F – 2 (osobná iniciatíva na riešenie), F – 5 (médiá), F – 7 (referendum – ale len pre 

charakter udalosti „zachovanie“), faktory, ktoré združujú po tri položky – nástroje: F – 3 (sý-

tený položkami: sťažnosť, petícia, referendum) a F – 4 ako iniciatíva na vstupe – s následným 

hľadaním riešenia v možnostiach (sýtené položkami: podať návrh, zorganizovať verejnú disku-

siu a podať sťažnosť). Obdobne ako v priestore obce a v priestore regiónu, aj v priestore SR 

celkovo je na úrovni „charakteru udalosti“ , definovanej ako „zrušenie“ extrahovaný samo-

statný faktor, ktorý sýtia (okrem osobnej iniciatívy) všetky položky – nástroje participácie, F – 

1 teda možno chápať ako nástroje participácie pre riešenia problému, ktorý vedie k zrušeniu, 

resp. ukončeniu niečoho. 

 

          Pohľad na štruktúru nástrojov participácie v porovnaní situácie vo výsledkoch faktorovej 

analýzy naznačuje, že väčšina nástrojov je z hľadiska účinnosti hodnotená v línii transsituač-

ného pôsobenia (možno uvažovať o tom, že nie je dôležitý problém, ktorý riešime, ale charak-

ter nástroja). To však zjavne neplatí v prípadoch, kedy ide o riešenie problému, ktorý súvisí 

s ukončením, zrušením, uzavretím niečoho. V týchto prípadoch je účinnosť všetkých nástrojov 

hodnotená súhrnne, rovnakým mechanizmom. 

 

 

6. Hodnotenie účinnosti nástrojov participácie z ohľadom na diferencie  

      v sociálno – demografických charakteristikách 

 

          Účinnosť vybraných nástrojov participácie je diferencovaná s ohľadom na mnohé fak-

tory. Súčasťou našej analýzy je sledovanie situácie vzhľadom na sociálno – demografické cha-

rakteristiky: pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť miesta bydliska a sféra zamestnanosti. Uvá-

dzame všetky získané výsledky, napriek tomu, že nie vždy ide o štatisticky významné zistenia. 

Pomocou priemerných nameraných skóre však často možno odhadovať niektoré významné 

trendy. 
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6.1. Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie 

 

          Hľadanie rozdielov medzi mužmi a ženami v hodnotení účinnosti nástrojov participácie 

viedlo k mnohým zaujímavým zisteniam. Napriek tomu, že interpretácie niektorých zistení 

môžu byť funkčné len v zmysle hypotetickom, celkový obraz o týchto rozdieloch môže priniesť 

nové poznanie ohľadne kľúčových vzorov konania mužov a žien v situáciách, ktoré vyžadujú 

iniciatívu a zapojenie sa do riešenia niektorých problémov, ktoré presahujú hranicu súkrom-

ného a stávajú sa verejnými, čo znamená, že sa týkajú keď nie všetkých, tak určite mnohých 

ľudí.  

 
      
 
Tab.4 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení  
           problémov – súhrnné priemerné skóre (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

OBEC 2,49 0,12 3,38 3,36 

REGIÓN 4,10 0,04 3,31 3,36 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2,26 0,13 3,29 3,36 

 

 
          Podľa údajov, uvedených v Tab.4 boli diferencie medzi mužmi a ženami v hodnotení 

účinnosti nástrojov participácie zistené  v priestore problémov, definovaných regionálnymi 

hranicami (F=4,10, p=0,04), keď podľa priemerného nameraného skóre sú ženy o niečo kritic-

kejšie ako muži. Priemery poukazujú na to, že účinnosť vybraných nástrojov je hodnotená v 

„lepšom priemere“, ale účinnosť jednotlivých nástrojov je diferencovaná a hodnotená rôzne. 

Celkovo sú ako vysoko účinné hodnotené médiá ako nástroj vytvorenia priestoru pre partici-

páciu, resp. vyššie, než ostatné nástroje. Naopak, za najmenej účinnú je považovaná osobná 

iniciatíva, vyvíjaná na riešenie, alebo vyriešenie problému. To znamená, že predstava o osob-

nom príspevku k riešeniu problému je veľmi hmlistá a poukazuje na veľmi málo dôvery 

v tomto smere. 
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Tab.5 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení  
          problémov v podmienkach obcí (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Podanie návrhu na riešenie 6,05 0,01 3,10 2,86 

Diskusia medzi občanmi 6,32 0,01 3,05 2,81 

Podanie sťažnosti 1,85 0,17 3,75 3,62 

Zorganizovanie petičnej akcie 0,20 0,65 3,35 3,61 

Uvedenie problému v médiách 1,48 0,22 2,88 2,77 

Osobná iniciatíva na riešenie 0,03 0,85 4,40 4,42 

Referendum 0,10 0,74 3,65 3,61 

 
 
          Údaje, uvedené v Tab. 5, 6. 7 poskytujú prehľad interpohlavných diferencií v hodnotení 

účinnosti nástrojov participácie jednotlivo v podmienkach obce, regiónu a v celej SR. Prehľad 

zistení umožňuje konštatovať, že v priestore obce a regiónu sú tieto zistenia veľmi podobné.  

          Štatisticky významné diferencie medzi mužmi a ženami v charaktere hodnotenia účin-

nosti nástrojov participácie súhrnne (spriemernené) pre všetky simulované problémy na 

úrovni „charakteru udalosti“ v obci  boli zistené vo vzťahu k nástrojom, združeným v jednom 

samostatnom faktore, označenom ako „iniciácia tvorby možností riešení problému“ (podanie 

návrhu – F=6,05 a p=0,01 a iniciovanie diskusie medzi občanmi – F=6,32 a p=0,01). Podľa prie-

merného skóre sú tieto nástroje hodnotené ako stredne účinné, v porovnaní s ostatnými ná-

strojmi. Diferencie medzi mužmi a ženami smerujú k zjavne väčšej miere dôvery u žien (o málo 

viac diskusia: M=2,81 ako podanie návrhu: M=2,86), než u mužov (M pre diskusiu medzi ob-

čanmi = 3,05 a M pre podanie návrhu = 3,10).  

          Ostatné nástroje sú tiež hodnotené odlišne, ale len s veľmi malými odchýlkami – najmen-

šie rozdiely medzi mužmi a ženami sú pri hodnotení účinnosti osobnej iniciatívy na riešenie 

problému, ale pri referende a zorganizovaní petičnej akcie. Ide zväčša o nástroje, ktoré majú 

jednoznačný výstup (áno, alebo nie). Osobná iniciatíva je teda aj mužmi aj ženami zhodne hod-

notená ako najmenej účinná pri riešení problémov (M u mužov =4,40 a M u žien =4,42). Podľa 

hodnôt priemerného skóre je tento nástroj považovaný za horšie ako priemerne účinné. Toto 

zistenie možno považovať za veľmi dôležité, zvlášť v podmienkach obcí, kde by riešené prob-

lémy mali byť „občanom bližšie“ a teda osobná iniciatíva by mala patriť k prirodzeným a účin-

ným mechanizmom, keďže nesie prvky neformálnosti a v ľudskej iniciatíve obsiahnutý mo-

ment dynamiky, ktorý by mohol byť vysoko efektívnou oporou participačných procesov v obci.  
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          Naopak, zo súboru hodnotených nástrojov sú podľa respondentov najviac dôveryhodné, 

resp. účinné médiá (o málo viac pre ženy: M=2,77, než pre mužov: M=2,88). Uviesť problém 

v médiách je nástroj, ktorý má síce široký informačný záber, môže fungovať ako podnecujúci 

faktor, ale zvyčajne nedisponuje priamymi aktivitami, ktoré vedú k rozhodnutiam a riešeniam. 

V porovnaní s osobnou iniciatívou sú však, podľa respondentov, podstatne účinnejšie. 

 

 
Tab.6 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení  
           problémov v podmienkach regiónov (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Podanie návrhu na riešenie 6,89 0,01 2,95 2,67 

Diskusia medzi občanmi 9,13 0,00 2,94 2,64 

Podanie sťažnosti 5,30 0,02 3,59 3,35 

Zorganizovanie petičnej akcie 2,47 0,11 3,08 2,92 

Uvedenie problému v médiách 3,67 0,05 2,75 2,54 

Osobná iniciatíva na riešenie 0,70 0,40 4,16 4,26 

Referendum 0,18 0,67 3,33 3,28 

 
 
          Veľmi podobná ako v podmienkach obcí je i situácia v podmienkach regiónov. Diferencie 

v hodnotení účinnosti predložených nástrojov na riešenia simulovaných problémov v regióne 

sú štatisticky významné v prípade štyroch nástrojov, z toho najvýraznejšie sú vo vzťahu k účin-

nosti zorganizovania diskusie medzi občanmi (F=9,13, p=0,00). Štatisticky významné sú aj di-

ferencie, zistené pri podaní návrhu na úrad (F=6,89, p=0,01) a podaní sťažnosti (F=5,30, 

p=0,02). Priemerné skóre naznačuje, že v podmienkach regiónu sú tieto nástroje  pri riešení 

problémov podľa mužov i žien mierne účinnejším nástrojom, než tomu bolo pri riešení prob-

lémov v podmienkach obce, najmenej účinné je podanie sťažnosti.  

          Médiá sú pri riešení problémov v podmienkach regiónu považované za ešte účinnejšie, 

než v podmienkach obce, keď zistené diferencie medzi mužmi a ženami sú tu štatisticky vý-

znamné (F=3,67, p=0,05). Poukazujú na to, že ženy sú vo vzťahu k médiám o niečo málo dô-

verčivejšie (M=2,54), než muži (M=2,75).  

          Spomedzi sledovaných nástrojov, je opäť za najmenej účinnú považovaná osobná inicia-

tíva, aj keď nie natoľko ako v podmienkach obce. O príčinách tohto postoja respondentov 

možno uvažovať len veľmi hypoteticky. 
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Tab.7 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení  
           problémov v podmienkach Slovenskej republiky (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Podanie návrhu na riešenie 3,15 0,08 3,39 3,13 

Diskusia medzi občanmi 3,63 0,06 3,29 3,09 

Podanie sťažnosti 1,32 0,24 4,05 3,92 

Zorganizovanie petičnej akcie 0,06 0,81 3,31 3,29 

Uvedenie problému v médiách 5,08 0,02 2,76 2,52 

Osobná iniciatíva na riešenie 0,00 0,99 4,62 4,62 

Referendum 0,72 0,40 3,50 3,39 

 
 
 
Tab.8 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení  
          problémov – súhrnné priemerné skóre: obec + región + SR (ONEWAY) 
  

NÁSTROJE F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Podanie návrhu na riešenie 6,53 0,01 3,13 2,89 

Diskusia medzi občanmi 7,71 0,01 3,10 2,85 

Podanie sťažnosti 3,37 0,07 3,80 3,63 

Zorganizovanie petičnej akcie 0,75 0,39 3,24 3,17 

Uvedenie problému v médiách 4,37 0,04 2,80 2,61 

Osobná iniciatíva na riešenie 0,15 0,70 4,39 4,43 

Referendum 0,38 0,54 3,49 3,43 

NÁSTROJE súhrnne 3,53 0,06 3,42 3,29 

 
 
          Celkový pohľad na hodnotenie účinnosti predložených nástrojov participácie v podmien-

kach obce, regiónu, i celej republiky, uvedený v Tab.8 naznačuje zreteľnú tendenciu v rozdie-

loch medzi hodnotením u mužov a hodnotením u žien, aj keď tieto rozdiely  (len veľmi tesne) 

nemožno považovať za štatisticky významné (F=3,53, p=0,06). Podľa priemerných nameraných 

a spriemernených hodnôt sú tieto nástroje súhrnne účinnejšie podľa žien (M=3,29), než podľa 

mužov (M=3,42). Tieto hodnoty naznačujú, že sledované nástroje, podľa hodnotení respon-

dentov nemožno považovať za vysoko účinné  – skôr priemerné. Najúčinnejším nástrojom je 

využitie médií, najmenej účinným nástrojom je osobná snaha vyriešiť problém „vlastným pro-

striedkami“ vo „vlastnej réžii“.  
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          Tendencie v diferenciách poukazujú na to, že ženy sú v prípade všetkých nástrojov par-

ticipácie pri hodnotení ich účinnosti menej kritické a viac dôverujú ich použitiu, než muži. Na 

tomto mieste analýzy ešte nemožno riešiť otázku miery aktivity mužov a žien, pokiaľ ide 

o osobnú skúsenosť s využitím týchto nástrojov pri riešení problémov, ktoré sú aktuálne tak 

v obci, regióne i v celej SR. Preto odpovede týmto smerom nie sú na tomto mieste podložené 

empirickými údajmi, ale vzhľadom na štruktúru použitej metodiky možno poskytnúť i tieto in-

formácie, v ďalšej časti analýzy. 

 

 

6.2. Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie  

        medzi vekovými kategóriami 

 

         Súčasťou analýzy je sledovanie tendencií vplyvu vekových štruktúr na hodnotenia účin-

nosti nástrojov participácie. Jednotlivé vekové kategórie sú zvyčajne charakterizované dife-

rencovanými hodnotovými zameraniami, mierou aktivity v záujme riešenia verejných problé-

mov i celkovou predstavou o spôsobe, akým možno „byť občanom“. 

 

Tab.9 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
          medzi vekovými kategóriami – súhrnné priemerné skóre (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60 - 

OBEC  0,24 0,96 3,35 3,43 3,42 3,37 3,38 3,30 3,44 

REGIÓN 0,26 0,95 3,15 3,18 3,24 3,18 3,13 3,07 3,13 

SLOV. REPUBLIKA 0,50 0,80 3,40 3,45 3,58 3,54 3,36 3,46 3,50 

 

 

          Pohľad na súhrnné údaje, uvedené v Tab.9, naznačuje celkové trendy v sledovaných di-

ferenciách, konkrétnejšie uvedených v nasledujúcich tabuľkách. Podľa týchto údajov sú dife-

rencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie minimálne, takmer žiadne, čo možno ozna-

čiť za prekvapivé zistenie. Situácia je evidentná v podmienkach obce, regiónu o celej SR.  

          Snaha určiť niektoré smerovania v rámci určených vekových kategórií vedie k zisteniu 

o tom, že podľa priemerného skóre je zjavne najviac kritická veková kategória od 26 do 30 
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rokov, najmä pri riešení problémov v podmienkach SR ako celku (M=3,58 – najvyššia name-

raná hodnota vôbec). Naopak, z jednotlivých vekových kategórii je z celkového pohľadu zjavná 

najvyššia miera dôvery v sledované nástroje vo vekovej skupine od 51 do 60 rokov, najmä pri 

riešení problémov v priestore regiónu (M=3,07 – celkovo najnižšia nameraná hodnota). Aj keď 

celkovo namerané hodnoty nemožno považovať za prejav dôvery, možno skôr uvažovať 

o priemernom, resp. v „lepšom priemere“ hodnotiacom postoji, možno i tu sledovať istú 

mieru dynamiky vzhľadom na vplývajúce faktory, kontext a ďalšie i tu nepredpokladané čini-

tele.  

 

 

Tab.10 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
             medzi vekovými kategóriami v obci (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F P PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60 - 

Podanie návrhu na riešenie 0,52 0,79 2,84 3,04 3,08 2,95 2,96 2,82 2,88 

Diskusia medzi občanmi 1,18 0,31 3,05 3,07 3,02 2,90 2,78 2,71 2,87 

Podanie sťažnosti 0,05 0,99 3,74 3,69 3,65 3,67 3,66 3,71 3,63 

Zorganizovanie petičnej ak-
cie 

0,73 0,62 3,10 3,20 3,32 3,35 3,40 3,28 3,63 

Uvedenie problému v mé-
diách 

0,67 0,66 2,98 2,78 2,82 2,89 2,81 2,60 2,85 

Osobná iniciatíva na rieše-
nie 

0,58 0,74 4,54 4,50 4,39 4,26 4,31 4,50 4,49 

Referendum 1,11 0,35 3,22 3,72 3,66 3,57 3,71 3,44 3,85 

 
 
 
          V línii súhrnných zistení ohľadne diferencií medzi vekovými kategóriami v hodnotení 

účinnosti nástrojov participácie možno hodnotiť aj situáciu pri riešení problémov v podmien-

kach regiónu. Štatisticky významné diferencie medzi vekovými kategóriami neboli zistené pri 

žiadnom z určených nástrojov participácie. Niektoré tendencie však možno pozorovať vzhľa-

dom na priemerné skóre, namerané pre jednotlivé vekové kategórie. Sledujúc situáciu vo vše-

obecne hodnotených ako najúčinnejších nástrojoch – médiách možno konštatovať, že výrazne 

najviac im dôveruje veková kategória od 51 do 60 rokov (M=2,60 – celkovo najnižšie namerané 

skóre v podmienkach obce. Z ostatných vekových kategórií najmenej dôveruje účinnosti médií 

pri riešení problémov v obci najmladšia veková kategória od 18 do 20 rokov (M=2,98), keď 
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táto veková kategória ako najúčinnejšie hodnotí podanie návrhu na riešenie na úrad (M=2,84). 

Respondenti v najaktívnejšom veku od 31 do 50 rokov okrem médií považujú za najúčinnejšie 

diskusie medzi občanmi a podávanie návrhov na riešenie na úradoch. Všetky vekové kategórie 

vykazujú ako najmenej účinný nástroj vyvinutie osobných iniciatív pri konkrétnom riešení 

problémov, najvýraznejšia je nedôvera respondentov vo veku od 18 do 20 rokov 

(M=4,54), respondenti vo veku od 21 do 25 rokov (M=4,50) a veková kategória od 51 do 60 

rokov (M=4,50), resp. nad 60 rokov (M=4,49). Ide teda o najmladšie a najstaršie vekové roč-

níky, aj keď celkovo najnižšie hodnotenie účinnosti tohto nástroja je zjavné. 

           
 
 
 Tab.11 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
              medzi vekovými kategóriami v regióne (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60 - 

Podanie návrhu na riešenie 0,76 0,60 2,69 2,90 2,91 2,82 2,72 2,65 2,52 

Diskusia medzi občanmi 1,11 0,35 2,82 2,95 2,89 2,72 2,65 2,58 2,71 

Podanie sťažnosti 0,40 0,87 3,37 3,42 3,54 3,43 3,41 3,47 3,20 

Zorganizovanie petičnej ak-
cie 

0,31 0,92 2,90 2,90 3,09 3,04 2,97 2,97 3,08 

Uvedenie problému v mé-
diách 

0,94 0,45 2,80 2,49 2,69 2,79 2,65 2,43 2,62 

Osobná iniciatíva na rieše-
nie 

0,63 0,70 4,33 4,26 4,19 4,09 4,05 4,33 4,44 

Referendum 0,52 0,79 3,13 3,32 3,36 3,34 3,33 3,04 3,33 

 

 
 
          Tab. 11 poskytuje údaje o diferenciách v hodnotení účinnosti nástrojov participácie me-

dzi vekovými kategóriami v podmienkach regiónu. Ani tu neboli zistené štatisticky významné 

diferencie, podľa priemerného skóre však možno pozorovať niektoré významnejšie súvislosti. 

Dôvera voči jednotlivým nástrojom sa zdá byť pri riešení problémov v regióne o málo vyššia, 

než je tomu pri riešení problémov v obci, aj keď stále ostáva v rozmedzí „lepšieho priemeru“. 

Najvýraznejšie nástroje, ktoré sú zvyčajne hodnotené v jednom mechanizme (viď výsledky fak-

torovej analýzy) tu zjavne patria medzi najlepšie hodnotené. Tento trend je až na niektoré 

odchýlky zjavný vo všetkých vekových kategóriách. To však stále nič nemení na tom, že ako 

najúčinnejšie spomedzi určených nástrojov boli hodnotené médiá – najviac v kategórii od 51 

do 60 rokov (M=2,43).  
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          Osobná priama iniciatíva na riešenie problémov vlastnými aktivitami ostáva nástrojom, 

ktorý je hodnotený ako najmenej účinný, ale možno tu pozorovať pomerné výrazné diferencie 

medzi vekovými kategóriami, aj keď nie štatisticky významné. Najmenšia je nedôvera respon-

dentov vo veku od 41 do 50 rokov (M=4,05), naopak najvýraznejší je kritický postoj respon-

dentov nad 60 rokov, čo je vzhľadom na situáciu týchto občanov, kde je celkovo obtiažnejšie 

aktívne zapojenie sa do sociálneho, ekonomického – i občianskeho – života pochopiteľné. 

Možno aj preto v ich prípade najvýraznejšie „vyhrávajú“ médiá ako účinný nástroj na riešenie 

problémov v regióne. 

 

 
Tab.12 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
             medzi vekovými kategóriami v SR (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60 - 

Podanie návrhu na riešenie 1,00 0,42 2,88 3,34 3,41 3,19 3,07 3,19 3,24 

Diskusia medzi občanmi 1,35 0,23 3,36 3,20 3,41 3,22 2,96 3,07 3,10 

Podanie sťažnosti 0,85 0,53 3,81 3,91 4,02 4,01 3,87 4,29 3,91 

Zorganizovanie petičnej ak-
cie 

0,57 0,75 3,27 3,16 3,39 3,43 3,28 3,20 3,35 

Uvedenie problému v mé-
diách 

0,51 0,79 2,65 2,57 2,78 2,68 2,60 2,46 2,55 

Osobná iniciatíva na rieše-
nie 

1,34 0,23 4,77 4,62 4,59 4,71 4,31 4,85 4,77 

Referendum 0,90 0,49 3,10 3,40 3,51 3,58 3,47 3,20 3,61 

 

 
 
          V podmienkach SR je hodnotenie účinnosti nástrojov participácie špecifické minimálne 

v niekoľkých ohľadoch. Údaje v Tab.12 poskytujú prehľad o diferenciách medzi vekovými ka-

tegóriami a poukazujú na to, že aj keď zistené diferencie nie sú štatisticky významné, predsa 

možno identifikovať niektoré trendy. Ten najvýraznejší smeruje ku konštatovaniu že všetky 

predložené nástroje participácie vykazujú v jednotlivých vekových kategóriách vyššie skóre, 

než je tomu pri riešení problémov v obci a v regióne. Je to pochopiteľné, najmä pokiaľ uvažu-

jeme o tom že riešenie takýchto problémov mnohým občanom pripadá ako niečo, do čoho 

nemajú šancu zasiahnuť a zároveň účinnosť jednotlivých nástrojov je podľa respondentov niž-

šia, keďže tu významnejšiu rolu zohrávajú iné mechanizmy, než nástroje participácie. Tento 

postoj je viditeľný najmä vo vzťahu k celkovo viac preferovaným diskusiám medzi občanmi 
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a podávanie návrhov a sťažností – teda celý „blok“, ktorý je „aktívny“ vo vstupnej fáze funk-

čnosti nástroja, ale s neistým výsledkom. Jediným nástrojom, ktorý aj v tomto kontexte zotr-

váva na pozícii výrazne najúčinnejšieho z celého súboru nástrojov sú médiá – najviac prefero-

vané v kategórii od 51 do 60 rokov (M=2,46). 

          Osobná iniciatíva na riešenie problémov vlastnými aktivitami je v podmienkach celej SR 

hodnotená ako výrazne najmenej účinná, čo len potvrdzuje celkový trend chápania problémov 

a mechanizmov, využiteľných na ich riešenie ako podstatne menej ovplyvniteľný zo strany ob-

čianskych aktivít, než je tomu pri riešení problémov v obci a regióne.  

 

 
Tab.13 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi vekovými kategóriami – súhrnné priemerné skóre: obec + región + SR  
            (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60 - 

Podanie návrhu na riešenie 0,80 0,57 2,80 3,10 3,13 3,00 2,92 2,89 2,90 

Diskusia medzi občanmi 1,34 0,23 3,07 3,08 3,11 2,95 2,80 2,79 2,89 

Podanie sťažnosti 0,26 0,95 3,64 3,67 3,74 3,70 3,68 3,83 3,58 

Zorganizovanie petičnej ak-
cie 

0,54 0,77 3,09 3,09 3,27 3,28 3,22 3,15 3,32 

Uvedenie problému v mé-
diách 

0,77 0,59 2,81 2,61 2,77 2,79 2,69 2,50 2,68 

Osobná iniciatíva na rieše-
nie 

0,81 0,56 4,55 4,46 4,40 4,35 4,22 4,57 4,57 

Referendum 0,90 0,49 3,15 3,48 3,51 3,50 3,51 3,23 3,60 

NÁSTROJE súhrnne 0,28 0,94 3,31 3,35 3,42 3,37 3,29 3,28 3,36 

 
 
 
          Súhrnné údaje pre spriemernené hodnoty za hodnotenie účinnosti nástrojov participácie 

pri riešení problémov v obci, regióne a v SR celkovo, uvedené v Tab. 13, poukazujú na to, že aj 

keď diferencie medzi vekovými kategóriami nie sú štatisticky významné, predsa poskytujú nie-

ktoré zaujímavé zistenia. Krajné hodnotenia – najvyššie a najnižšie sa pri pohľade na prie-

merné skóre, namerané pre jednotlivé kategórie odrážajú od celkového trendu a potvrdzujú 

situáciu, zistenú a popísanú na jednotlivých úrovniach „priestoru“. Médiá ako najúčinnejší, 

z celého súboru nástrojov za najúčinnejšie celkovo považuje veková kategória respondentov 
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od 51 do 60 rokov (M=2,50). Naopak, nástroj hodnotený ako najmenej účinný – osobnú inicia-

tívu na vlastnú aktivitu pri riešení problému za najmenej účinný považuje predovšetkým kate-

gória nad 51 rokov (M=4,57). Vcelku preferované nástroje „vstupnej fázy“ (návrh na riešenia, 

podané na úrad, diskusie medzi občanmi a podanie sťažnosti patri k najúčinnejším nástrojom 

predovšetkým pre vekovú kategóriu respondentov od 41 do 50 rokov. 

 

 

6.3. Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie  

             medzi vzdelanostnými kategóriami 

 
 
          Hodnotenie účinnosti nástrojov participácie je všeobecne u rôznych skupín obyvateľstva 

rozdielne. Významnú rolu v tomto zmysle môžu zohrávať mnohé faktory, ktoré napomáhajú 

vytvárať obraz občianskej participácie v komplexnej podobe. Vzdelanie patrí medzi faktory, 

ktoré diferencujú názory občanov v mnohých ohľadoch. Podľa výsledkov analýzy však tento 

faktor nepatrí k výrazným vo vzťahu k diferenciácii názorov na účinnosť participačných nástro-

jov. 

           

 

Tab.22 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi vzdelanostnými kategóriami v obci (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Podanie návrhu na riešenie 1,16 0,32 2,71 2,85 3,03 2,88 3,11 

Diskusia medzi občanmi 0,91 0,45 2,92 2,74 2,97 2,86 3,04 

Podanie sťažnosti 1,77 0,13 4,00 3,42 3,78 3,58 3,75 

Zorganizovanie petičnej akcie 1,79 0,12 3,34 3,42 3,43 3,13 3,38 

Uvedenie problému v médiách 0,55 0,70 2,92 2,98 2,85 2,78 2,76 

Osobná iniciatíva na riešenie 1,07 0,37 4,84 4,51 4,50 4,35 4,30 

Referendum 1,40 0,23 3,66 3,66 3,80 3,47 3,62 

Legenda: 1 -  ukončené základné vzdelanie 
                2 – stredné odborné vzdelanie bez maturity 
                3- stredné odborné vzdelanie s maturitou 
                4 – stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 
                5 – vysokoškolské vzdelanie 
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          Podľa výsledkov štatistického spracovania dát nemožno uvažovať o výrazných, resp. šta-

tisticky významných rozdieloch medzi sledovanými vzdelanostnými skupinami v tom, ako hod-

notia účinnosť nástrojov participácie. Pohľad na priemerné namerané skóre pre jednotlivé 

vzdelanostné skupiny poukazuje na to, že respondenti celkovo považujú uvedené nástroje za 

priemerne účinné, keď za najmenej účinnú je považovaná osobná iniciatíva (M = od 4,30 u vy-

sokoškolákov do 4,84 u respondentov s ukončeným základným vzdelaním).  

          Pre respondentov s ukončeným základným vzdelaním je najúčinnejším participačným 

nástrojom v podmienkach obce podanie návrhu na riešenie problému (M=2,71), podstatne 

účinnejšie, než podávanie sťažností (M=4,00), prípadne osobná iniciatíva na riešenie (M=4,84).  

          Pre respondentov so stredoškolským vzdelaním sa ako najúčinnejšie nástroje v obci javia 

diskusie medzi občanmi (najmä absolventi stredných odborných škôl bez maturity – M=2,74), 

alebo uvedenie problému v médiách (najmä u absolventov stredných všeobecných škôl s ma-

turitou – M=2,78). 

                     

 
Tab.23 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi vzdelanostnými kategóriami v regióne (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Podanie návrhu na riešenie 1,69 0,15 3,02 2,61 2,88 2,66 2,96 

Diskusia medzi občanmi 1,42 0,22 2,60 2,66 2,95 2,70 2,74 

Podanie sťažnosti 1,52 0,19 3,73 3,27 3,55 3,33 3,57 

Zorganizovanie petičnej akcie 0,98 0,41 2,76 2,95 3,12 2,91 3,00 

Uvedenie problému v médiách 0,81 0,51 2,82 2,84 2,70 2,57 2,57 

Osobná iniciatíva na riešenie 1,14 0,33 4,70 4,37 4,30 4,10 4,12 

Referendum 0,64 0,63 3,34 3,23 3,43 3,21 3,28 

Legenda: 1 -  ukončené základné vzdelanie 
                2 – stredné odborné vzdelanie bez maturity 
                3- stredné odborné vzdelanie s maturitou 
                4 – stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 
                5 – vysokoškolské vzdelanie 

 
 
          Uvedenie problému v médiách považuje za najúčinnejšie skupina respondentov s ukon-

čenou vysokou školou (M=2,76), výrazne účinnejšie, než ostatné uvedené a hodnotené ná-

stroje. Táto skupina je vo svojom hodnotení trochu špecifická oproti ostatným vzdelanostným 

skupinám, čo sa prejavuje väčšou mierou nedôvery v účinnosť takých nástrojov ako sú diskusie 
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medzi občanmi (M=3,04), podávanie návrhov na riešenie (M=3,11). Naopak, osobná iniciatíva 

je v tejto skupine hodnotená (aj pri celkovo priemernej účinnosti) ako účinnejšia, než je tomu 

u ostatných vzdelanostných skupín. 

          V podmienkach regiónu je zrejmé, že zistené diferencie medzi vzdelanostnými skupi-

nami respondentov nepoukazujú na výrazné tendencie a nie sú štatisticky významné pri hod-

notení miery účinnosti žiadneho z predložených nástrojov. Celkovo najkritickejšou je, podľa 

údajov, uvedených v Tab.23, skupina respondentov s ukončeným základným vzdelaním. Vý-

razne najmenej účinná je podľa nich „osobná iniciatíva na riešenie“ (M=4,70), keď hodnota 

priemerného skóre sa posúva do negatívneho spektra škály. Tento nástroj participácie obča-

nov je najmenej účinný aj podľa ostatných vzdelanostných skupín (M sa pohybuje od 4,10 do 

4,70). 

          Celkovo najúčinnejším nástrojom na úrovni regiónov je, podľa respondentov so stred-

ným všeobecným vzdelaním s maturitou a vysokoškolským vzdelaním „uvedenie problému 

v médiách“ (M pre obidve skupiny =2,57). Spomedzi ostatných nástrojov ho za najúčinnejší 

považujú aj respondenti so stredným odborným vzdelaním s maturitou (M=2,70). Absolventi 

stredného odborného vzdelania bez maturity  ako najúčinnejšie uvádzajú „podanie návrhu 

na riešenie“ (M=2,61) a občania s ukončeným základným vzdelaním  „diskusie medzi ob-

čanmi“ (M=2,60). 

           

 
Tab.24 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi vzdelanostnými kategóriami v SR (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Podanie návrhu na riešenie 1,64 0,16 3,18 2,96 3,31 3,10 3,41 

Diskusia medzi občanmi 1,20 0,30 3,45 3,07 3,32 3,07 3,19 

Podanie sťažnosti 2,66 0,31 4,43 3,90 4,15 3,73 4,07 

Zorganizovanie petičnej akcie 2,02 0,01 3,35 3,23 3,46 3,10 3,34 

Uvedenie problému v médiách 1,92 0,10 2,69 2,64 2,83 2,49 2,53 

Osobná iniciatíva na riešenie 0,98 0,42 5,08 4,46 4,73 4,50 4,57 

Referendum 3,07 0,01 3,70 3,15 3,69 3,22 3,48 

Legenda: 1 -  ukončené základné vzdelanie 
                2 – stredné odborné vzdelanie bez maturity 
                3- stredné odborné vzdelanie s maturitou 
                4 – stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 
                5 – vysokoškolské vzdelanie 
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          Účinnosť nástrojov participácie na riešení problémov, ktoré charakterizujú SR ako celok 

je podľa údajov, uvedených v Tab. 24 diferencované, vzhľadom na hodnotenie jednotlivých 

vzdelanostných kategórií. V prípade hodnotenia účinnosti „zorganizovania petičnej akcie“ pri 

riešení problémov SR sú interskupinové diferencie štatisticky významné (F=2,02, p=0,01), keď 

najnižšie skóre bolo namerané v skupine respondentov so stredným všeobecným vzdelaním 

s maturitou (M=3,10). Táto skupina občanov vykazuje najnižšie priemerné skóre v prípade šty-

roch zo siedmych nástrojov participácie, podobne ako skupina respondentov so stredným od-

borným vzdelaním bez maturity. Zaujímavé však je, že výrazne pozitívnejšie hodnotenie v po-

rovnaní s ostatnými vzdelanostnými skupinami vykazuje každá z týchto skupín vo vzťahu k od-

lišným nástrojom. Kým respondenti bez maturity sú najviac spokojní s efektívnosťou podáva-

nia návrhov na riešenie, diskusiami medzi občanmi, osobnou iniciatívou na riešenie a referen-

dom, respondenti s maturitou pozitívnejšie ako ostatné vzdelanostné skupiny hodnotia os-

tatné predložené nástroje participácie. Znamená to, že tieto dve skupiny respondentov sú voči 

predloženým nástrojom participácie pri riešení problémov, týkajúcich sa celej republiky naj-

menej kritické. 

          Naopak, výrazne najmenej spokojní s účinnosťou predložených nástrojov sú respondenti 

so základným vzdelaním, opäť výrazne najkritickejší sú títo občania voči účinnosti „osobných 

iniciatív na riešenie“ problémov (M=5,08), ale tiež voči podaniu sťažnosti (M=4,43). 

 
 
Tab.25 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi vzdelanostnými kategóriami – súhrnné priemerné skóre (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

OBEC 1,15 0,33 3,48 3,37 3,48 3,29 3,42 

REGIÓN 1,17 0,32 3,28 3,14 3,28 3,07 3,18 

SLOVENSKÁ REPUBLKA 2,61 0,03 3,70 3,38 3,65 3,32 3,52 

Legenda: 1 -  ukončené základné vzdelanie 
                2 – stredné odborné vzdelanie bez maturity 
                3- stredné odborné vzdelanie s maturitou 
                4 – stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 
                5 – vysokoškolské vzdelanie 
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          V Tab.25 sú uvedené súhrnné údaje pre hodnotenie účinnosti nástrojov participácie 

v podmienkach obce, regiónu a SR. Podľa týchto údajov najvýraznejšie diferencie medzi vzde-

lanostnými skupinami boli zistené pri hodnotení účinnosti participačných nástrojov vo chvíli, 

keď je potrebné riešiť problémy, ktoré sa dotýkajú republiky ako celku (F=2,61, p=0,03). Prie-

merné namerané skóre poukazujú na to, že výrazne najpozitívnejšie hodnotí celkovo účinnosť 

nástrojov skupina respondentov so stredným všeobecným vzdelaním s maturitou – a to na 

všetkých troch úrovniach lokalizácie. 

          Výrazne najkritickejší sú respondenti s ukončeným základným vzdelaním, obdobne na 

všetkých troch úrovniach lokalizácie. 

          Priemerné skóre naznačuje, že účinnosť nástrojov participácie je podľa hodnotenia res-

pondentov vyššia na regionálnej, než na obecnej a celorepublikovej úrovni, kde je naopak 

účinnosť najnižšia. Toto zistenie je platné pre všetky vzdelanostné kategórie. 

          Po spočítaní priemerných nameraných skóre pre jednotlivé úrovne lokalizácie možno 

sledovať hodnotenie účinnosti nástrojov participácie súhrnne (Tab.26). Tu je, podľa získaných 

hodnôt súhrnného skóre ako najefektívnejšie hodnotené „uvedenie problému v médiách“ 

(M=2,61 pre vysokoškolákov i absolventov stredných všeobecných škôl s maturitou). 

 
 
Tab.26 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi vzdelanostnými kategóriami – súhrnné priemerné skóre:  
            obec + región + SR (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Podanie návrhu na riešenie 1,78 0,14 2,97 2,81 3,07 2,88 3,16 

Diskusia medzi občanmi 1,13 0,34 2,99 2,82 3,08 2,87 2,99 

Podanie sťažnosti 2,47 0,04 4,05 3,53 3,82 3,54 3,80 

Zorganizovanie petičnej akcie 1,89 0,10 3,15 3,20 3,34 3,04 3,24 

Uvedenie problému v médiách 1,09 0,36 2,81 2,82 2,79 2,61 2,61 

Osobná iniciatíva na riešenie 1,28 0,28 4,87 4,51 4,50 4,32 4,33 

Referendum 1,92 0,10 3,57 3,34 3,64 3,29 3,46 

NÁSTROJE súhrnne 1,97 0,98 3,49 3,29 3,47 3,22 3,37 

Legenda: 1 -  ukončené základné vzdelanie 
                2 – stredné odborné vzdelanie bez maturity 
                3- stredné odborné vzdelanie s maturitou 
                4 – stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 
                5 – vysokoškolské vzdelanie 
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          Spriemernené skóre pre jednotlivé nástroje participácie v súhrne hodnôt, získaných na 

jednotlivých úrovniach lokalizácie, uvedené v Tab.26 naznačuje veľmi výrazne trend, ktorý je 

len potvrdením predchádzajúcich prezentovaných výsledkov. Výrazne najpozitívnejšie sú ná-

stroje participácie (súhrnne M=3,22) hodnotené skupinou respondentov so všeobecným vzde-

laním s maturitou. Napriek tomu, že diferencie medzi vzdelanostnými skupinami nie sú veľké, 

ani štatisticky významné tento trend je evidentný v prípade hodnotenia efektívnosti piatich zo 

siedmych nástrojov.  

          Minimálny, takmer žiadny rozdiel v súhrnných údajoch je medzi skupinou s ukončeným 

základným vzdelaním (M=3,49) a stredným odborným vzdelaním s maturitou (M=3,47). Sú to 

celkovo najkritickejšie skupiny – aj keď ich hodnotenie efektívnosti jednotlivých nástrojov je 

rozdielne. Skupina respondentov s ukončeným základným vzdelaním najpozitívnejšie hodnotí 

„podanie návrhu na riešenie „ (M=2,97) a „diskusie medzi občanmi“ (M=2,99). Naopak najme-

nej efektívne sú podľa nich „osobné iniciatívy na riešenie“ (M=4,87). Občania so stredným od-

borným vzdelaním s maturitou za výrazne najefektívnejší považujú „uvedenie problému v mé-

diách“ (M=2,79), naopak najmenej efektívne sú aj pre nich – obdobne ako pre všetky vzdela-

nostné skupiny – „osobné iniciatívy na riešenie“ (M=4,50). 

          Štatisticky významné sú diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami pri hodnotení 

efektívnosti „podávania sťažností“ (F=2,47, p=0,04). Ide o celkovo pomerne nízko hodnotený 

nástroj participácie, najmenej efektívny je podľa občanov z ukončeným základným vzdelaním 

(M=4,05). 

          Respondenti s vysokoškolským, vzdelaním za výrazne najefektívnejšie považujú „uvede-

nie problému v médiách“ (M=2,61), naopak „osobné iniciatívy“ hodnotia najkritickejšie 

(M=4,33), aj keď menej kriticky ako ostatné vzdelanostné skupiny. 

          Význam dosiahnutého vzdelania pre hodnotenie efektívnosti predložených nástrojov ob-

čianske participácie teda možno sledovať na všetkých sledovaných úrovniach. Napriek tomu, 

že väčšina diferencií nie je štatisticky významná, možno konštatovať zjavné trendy, ktoré 

umožňujú charakterizovať spôsob hodnotenia participačných nástrojov u jednotlivých vzdela-

nostných skupín. Prezentované výsledky poukazujú na rezervy a možnosti ďalšej práce v zá-

ujme zvýšenia efektívnosti participácie občanov, s ohľadom na účinnosť vybraných nástrojov 

participácie. 
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6.4. Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie medzi obyvateľmi  

        podľa veľkosti miesta bydliska 

 

          Participácia občanov na riešení množstva problémov v obci, regióne i celkovo v štáte je 

diferencovaná aj podľa toho, aké veľké je miesto bydliska, teda v akom priestore sa občania 

pohybujú a ako vnímajú svoju pozíciu v občianskom i celospoločenskom dianí.  

          Každá obec, či mesto vytvára veľmi špecifické prostredie a preto je prirodzené predpo-

kladať, že aj vzorce občianskeho správania sa občanov bude variovať s ohľadom na charakter  

tohto prostredia. 

          Podľa údajov, uvedených v Tab.24, je efektívnosť nástrojov participácie hodnotená 

rôzne, niektoré nástroje sú s ohľadom na veľkosť miesta bydliska hodnotené veľmi špecificky, 

v prípade troch nástrojov sú diferencie štatisticky významné. 

 

 
Tab.24 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi obyvateľmi podľa veľkosti miesta bydliska v obci/meste (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Podanie návrhu na riešenie 3,50 0,00 2,80 2,78 2,71 2,93 3,14 

Diskusia medzi občanmi 4,11 0,00 2,40 2,76 2,65 2,94 3,09 

Podanie sťažnosti 0,51 0,72 3,34 3,76 3,73 3,62 3,70 

Zorganizovanie petičnej akcie 1,00 0,40 3,42 3,50 3,25 3,17 3,32 

Uvedenie problému v médiách 6,26 0,00 3,46 3,18 2,64 2,51 2,78 

Osobná iniciatíva na riešenie 1,20 0,31 4,09 4,46 4,38 4,68 4,36 

Referendum 1,28 0,27 3,31 3,87 3,49 3,57 3,65 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov                                                                                                           
                2 - od 500 do 1 999 obyvateľov                                                                                       
                3 - od 2 000 do 4 999 obyvateľov                                                                                        
                4 - od 5 000 do 19 999 obyvateľov                                                                                       
                5 - 20 000 a viac obyvateľov                                                                       
 
 

          V podmienkach obce/mesta, ktorého problémy by mali byť občanom najbližšie, sú ná-

stroje participácie hodnotené nasledovne. Ako výrazne najefektívnejšie sú nástroje participá-

cie hodnotené obyvateľmi obcí do 500 obyvateľov, predovšetkým “diskusie medzi občanmi“ 

(M=2,40). Ide zároveň o najnižšie priemerné skóre v celej tabuľke. Podľa toho ako hodnotia 
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tento nástroj ostatné skupiny respondent, sú „diskusie medzi občanmi“ výrazne najefektívnej-

ším nástrojom participácie, aj keď viditeľne ich efektívnosť s rastom veľkosti miesta bydliska 

klesá.  

          Diskusie medzi občanmi paria k interaktívnym, diskurzným nástrojom, ktoré sú v súčas-

nosti veľmi preferované. S rastom veľkosti miesta bydliska však prirodzene rastie aj miera in-

dividualizácie a anonymity, vo vzťahoch medzi občanmi rastie nedôvera a neochota komuni-

kovať.  

          Protikladom, resp. opačne charakterizovaným nástrojom – i opačným spôsobom hodno-

teným – je „uvedenie problému v médiách“. Efektívnosť tohto nástroja naopak rastie s rastom 

veľkosti miesta bydliska. Je možné že toto zistenie je tiež odrazom pozície masmédií v menších, 

resp. väčších obciach/mestách. Médiá nevyžadujú bezprostrednú komunikáciu, sú dostupné 

každému bez veľkej individuálnej iniciatívy. Občania najmenších obcí ich efektívnosť hodnotia 

výrazne kriticky (M=3,46), kritickejšie, než väčšinu ostatných nástrojov. 

          Práve „uvedenie problému v médiách“ vykazuje v hodnotení efektívnosti najväčšie dife-

rencie medzi skupinami občanov podľa veľkosti miesta bydliska (F=6,26, p=0,00). 

          Hodnotenie efektívnosti „podaní návrhov na riešenie“ a „diskusie medzi občanmi“ je po-

zitívnejšie u občanov, žijúcich v obciach/mestách do 5000 obyvateľov, potom ich efektívnosť 

– podľa hodnotenia respondentov – klesá, výraznejšie u „podávaní návrhov“ (M=3,14). 

          Podľa priemerného skóre sú pri hodnotení efektívnosti nástrojov participácie celkovo 

najviac kritickí občania, obyvatelia obcí/miest od 500 do 2000 obyvateľov, ktorí v prípade väč-

šiny nástrojov vykazujú najvyššie skóre v porovnaní s ostatnými skupinami respondentov. 

          Riešenie problémov, aktuálnych v rámci regionálneho priestoru, poukazuje na odlišný 

prístup k hodnoteniu efektívnosti nástrojov účasti občanov. Podľa údajov v Tab.25 sú opäť naj-

väčšie diferencie pri hodnotení efektívnosti „uvedenia problému v médiách“ (F=3,93, p=0,00, 

keď celkovo miera efektívnosti tohto nástroja postupne klesá s rastom veľkosti miesta bydli-

ska.  

          Naopak najmenšie diferencie boli zistené pri hodnotení efektívnosti petičných akcií 

(F=0,19, p=0,94) – tu je rozdiel najmä medzi obyvateľmi obcí do 500 obyvateľov  (M=3,21) 

a ostatnými občanmi (M= od 2,94 do 3,02). 

          Podľa priemerného skóre mierne klesá efektívnosť tých nástrojov, ktoré boli obyvateľmi 

obcí do 500 obyvateľov na úrovni obec/mesto hodnotené najpozitívnejšie – „diskusie medzi 
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občanmi“  - aj keď ešte stále sú najefektívnejším nástrojom. Ich efektívnosť klesá aj pri riešení 

regionálnych problémov s rastom počtu obyvateľov v mieste bydliska.  

 
                                     

 
Tab.25 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi obyvateľmi podľa veľkosti miesta bydliska v regióne (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Podanie návrhu na riešenie 2,24 0,06 2,61 2,65 2,70 2,58 2,96 

Diskusia medzi občanmi 2,21 0,07 2,52 2,55 2,63 2,76 2,91 

Podanie sťažnosti 0,69 0,59 3,57 3,35 3,37 3,39 3,54 

Zorganizovanie petičnej akcie 0,19 0,94 3,21 3,02 3,02 2,94 3,00 

Uvedenie problému v médiách 3,93 0,00 3,23 3,01 2,65 2,39 2,55 

Osobná iniciatíva na riešenie 0,22 0,92 4,10 4,12 4,24 4,32 4,20 

Referendum 0,35 0,84 3,38 3,31 3,16 3,42 3,31 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov                                                                                                           
                2 - od 500 do 1 999 obyvateľov                                                                                       
                3 - od 2 000 do 4 999 obyvateľov                                                                                        
                4 - od 5 000 do 19 999 obyvateľov                                                                                       
                5 - 20 000 a viac obyvateľov                                                                       

 
 
 
          Efektívnosť médií je pri riešení problémov na regionálnej úrovni pozitívnejšie hodnotená 

u všetkých respondentov – ale opäť rastie s rastom počtu obyvateľov v sídle.  Naopak, „osobná 

iniciatíva na riešenie“ problémov je hodnotená ako celkovo málo efektívna, ale s rastom počtu 

obyvateľov jej efektívnosť ešte klesá. Celý tento trend len potvrdzuje vysokú mieru individua-

lizácie občianskeho života a snahu „presunúť“ bremeno iniciatívy riešenia problémov na 

„iných“. 

          Riešenie problémov celorepublikového charakteru poukazuje na iniciatívy občanov vo 

vzťahu k záležitostiam, ktoré už nie sú špecifikované hranicami obce/mesta, resp. regiónu, ale 

dotýkajú sa každého občana SR, prípadne vyžadujú aktivizáciu nástrojov, účinných na úrovni 

štátu.  To na jednej strane môže znamenať väčšiu mieru anonymity (som len jeden z mno-

hých), ale na druhej strane tiež smeruje k pocitu významnosti „vyššieho rádu“ v priestore 

vzťahu občana a štátu.  
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Tab.26 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi obyvateľmi podľa veľkosti miesta bydliska v SR (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Podanie návrhu na riešenie 5,31 0,00 3,00 3,04 2,91 2,88 3,49 

Diskusia medzi občanmi 5,49 0,00 2,66 2,98 2,87 3,04 3,41 

Podanie sťažnosti 1,43 0,22 3,85 3,88 3,94 3,73 4,11 

Zorganizovanie petičnej akcie 1,14 0,34 3,13 3,29 3,16 3,13 3,39 

Uvedenie problému v médiách 0,74 0,56 2,87 2,72 2,52 2,46 2,66 

Osobná iniciatíva na riešenie 0,18 0,95 4,45 4,56 4,63 4,57 4,66 

Referendum 1,71 0,14 3,25 3,34 2,30 3,19 3,60 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov                                                                                                           
                2 - od 500 do 1 999 obyvateľov                                                                                       
                3 - od 2 000 do 4 999 obyvateľov                                                                                        
                4 - od 5 000 do 19 999 obyvateľov                                                                                       
                5 - 20 000 a viac obyvateľov                                                                       

 
 
 
          Podľa údajov v Tab. 26 je opäť „osobná iniciatíva na riešenie“ tým nástrojom, ktorý je 

podľa respondentov najmenej efektívny aj pri riešení celorepublikových problémov. Je to zá-

roveň nástroj participácie, ktorý nevykazuje v hodnotení efektívnosti výraznejšie diferencie 

medzi občanmi ako obyvateľmi rôzne veľkých sídiel (F=0,18, p=0,95). 

          Naopak najväčšie diferencie v hodnotení efektívnosti boli zistené pri „podávaní návrhov 

na riešenie“ (F=5,31, p=0,00) a „diskusiách medzi občanmi“ (F=5,49, p=0,00). Podávanie vlast-

ných návrhov“ na riešenie problémov je najmenej efektívne podľa obyvateľov najväčších sídiel 

– nad 20 000 obyvateľov (M=3,49). Ostatní  respondenti sú menej kritickí a sú medzi nimi len 

minimálne rozdiely (M= od 2,88 do 3,04).  

          Výrazne špecifickou v hodnotení efektívnosti nástrojov participácie pri riešení celore-

publikových problémov je skupina respondentov, žijúcich v sídlach nad 20000 obyvateľov. 

V porovnaní s ostatnými skupinami občanov, členených podľa veľkosti miesta bydliska vyka-

zujú najvyššie skóre – a teda najviac kritický postoj – pri šiestich zo siedmych nástrojov. Vý-

nimku tvorí len „uvedenie problému v médiách“ (M=2,66), ktoré je najmenej efektívne pre 

občanov v sídlach do 500 obyvateľov (M=2,87). 

          Celkovo možno konštatovať, že podľa hodnotenia respondentov je efektívnosť väčšiny 

predložených nástrojov participácie menej účinná vo väčších sídlach, resp., že miera efektív-

nosti nástrojov participácie klesá s rastom počtu obyvateľov v sídlach.          
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Tab.27 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi obyvateľmi podľa veľkosti miesta bydliska súhrnné priemerné skóre 
            (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

OBEC 1,04 0,38 3,26 3,47 3,26 3,35 3,44 

REGIÓN 0,30 0,87 3,23 3,14 3,11 3,11 3,21 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 2,60 0,03 3,31 3,40 3,34 3,29 3,62 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov                                                                                                           
                2 - od 500 do 1 999 obyvateľov                                                                                       
                3 - od 2 000 do 4 999 obyvateľov                                                                                        
                4 - od 5 000 do 19 999 obyvateľov                                                                                       
                5 - 20 000 a viac obyvateľov                                                                       

 
 
 
          Súhrnné údaje pre participačný potenciál na jednotlivých úrovniach lokalizácie, uvedené 

v Tab.27, poukazujú na to, že najväčšie diferencie medzi skupinami respondentov, diferenco-

vaných podľa veľkosti miesta bydliska, sú pri hodnotení efektívnosti participačných nástrojov 

v záujme riešenia celorepublikových problémov (F=2,60, p=0,03) Podľa priemerného skóre je 

skupina občanov, žijúcich v sídlach, ktoré majú od 5000 do 20000 obyvateľov špecifická 

(M=3,29), blízka skôr skupine, obývajúce obce do 500 obyvateľov (M=3,31). Tieto dve skupiny 

sú k efektívnosti nástrojov participácie v podmienkach SR o niečo menej kritické. Najviac kri-

tická je skupina obyvateľov sídiel nad 20 000 obyvateľov. 

          Najmenej výrazné diferencie v hodnotení nástrojov participácie sú pri riešení regionálne 

charakterizovaných problémov (F=0,30, p=0,87), keď najviac kritickí sú občania z obcí do 500 

ľudí (M=3,23), ale tiež – s minimálnym, v podstate žiadnym rozdielom – občania v sídlach nad 

20 000 obyvateľov (M=3,21). Ostatné skupiny hodnotia efektivitu sledovaných nástrojov 

o niečo pozitívnejšie – aj keď podľa priemerného skóre možno skôr uvažovať o priemernej 

spokojnosti, resp. lepšie ako priemernej. 

          Pohľad na priemerné skóre však nenaznačuje plynulú postupnosť klesania hodnotenej 

efektívnosti nástrojov s rastom počtu obyvateľov v sídle, ale to, že v najväčších sídlach je hod-

notená efektívnosť najnižšia možno konštatovať. 

          Pohľad na hodnotenie jednotlivých nástrojov v súhrne skóre za jednotlivé úrovne lokali-

zácie naznačuje, že celkové trendy možno na úrovni jednotlivých položiek ešte špecifikovať. 

Podľa údajov, uvedených v Tab.28 sú diferencie medzi skupinami respondentov podľa veľkosti 

miesta bydliska štatisticky významné v prípade hodnotenia efektívnosti troch nástrojov. Ide o 
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„podanie návrhov na riešenie“ (F=4,43, p=0,00), „diskusia medzi občanmi“ (F=4,70, p=0,00) a 

„uvedenie problému v médiách“ (F=3,60, p=0,00).  Naopak, najmenšie diferencie boli zistené 

pri hodnotení efektívnosti „osobnej iniciatívy“ (F=0,27, p=0,89).  

 

 
Tab.28 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi obyvateľmi podľa veľkosti miesta bydliska – súhrnné priemerné skóre: 
            obec + región + SR (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Podanie návrhu na riešenie 4,43 0,00 2,80 2,82 2,77 2,80 3,20 

Diskusia medzi občanmi 4,70 0,00 2,53 2,76 2,72 2,91 3,14 

Podanie sťažnosti 0,70 0,59 3,59 3,66 3,68 3,58 3,78 

Zorganizovanie petičnej akcie 0,51 0,72 3,25 3,27 3,14 3,08 3,24 

Uvedenie problému v médiách 3,60 0,00 3,18 2,98 2,60 2,45 2,66 

Osobná iniciatíva na riešenie 0,27 0,89 4,21 4,38 4,42 4,52 4,40 

Referendum 0,62 0,64 3,31 3,50 3,31 3,39 3,52 

NÁSTROJE – súhrnné skóre 1,19 0,32 3,27 3,34 3,23 3,25 3,42 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov                                                                                                           
                2 - od 500 do 1 999 obyvateľov                                                                                       
                3 - od 2 000 do 4 999 obyvateľov                                                                                        
                4 - od 5 000 do 19 999 obyvateľov                                                                                       
                5 - 20 000 a viac obyvateľov                                                                       

 
 
 
          Podľa priemerného skóre je hodnotenie efektívnosti týchto nástrojov odlišné v tom, že 

kým návrhy na riešenia a diskusie medzi občanmi sú efektívnejšie v menších sídlach, resp. síd-

lach s menším počtom obyvateľov (kontinuálne rastie pri hodnotení efektívnosti diskusií), uve-

denie problému v médiách je opäť ako efektívnejšie hodnotené vo väčších sídlach. 

          Diskusie medzi občanmi však patria k tým nástrojom participácie, ktoré sú hodnotené 

ako efektívnejšie, v porovnaní s ostatnými nástrojmi – aj keď ich efektívnosť s rastom počtu 

obyvateľov v sídle mierne klesá, stále ich občania považujú za efektívnejšie, než ostatné ná-

stroje. 

          Naopak, osobná iniciatíva je najmenej efektívnym nástrojom participácie a jej efektivita 

v hodnotení respondentov ešte klesá s rastom veľkosti miesta bydliska – aj keď rozpätie prie-

merného skóre skôr poukazujú na rozdiely medzi hodnotením obyvateľov obcí do 500 ľudí 

a ostatnými skupinami respondentov.         
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6.5. Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie medzi  

        zamestnaneckými kategóriami 

 

          Sféra zamestnania vytvára ďalší špecifický priestor pre vnímanie efektívnosti nástrojov 

participácie. V tomto zmysle možno medzi skupinami respondentov, zamestnaných v sledova-

ných oblastiach, hľadať diferencie, ktoré umožnia cielenú orientáciu na podporu participač-

ného potenciálu občanov.  

           

 
Tab.29 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi zamestnaneckými kategóriami v obci (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Podanie návrhu na rieše-
nie 

2,27 0,03 3,07 3,41 2,91 2,92 2,60 2,99 2,80 

Diskusia medzi občanmi 2,80 0,01 3,09 3,13 2,86 2,96 2,47 2,93 2,47 

Podanie sťažnosti 1,53 0,16 3,83 3,76 3,71 3,44 3,33 3,67 3,61 

Zorganizovanie petičnej 
akcie 

2,20 0,04 3,41 3,49 3,47 3,26 3,05 3,12 2,89 

Uvedenie problému v mé-
diách 

2,05 0,05 2,95 2,84 2,69 3,00 2,54 2,88 2,39 

Osobná iniciatíva na rie-
šenie 

0,45 0,85 4,48 4,45 4,28 4,58 4,36 4,43 4,37 

Referendum 1,63 0,13 3,72 3,63 3,84 3,54 3,41 3,41 3,25 

Legenda: 1 - súkromnej                                                                                                                    
                2 - živnostník                                                                                                                       
                3 - verejnej                                                                                                                           
                4 - som nezamestnaný                                                                                                         
                5 - dôchodca                                                                                                                         
                6 - študent                                                                                                                             
                7 - iné (uveďte)                                                                                    
 
          V podmienkach obce/mesta je efektívnosť nástrojov participácie pri riešení rôznych 

problémov hodnotená diferencovane – s ohľadom na zaradenie respondentov do skupín 

podľa sféry zamestnania. V prípade hodnotenia štyroch zo siedmych položiek sú tieto diferen-

cie štatisticky významné. „Podanie návrhu na riešenie“ (F=2,27, p=0,03) a „diskusia medzi ob-

čanmi“ (F=2,80, p=0,01) i „uvedenie problému v médiách“ (F=2,05, p=0,05) sú nástroje, kto-

rých využívanie a následná efektívnosť je zvyčajne hodnotené diferencovane. Ďalším diferen-

covane hodnoteným nástrojom je „zorganizovanie petičnej akcie“ (F=2,20, p=0,04).  
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          Podľa hodnôt priemerného skóre sú najmenej kritickou skupinou respondentov dôchod-

covia, ktorých hodnotenie je „najlepšie“ v porovnaní s ostatnými skupinami respondentov 

v prípade štyroch zo siedmych nástrojov. Výrazne najefektívnejšie pre riešenie problémov 

v obci/meste je podľa nich diskusia medzi občanmi (M=2,47), naopak , najmenej efektívne sú 

„osobné iniciatívy pri riešení“ problémov (M=4,36). 

 
 
Tab.29 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
             medzi zamestnaneckými kategóriami v regióne (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Podanie návrhu na rieše-
nie 

2,67 0,01 3,00 3,06 2,70 2,74 2,33 2,83 2,47 

Diskusia medzi občanmi 2,40 0,02 2,90 3,08 2,62 2,95 2,42 2,83 2,36 

Podanie sťažnosti 2,47 0,02 3,63 3,45 3,54 3,47 2,91 3,37 3,50 

Zorganizovanie petičnej 
akcie 

1,60 0,14 3,13 3,02 3,01 3,17 2,61 2,87 2,93 

Uvedenie problému v mé-
diách 

1,20 0,29 2,72 2,67 2,60 2,90 2,32 2,66 2,29 

Osobná iniciatíva na rie-
šenie 

0,34 0,91 4,27 4,21 4,08 4,37 4,28 4,27 4,11 

Referendum 1,60 0,15 3,36 3,28 3,54 3,11 2,90 3,20 3,20 

Legenda: 1 - súkromnej                                                                                                                    
                2 - živnostník                                                                                                                       
                3 - verejnej                                                                                                                           
                4 - som nezamestnaný                                                                                                         
                5 - dôchodca                                                                                                                         
                6 - študent                                                                                                                             
                7 - iné (uveďte)                                                                                    
 

 

          Najviac kritickou je skupina živnostníkov, ktorí práve tie nástroje, ktoré sú podľa dôchod-

cov najefektívnejšie, hodnotia ako najmenej efektívne. Podľa nich je najefektívnejším nástro-

jom účasti občanov na riešení problémov v obci/meste „uvedenie problému v médiách“ 

(M=2,84). Ide zjavne o skupinu občanov, ktorá je súčasťou veľmi dynamickej sféry a pre ktorú 

je využívanie moderných prostriedkov komunikácie samozrejmosťou. 

          V istom zmysle „neutrálnou“ skupinou v hodnotení efektívnosti nástrojov participácie sú 

študenti, ktorí ani jeden z nástrojov v ich efektívnosti nehodnotia najpozitívnejšie, resp. nega-

tívnejšie ako ostatné sledované skupiny respondentov. 
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         Riešenie problémov v regióne za účasti občanov a použitia dostupných nástrojov partici-

pácie je opäť najviac efektívne z pohľadu dôchodcov – a to najmä pri uvedení problému v mé-

diách (M=2,32) a podaní návrhu na riešenie (M=2,33).  

          Štatisticky významné diferencie medzi sledovanými zamestnaneckými skupinami boli zis-

tené pri podávaní návrhu na riešenie (F=2,67, p=0,01) – a sťažnosti (F=2,47, p=0,02) – i pri dis-

kusii medzi občanmi(F=2,47, p=0,02). Podľa priemerného skóre sú opäť extrémnymi skupi-

nami dôchodcovia a súkromníci, resp. živnostníci.  

 
 
 
Tab.30 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi zamestnaneckými kategóriami v SR (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Podanie návrhu na rieše-
nie 

1,96 0,06 3,48 3,34 3,03 3,25 2,99 3,18 2,86 

Diskusia medzi občanmi 2,70 0,01 3,39 3,37 2,99 3,25 2,83 3,26 2,68 

Podanie sťažnosti 0,76 0,60 4,13 3,95 3,99 4,01 3,71 3,90 3,81 

Zorganizovanie petičnej 
akcie 

1,51 0,17 3,47 3,19 3,30 3,33 3,04 3,25 2,79 

Uvedenie problému v mé-
diách 

1,48 0,18 2,79 2,65 2,51 2,80 2,48 2,58 2,06 

Osobná iniciatíva na rie-
šenie 

0,80 0,57 4,77 4,72 4,44 4,53 4,54 4,66 4,44 

Referendum 1,99 0,06 3,48 3,42 3,68 3,67 3,14 3,24 2,78 

Legenda: 1 - súkromnej                                                                                                                    
                2 - živnostník                                                                                                                       
                3 - verejnej                                                                                                                           
                4 - som nezamestnaný                                                                                                         
                5 - dôchodca                                                                                                                         
                6 - študent                                                                                                                             
                7 - iné (uveďte)                                                                                    
 
 

          Celkovo najmenšie diferencie medzi zamestnaneckými skupinami boli zistené pri hodno-

tení „osobnej iniciatívy“ pre riešenie problémov v regióne (F=0,34, p=0,91). Ide o zjavne naj-

menej populárnu formu participácie – najmä pre nezamestnaných občanov (M=4,37). Najpo-

zitívnejšie – aj keď podľa priemerného skóre skôr priemerne - je hodnotená efektívnosť 

(M=4,08) uvedenia problému v médiách. 
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          Skupina študentov je opäť najmenej výraznou vo svojom hodnotení efektívnosti nástro-

jov participácie. 

          Hodnotenie efektívnosti nástrojov občianskej participácie pri riešení problémov, ktoré 

sa týkajú riešenia problémov v SR je o niečo menej diferencované, ako v predchádzajúcich prí-

padoch  - len v prípade jedného nástroja sú diferencie štatisticky významné. Je ním diskusia 

medzi občanmi (F=2,70, p=0,01). 

          V prípade riešenia celorepublikových problémov možno v hodnotení efektívnosti nástro-

jov participácie sledovať výrazný trend, ktorý poukazuje na to, že najpozitívnejšie hodnotenie 

bolo zaznamenané v skupine neidentifikovaných zamestnancov (iné) – v prípade šiestich zo 

siedmych položiek je ich hodnotenie pozitívnejšie, než hodnotenie ostatných skupín občanov 

– najefektívnejšie je, podľa nich, „uvedenie problému v médiách“ (M=2,06). 

          Naopak najviac kritická je skupina občanov, ktorí sú zamestnaní v súkromnej sfére, naj-

výraznejšie sa to prejavuje pri hodnotení efektívnosti „osobných iniciatív na riešenie“ 

(M=4,77). Ostatné skupiny respondentov nie sú vo svojich hodnoteniach výraznejšie ex-

trémne. Dôchodcovia sú vo vzťahu k väčšine sledovaných nástrojov najmenej kritickí – výrazne 

najefektívnejšie je podľa nich „uvedenie problému v médiách“ (M=2,48). Zaujímavé je zistenie 

u skupiny zamestnancov verejnej sféry, ktorí v porovnaní s ostatnými skupinami responden-

tov za najefektívnejšie považujú „osobné iniciatívy na riešenie“ (M=4,44), aj keď podľa hod-

noty skóre  to nie je pozitívne hodnotenie. 

 
 
Tab.31 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
            medzi zamestnaneckými kategóriami – súhrnné priemerné skóre (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

OBEC 2,13 0,04 3,51 3,53 3,39 3,38 3,11 3,34 3,11 

REGIÓN 1,91 0,07 3,29 3,25 3,15 3,24 2,81 3,15 2,98 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1,80 0,09 3,65 3,52 3,42 3,55 3,25 3,44 3,06 

Legenda: 1 - súkromnej                                                                                                                    
                2 - živnostník                                                                                                                       
                3 - verejnej                                                                                                                           
                4 - som nezamestnaný                                                                                                         
                5 - dôchodca                                                                                                                         
                6 - študent                                                                                                                             
                7 - iné (uveďte)                                                                                    
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          Súhrnný pohľad cez spriemernené skóre za všetky nástroje participácie poskytuje údaje 

k celkovému participačnému potenciálu na jednotlivých úrovniach lokalizácie. Údaje, uvedené 

v Tab. 31 poukazujú na to, že diferencie medzi skupinami respondentov podľa sféry zamest-

nania sú veľmi výrazné, v prípade riešenia problémov v obci/meste – štatisticky významné 

(F=2,13, p=0,04).  

          Hodnoty priemerného skóre naznačujú potvrdenie už spomínaného trendu, podľa kto-

rého najviac kritickí sú respondenti, zamestnaní v súkromne sfére – a to na všetkých úrovniach 

lokalizácie. Najmenej kritickí sú dôchodcovia, najmä pokiaľ ide o participáciu na riešení prob-

lémov obce/mesta a regiónu. Priemerné skóre sa pohybuje od M=3,06 do 3,65, čo znamená 

stále v pozitívnom spektre škály, aj keď uvažovať možno skôr o lepšom priemere. 

 

 
Tab.32 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
             medzi zamestnaneckými kategóriami – súhrnné priemerné skóre:  
             obec + región + SR (ONEWAY) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Podanie návrhu na rieše-
nie 

2,57 0,01 3,18 3,28 2,88 2,97 2,64 3,00 2,71 

Diskusia medzi občanmi 3,18 0,00 3,13 3,19 2,82 3,05 2,57 3,01 2,50 

Podanie sťažnosti 1,81 0,09 3,86 3,73 3,74 3,64 3,32 3,65 3,64 

Zorganizovanie petičnej 
akcie 

1,91 0,08 3,33 3,23 3,26 3,25 2,90 3,08 2,87 

Uvedenie problému v mé-
diách 

1,87 0,08 2,82 2,72 2,59 2,90 2,44 2,70 2,25 

Osobná iniciatíva na rie-
šenie 

0,55 0,77 4,50 4,46 4,27 4,49 4,37 4,45 4,31 

Referendum  1,99 0,06 3,53 3,44 3,68 3,44 3,15 3,28 3,07 

NÁSTROJE - súhrnne 2,24 0,04 3,48 3,43 3,32 3,39 3,06 3,31 3,05 

Legenda: 1 - súkromnej                                                                                                                    
                2 - živnostník                                                                                                                       
                3 - verejnej                                                                                                                           
                4 - som nezamestnaný                                                                                                         
                5 - dôchodca                                                                                                                         
                6 - študent                                                                                                                             
                7 - iné (uveďte)                                                                                    
 
 
 
          Spriemernené hodnoty za jednotlivé úrovne lokalizácie pre každý zo sledovaných nástro-

jov participácie umožňujú konštatovať výrazné diferencie v hodnotení efektívnosti nástrojov 
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participácie medzi skupinami respondentov podľa sféry, kde sú zamestnaní. Priemerné skóre 

poukazuje na vyššie popisované trendy – najmä celkovo najviac kritickú skupinu občanov, za-

mestnaných v súkromne sfére (súhrnné M=3,48) a naopak najmenej kritickú skupinu dôchod-

cov (súhrnné M=3,06), resp. neidentifikovaných respondentov, ktorí odpovedali na možnosť 

„iné“ (3,05).  

          Celkovo sa veľmi málo odlišujú aj zamestnanci verejnej sféry (M=3,32) a študenti 

(M=3,31). Obidve skupiny považujú za najefektívnejší nástroj „uvedenie problému v médiách“ 

– viac zamestnanci verejnej sféry (M=2,59) ako študenti (M=2,70).  

          Najnižšie skóre vôbec bolo zaznamenané v skupine respondentov, ktorí neuviedli ani 

jednu z možností a tak sú charakterizovaní ako neidentifikovaní pri hodnotení efektívnosti 

„uvedenia problémov v médiách“ (M=2,25). Naopak najvyššie skóre a najnižšie hodnotenú 

efektívnosť možno konštatovať v skupine respondentov, zamestnaných v súkromnej sfére 

(M=4,50) a v skupine nezamestnaných (M=4,49) pri hodnotení „osobnej iniciatívy na rieše-

nie“. 

 

         Sledovanie charakteru hodnotenia efektívnosti nástrojov participácie s ohľadom na vy-

brané demografické charakteristiky prinieslo mnohé významné zistenia. Tieto môžu napomá-

hať v práci s občanmi ako oporné poznanie a východisková platforma pre hľadanie ciest zvý-

šenia miery participácie občanov na riešení problémov, ktoré sú súčasťou ich občianskeho ži-

vota. Vyššie popísané tendencie a trendy poukazujú na niektoré špecifiká vo vzťahu ku kon-

krétnym skupinám občanov a umožňujú cielene orientovať aktivujúce mechanizmy pre zvýše-

nie miery účinnosti občianskej participácie . 

 
 

 

6.6. Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení  

     Problémov v podmienkach obce, regiónu a SR na úrovni „charakteru  

     udalosti“ 

 

          V systéme opakovaného merania boli sledované diferencie, definované na úrovni „cha-

rakteru udalosti“ ako: 1. podpora, 2. nové, 3. zachovanie (udržiavanie), 4. zrušenie (ukončenie). 

Táto časť analýzy umožňuje poukázať na existenciu veľmi intenzívnych kontextových činiteľov, 
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ktoré výrazne ovplyvňujú hodnotenie účinnosti určených nástrojov participácie. Podľa toho 

nie je ľahostajné, v akých súvislostiach nástroje hodnotíme a ako určujeme efektívnosť parti-

cipácie z hľadiska použitých metód a postupov. 

 
          Údaje v Tab.14 umožňujú vytvoriť si obraz charakteru hodnotenia účinnosti participácie 

pri riešení tých problémov, ktoré boli formulované ako udalosť, definovaná „podporou“ exis-

tujúceho stavu a jeho zlepšenia a to v obraze diferencií na úrovni „priestor“. Podľa týchto úda-

jov je evidentné, že pri výbere nástrojov participácie v záujme riešenia problému v charaktere 

„podpor“ je nevyhnutné rešpektovať, v akom priestore sa pohybujeme, či riešime problém 

v podmienkach obce, regióne, resp. SR ako celku.  

          V podmienkach obce sú ako najúčinnejšie chápané médiá (M=2,74), ale aj zorganizova-

nie diskusie medzi občanmi (M=2,88). Naopak, ako výrazne najmenej efektívne sú responden-

tami hodnotené osobné snahy zapojiť sa do riešenia problému a vyvíjať vlastné aktivity týmto 

smerom (M=4,49).  

 
 
Tab. 14. Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
               v podmienkach obce, regiónu a SR na úrovni „PODPORA“ 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

OBEC REGION SR 

Podanie návrhu na riešenie 3,12 0,04 3,10 2,92 2,98 

Diskusia medzi občanmi 14,04 0,00 2,88 2,71 3,07 

Podanie sťažnosti 6,50 0,00 3,64 3,49 3,77 

Zorganizovanie petičnej akcie 65,16 0,00 3,86 2,96 3,13 

Uvedenie problému v médiách 9,40 0,00 2,74 2,66 2,44 

Osobná iniciatíva na riešenie 6,86 0,00 4,49 4,27 4,52 

Referendum  41,67 0,00 3,88 3,16 3,30 

 
 
 
          Riešenie problému v podmienkach regiónu je v niektorých ukazovateľoch odlišné od 

podmienok v obci – a to najmä v miere účinnosti nástrojov, ktoré sú vcelku považované za 

účinnejšie, než v meste. Za najúčinnejšie sú považované médiá (M=2,66). O niečo pozitívnej-

šie, než v podmienkach obce sú hodnotené diskusie s občanmi (M=2,71), podanie návrhu na 

riešenie na úrad (M=2,92) a petičná akcia (M=2,96). Opäť najmenej sú účinné osobné iniciatívy 

(M=4,27), aj keď podľa priemerného skóre viac, než v podmienkach obce, čo je prekvapivé.  
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          Médiá ako najúčinnejší nástroj riešenia participačných aktivit občanov sú v podmienkach 

SR ešte pozitívnejšie hodnotené, než v podmienkach obce, alebo regiónu (M=2,44), kým 

osobné iniciatívy a vlastné aktivity, sú ešte menej efektívne ako v obci a regióne (M=4,52). 

          Zaujímavé sú tiež zistenia vo vzťahu k referendu, ktoré je považované za najúčinnejšie 

v podmienkach regiónu (M=3,16), najmenej efektívne, podľa respondentov by bolo v pod-

mienkach obce.  

          Všetky zistené diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie v podmienkach 

obce, regiónu a SR vo vzťahu k „udalosti“ „podpora“ sú štatisticky významné, podľa hodnôt F 

testu najväčšie sú diferencie v hodnotení účinnosti petičnej akcie (F=65,16, p=0,00). 

          Charakter udalosti „nové“ implikuje diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov partici-

pácie v obci, regióne a SR spôsobom, ktorý poukazuje na možnosť identifikácie celkového 

trendu hodnotenia. 

 

 

Tab. 15 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
             v podmienkach obce, regiónu a SR na úrovni „NOVÉ“ (MANOVA) 
 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

OBEC REGION SR 

Podanie návrhu na riešenie 59,33 0,00 2,81 2,78 3,46 

Diskusia medzi občanmi 103,34 0,00 2,74 2,70 3,56 

Podanie sťažnosti 38,17 0,00 3,61 3,81 4,24 

Zorganizovanie petičnej akcie 18,32 0,00 3,12 3,05 3,48 

Uvedenie problému v médiách 6,34 0,00 2,70 2,63 2,87 

Osobná iniciatíva na riešenie 55,71 0,00 4,41 4,19 4,89 

Referendum  2,04 0,13 3,55 3,39 3,44 

 
 
 
          Podľa údajov v Tab.15 možno uvažovať o tom, že takmer všetky nástroje sú hodnotené 

ako podstatne účinnejšie v prípade riešenia takého problému, ktorého charakter poukazuje 

na potrebu vytvoriť, zaviesť, pripraviť niečo, čo znamená „nový produkt“ – v porovnaní s rie-

šením problému „podpora“. Podľa toho je efektívnejšie zapojiť sa do riešenia problémov spô-

sobom, ktorý prináša niečo nové a využiť na to dostupné nástroje.  
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          Opäť je ako najúčinnejší nástroj chápané využitie médií, najmä v podmienkach regiónu 

(M=2,63), naopak najmenej účinné osobné aktivity sú najmenej efektívne v podmienkach SR. 

Zaujímavá j tiež veľmi nízka dôvera v účinnosť podávania sťažností v podmienkach SR, pokiaľ 

chceme vytvoriť niečo „nové“ (M=4,24) 

          „Zachovanie je „charakter udalosti“, ktorý vedie k veľmi veľkým diferenciám na sledova-

ných stupňoch „priestoru“ – medzi riešením problému v obci, regióne a SR. Najvýraznejšie di-

ferencie boli zistené v hodnotení podania sťažnosti (F=100,98, p=0,00), ktoré je najúčinnejšie 

v podmienkach regiónu (M=2,98), najmenej v podmienkach SR (M=4,01). 

 
 
Tab. 16 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
             v podmienkach obce, regiónu a SR na úrovni „ZACHOVANIE“ (MANOVA) 
 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

OBEC REGION SR 

Podanie návrhu na riešenie 79,84 0,00 2,87 2,40 3,24 

Diskusia medzi občanmi 39,81 0,00 3,00 2,54 3,00 

Podanie sťažnosti 100,98 0,00 3,79 2,98 4,01 

Zorganizovanie petičnej akcie 59,54 0,00 2,98 2,56 3,31 

Uvedenie problému v médiách 10,14 0,00 2,73 2,45 2,56 

Osobná iniciatíva na riešenie 19,31 0,00 4,28 3,91 4,31 

Referendum  47,67 0,00 3,47 2,89 3,61 

 
 
 
          Zaujímavé sú zistenia vo vzťahu k referendu, ktoré je ako najúčinnejšie hodnotené v pod-

mienkach regiónu (M=2,89), menej v podmienkach obce (M=3,47) a zjavne najmenej v pod-

mienkach SR (M=3,61).  

          Celkovo, v podmienkach regiónu je väčšina nástrojov považovaná za účinnejšie, než v ob-

ciach a v SR. Najmenšie sú diferencie vo vzťahu k hodnoteniu účinnosti médií ako opäť naj-

účinnejšieho nástroja (F=10,14, p=0,00). 
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Tab. 17 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
             v podmienkach obce, regiónu a SR na úrovni „ZRUŠENIE“ (MANOVA) 
 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

OBEC REGION SR 

Podanie návrhu na riešenie 1,67 0,18 3,12 3,11 3,23 

Diskusia medzi občanmi 0,79 0,45 3,09 3,18 3,12 

Podanie sťažnosti 8,55 0,00 3,67 3,55 3,88 

Zorganizovanie petičnej akcie 1,68 0,18 3,32 3,42 3,27 

Uvedenie problému v médiách 8,78 0,00 2,97 2,83 2,64 

Osobná iniciatíva na riešenie 9,29 0,00 4,44 4,45 4,74 

Referendum  8,66 0,00 3,63 3,76 3,42 

 

 
 
 
Tab. 18 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení problémov  
             v podmienkach obce, regiónu a SR na sledovaných úrovniach súhrnne 
             (MANOVA) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

OBEC REGION SR 

Podanie návrhu na riešenie 48,20 0,00 2,98 2,80 3,23 

Diskusia medzi občanmi 51,72 0,00 2,92 2,78 3,19 

Podanie sťažnosti 63,57 0,00 3,68 3,46 3,98 

Zorganizovanie petičnej akcie 33,44 0,00 3,32 3,00 3,30 

Uvedenie problému v médiách 1,32 0,00 2,81 2,64 2,63 

Osobná iniciatíva na riešenie 42,24 0,00 4,41 4,21 4,62 

Referendum  23,22 0,00 3,64 3,30 3,44 

 
 
 
          „Zrušenie“ je taký druh „charakteru udalosti“, resp riešenia problému, ktorý nezazname-

náva natoľko výrazné diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie medzi obcami, 

regiónom a SR ako ostatné „udalosti“. Zjavne, pokiaľ riešením problému má byť zánik niečoho, 

alebo likvidácia, ukončenie, atď., účinnosť nástrojov je vnímaná v „jednotnejšej“ podobe, s niž-

šími diferenciami, ale celkovo – ako slabšia. 

          Z nástrojov, u ktorých boli zaznamenané štatisticky významné diferencie – podanie sťaž-

nosti, médiá, osobná iniciatíva a referendum, každý vykazuje približne rovnakú mieru diferen-

cií (podľa hodnoty F – od 8,55 do 9,29). 
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          Údaje, uvedené v Tab.18 len potvrdzujú trendy diferencií, uvádzané vo vzťahu k diferen-

ciám na úrovni „charakteru udalosti“ jednotlivo. Diferencie v hodnotení všetkých nástrojov 

participácie sú štatisticky významné a celkový trend smeruje k tomu, že miera účinnosti ná-

strojov je najvyššia (vzhľadom na aktuálny kontext) v podmienkach regiónu (tu možno sledo-

vať najnižšie skóre pre väčšinu nástrojov), nižšia v podmienkach obce a najnižšia v podmien-

kach SR (s výnimkou médií, ktoré sú tu hodnotené ako najefektívnejšie). 

 

 

6.7. Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení  

vybraných problémov v podmienkach obce, regiónu a SR. 

 

Situačný kontext, ktorý charakterizuje sledovanie účinnosti nástrojov participácie  

umožňuje prezentovať úlohu špecifických problémov pri hodnotení ich efektívnosti. Znamená 

to, že hodnotenie nástrojov participácie je viazané na konkrétne podmienky a modelovú situ-

áciu, ktorá bola konštruovaná s ohľadom na 4 úrovne zámeru: 1. nové, 2. zmena, 3. udržanie, 

4.zrušenie.  Situácie boli kreované podľa úrovní lokalizácie, čo len podčiarkuje jedinečnosť kaž-

dého zohľadňovaného prípadu. Posudzovanie účinnosti predložených nástrojov participácie 

tak v značnej miere vylučuje vysokú mieru abstrahovania. 

          Pohľad na situáciu v hodnotení efektívnosti nástrojov participácie v podmienkach 

obce/mesta s ohľadom na zámer, operacioanlizovaný v modelovom probléme naznačuje, že 

názor respondentov je výrazne diferencovaný podľa špecifických okolností. Možno konštato-

vať, že transsituačný charakter efektívnosti nástrojov participácie je síce možné vytvárať, ale 

zároveň sa toto hodnotenie výrazne ochudobní o jedinečnosť a unikátnosť situačných podmie-

nok. 

          Podľa údajov, uvedených v Tab.38 sú diferencie v hodnotení efektívnosti participačných 

nástrojov veľmi výrazné a v prípade hodnotenia všetkých sledovaných nástrojov štatisticky vý-

znamné. 

     Najvýraznejšie diferencie boli zistené pri hodnotení „zorganizovania petičnej akcie“ 

(F=48,29, p=0,00), keď najefektívnejšia je, podľa občanov, v prípade riešenia takých problé-

mov, ktoré súvisia s udržaním aktuálneho stavu, v prípade obce/mesta ide o zachovanie kul-

túrnej pamiatky, zabezpečením financií z obecného/mestského rozpočtu (M=2,98).  
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          Výrazne najmenej efektívne sú „petičné akcie“ pri zavádzaní nových vecí – v podmien-

kach obce/mesta je to zavedenie triedenia odpadu (M=3,86). 

          Schematický prierez efektívnosti nástrojov participácie s ohľadom na zámer poukazuje 

na to, že v prípade zavádzania nových okolností v podmienkach obce/mesta sú za najefektív-

nejšie považované médiá (M=2,74), ale aj diskusie medzi občanmi (M=2,87). Pre riešenie 

zmeny – v prípade vytvoreného modelu – regulácie toku potoka je to obdobné - najefektívnej-

šie je využívanie práce s médiami (M=2,70) a diskusie medzi občanmi (M=2,75).  

          Čiastočne iná je situácia pri riešení problému, spojeného s udržaním aktuálneho stavu 

vecí, resp. ich kontinuálnou podporou, ktorá smeruje k zachovaniu reálie. Tu je ako najefek-

tívnejšie hodnotené opäť využívanie médií (M=2,73), ale ako druhé najefektívnejšie je podanie 

vlastného návrhu na riešenie zo strany občanov (M=2,87. 

          Prerušenie, resp. zrušenie doposiaľ exitujúcich okolností – v tomto prípade jednej 

z miestnych daní je problémom, ktorý možno opäť najefektívnejšie riešiť za účasti občanov 

prostredníctvom médií (M=2,97) a diskusií medzi občanmi (M=3,09). 

          Pre riešenie všetkých modelových problémov s ohľadom na zámer akcie je evidentne 

najmenej účinná osobná iniciatíva občanov v záujme riešenia problému. Tento fakt len 

dotvára celkovú mozaiku o predstavách a charaktere občianskej participácie, ktorá je zjavne 

prirodzenou reflexiou celkového trendu v komunikácii vôbec. 

 

Tab.38.Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení vybraných 
            problémov (4) v podmienkach OBCE   
            (MANOVA – vnútrosubjektový faktor – ZÁMER) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 

Podanie návrhu na riešenie 11,52 0,00 3,10 2,81 2,87 3,12 

Diskusia medzi občanmi 11,65 0,00 2,87 2,75 3,00 3,09 

Podanie sťažnosti 2,51 0,06 3,64 3,61 3,79 3,67 

Zorganizovanie petičnej akcie 48,29 0,00 3,86 3,12 2,98 3,32 

Uvedenie problému v médiách 7,09 0,00 2,74 2,70 2,73 2,97 

Osobná iniciatíva na riešenie 3,76 0,01 4,50 4,41 4,28 4,44 

Referendum  10,83 0,00 3,88 3,55 3,47 3,63 

Legenda: 1. – NOVÉ: zavedenie triedenia odpadu 
                2. – ZMENA: regulácia toku potoka 
                3. – UDRŽANIE: financie na starostlivosť o kultúrnu pamiatku z obecného rozpočtu 
                4. – ZRUŠENIE: zrušenie jednej z miestnych daní 
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Tab.39.Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení vybraných 
            problémov (4) v podmienkach REGIÓNU   
            (MANOVA – vnútrosubjektový faktor – ZÁMER) 
 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 

Podanie návrhu na riešenie 43,66 0,00 2,92 2,78 2,41 3,11 

Diskusia medzi občanmi 39,22 0,00 2,71 2,70 2,54 3,18 

Podanie sťažnosti 42,06 0,00 3,49 3,82 2,98 3,55 

Zorganizovanie petičnej akcie 47,05 0,00 2,98 3,05 2,56 3,42 

Uvedenie problému v médiách 11,95 0,00 2,66 2,63 2,45 3,84 

Osobná iniciatíva na riešenie 21,44 0,00 4,27 4,19 3,91 4,45 

Referendum  50,90 0,00 3,16 3,40 2,89 3,77 

Legenda: 1. - NOVÉ: výstavba priemyselného parku 
                 2. – ZMENA: z regiónu = turisticky zaujímavé centrum 
                 3. – UDRŽANIE: starostlivosť o vzácne zdroje pitnej vody 
                 4. – ZRUŠENIE: riešenie veľkého počtu nezamestnaných rómskych občanov 
 
 

           
          V podmienkach regiónu sú pri hodnoteniach efektívnosti nástrojov participácie v rámci 

riešenia simulovaných problémov viditeľne väčšie rozdiely, než tomu bolo v podmienkach 

obce/mesta. Všetky zisťované diferencie sú štatisticky významné, najvýraznejšie v prípade 

hodnotenia efektívnosti referenda (F=50,90, p=0,00). Toto je ako najefektívnejšie hodnotené 

pri riešení problému, spojeného so zámerom – udržať zdroje pitnej vody v regióne (M=2,89) 

a naopak ako najmenej efektívne je pri ukončení problému – veľkého počtu nezamestnaných 

(M=3,77). 

          Najmenšie rozdiely – aj keď štatisticky významné – boli zistené pri hodnotení efektívnosti 

„uvedenia problému v médiách“ (F=11,95, p=0,00), ktoré je evidentne v prípade riešenia troch 

zo štyroch problémov vnímané ako najefektívnejšie. Rozdiel je najmä medzi riešením prob-

lému s nezamestnanými (M=3,84), kde je tento nástroj podstatne menej účinný, a riešením 

ostatných problémov (M=od 2,45 do 2,66). 

          Pohľad na priemerné skóre, namerané pre hodnotenie efektívnosti jednotlivých nástro-

jov vo vzťahu k riešeniu predložených problémov naznačuje jednoznačnú tendenciu, ktorá vý-

razne podčiarkuje význam situačného kontextu. Podľa toho nie je ani také dôležité, aký nástroj 

využijeme, ale skôr, aký typ problému riešime. Pri sledovaní extrémnych, krajných hodnôt 

možno vidieť, že pre riešenie problému, ktorý súvisí s udržaním aktuálneho stavu – vzácne 
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zdroje pitnej vody sú všetky nástroje participácie hodnotené ako najefektívnejšie – v porov-

naní s riešením ostatných modelových problémov. Z toho celkom najefektívnejšie je „podanie 

návrhu na riešenie“ (M=2,41) a najmenej efektívne sú osobné iniciatívy smerom k riešeniu 

problému (M=3,91).  

 
 
 
Tab.40 Diferencie v hodnotení účinnosti nástrojov participácie pri riešení vybraných 
            problémov (4) v podmienkach SLOVENSKEJ REPUBLIKY   
            (MANOVA – vnútrosubjektový faktor – ZÁMER) 
 

NÁSTROJE F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 

Podanie návrhu na riešenie 17,60 0,00 2,98 3,46 3,24 3,24 

Diskusia medzi občanmi 29,71 0,00 3,07 3,55 3,01 3,12 

Podanie sťažnosti 15,79 0,00 3,77 4,24 4,02 3,89 

Zorganizovanie petičnej akcie 7,40 0,00 3,13 3,48 3,32 3,27 

Uvedenie problému v médiách 16,62 0,00 2,44 2,87 2,56 2,64 

Osobná iniciatíva na riešenie 29,11 0,00 4,52 4,90 4,31 4,74 

Referendum  5,74 0,00 3,29 3,44 3,61 3,42 

Legenda: 1. – NOVÉ: výstavba diaľničnej siete 
                2. – ZMENA: zmena územno-správneho členenia 
                3. – UDRŽANIE: posiľňovanie národných tradícií 
                4. – ZRUŠENIE: odstavenie jadrových elektrární 
 
 
 

          Situáciou, pre riešenie ktorej sú takmer všetky (šesť zo siedmych) nástroje najmenej 

efektívne, v porovnaní s riešením ostatných situácií, je ukončenie – množstva nezamestna-

ných v regióne. Najmenej efektívne sú opäť „osobné iniciatívy“ (M=4,45). Znamená to, že ide 

o problém, kde zlyhávajú takmer všetky dostupné prostriedky participácie zo strany občanov 

(aj keď namerané hodnoty sú skôr priemerné).  

         Hodnotenie efektívnosti nástrojov participácie, určených na realizáciu spoluúčasti obča-

nov na riešení predložených modelových problémov, ktoré sa týkajú celorepoublikových reálií, 

je diferencované s ohľadom na charakter riešeného problému. V prípade hodnotenia všetkých 

nástrojov sú zistené diferencie štatisticky významné. Najvýraznejšie sú diferencie v prípade 

hodnotenia efektívnosti „diskusií medzi občanmi“ (F=20,79, p=0,00) a „osobnej iniciatívy na 

riešenie“ (F=29,11, p=0,00), keď podľa priemerného skóre sú diskusie podstatne účinnejším 

spôsobom účasti. 
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          Priemerné skóre pre jednotlivé nástroje umožňujú sledovať, pre ktoré situácie je ten-

ktorý nástroj najviac a najmenej účinný. Takto získame obraz o tendenciách účinnosti nástro-

jov participácie s ohľadom na diferencujúcu veličinu – v tomto prípade zámer, operacionalizo-

vaný v modelových situáciách. V prípade situačného kontextu, tvoreného celorepublikovými 

problémami možno konštatovať, že zámer zmeny – zmena územno-správneho členenia je tým 

problémom, pre riešenie ktorého je účinnosť nástrojov, predložených ako spôsob občianskej 

participácie na riešení problému, najmenej efektívna – v prípade šiestich zo siedmych položiek 

tu nachádzame priemerné skóre, v porovnaní s ostatnými problémami-situáciami, najvyššie. 

Možno uvažovať o tom, že pocity občanov smerom k riešeniu tohto problému vedú k hodno-

teniu, ktoré naznačuje, že väčšina nástrojov participácie – rovnako ako snaha občanov zúčas-

tniť sa na riešení nebude výraznejšie efektívna – skôr priemerná. 

          Viditeľne najmenšie diferencie boli zistené pri hodnotení účinnosti referenda v partici-

pácii občanov na predložené problémy (F=5,74, p=0,00) – najúčinnejšie by bolo pri snahe 

o účasť občanov na riešení výstavby diaľničnej siete (M=3,29), najmenej účinné pri riešení ná-

rodných tradícií (M=3,61) – celkovo sú to ale hodnoty v priemernom spektre škály. 

 
 

 
Tab.41 Interakcie obec – región – SR  x zámer: hlavný efekt  (MANOVA 3 x 4) 
 

FAKTORY interakcie Wilks 
Lambda 

Rao s R P 

Lokalizácia: O – R - SR 0,68 20,15 0,00 

ZÁMER (nové, zmena, udržanie, zrušenie) 0,67 13,83 0,00 

O – R – SR   x   ZÁMER 0,54 11,46 0,00 

 
 
          Médiá ako prostriedok účasti občanov na riešení celorepublikových problémov, sú hod-

notené ako výrazne najefektívnejšie (M= od 2,44 do 2,87), naopak najmenej efektívne sú 

osobné iniciatívy občanov (M= od 4,31 do 4,90). 

          Údaje v Tab.41 umožňujú sledovať interakcie dvoch rovín, určených pri zisťovaní hodno-

tenia efektívnosti vybraných nástrojov participácie. Podľa týchto údajov je diferencujúci efekt 

pre hodnotenie efektívnosti štatisticky významný tak v prípade samostatnej pozície - lokalizá-

cie i zámeru ako aj ich vzájomného spolupôsobenia. Znamená to, že pôsobenie jedného fak-
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tora je účinnosťou druhého ešte umocnené. Naznačuje to skutočnosť, že hodnotenie efektív-

nosti nástrojov participácie, resp. ich skutočná účinnosť je veličina, ktorej hodnoty sú diferen-

cované s ohľadom na pôsobenie viacerých faktorov. 

 
 
 
Tab. 42 Interakcie obec – región – SR  x  zámer: položková analýza (MANOVA 3  x  4) 
 

NÁSTROJE 
F 

p O-R-SR ZÁMER 

1 2 3 4 

 
Podanie návrhu na riešenie 

 
24,15 

 
0,00 

OBEC 
REGIÓN 

SR 

3,10 
2,92 
2,98 

2,81 
2,78 
3,47 

2,88 
2,41 
3,24 

3,12 
3,11 
3,23 

 
Diskusia medzi občanmi 

 
28,54 

 
0,00 

OBEC 
REGIÓN 

SR 

2,88 
2,72 
3,07 

2,74 
2,70 
3,56 

3,00 
2,54 
3,01 

3,09 
3,18 
3,13 

 
Podanie sťažnosti 

 
22,17 

 
0,00 

OBEC 
REGIÓN 

SR 

3,64 
3,49 
3,77 

3,61 
3,82 
4,25 

3,79 
2,98 
4,02 

3,67 
3,55 
3,89 

 
Zorganizovanie petičnej akcie 

 
35,29 

 
0,00 

OBEC 
REGIÓN 

SR 

3,86 
2,96 
3,13 

3,12 
3,05 
3,48 

2,98 
2,56 
2,56 

3,32 
3,43 
3,65 

 
Uvedenie problému v médiách 

 
8,90 

 
0,00 

OBEC 
REGIÓN 

SR 

2,74 
2,66 
2,45 

2,71 
2,63 
2,87 

2,74 
2,46 
2,56 

2,97 
2,84 
2,64 

 
Osobná iniciatíva na riešenie 

 
8,68 

 
0,00 

OBEC 
REGIÓN 

SR 

4,50 
4,27 
4,53 

4,42 
4,19 
4,90 

4,28 
3,91 
4,31 

4,45 
4,46 
4,74 

 
Referendum  

 
25,85 

 
0,00 

OBEC 
REGIÓN 

SR 

3,89 
3,16 
3,29 

3,55 
3,40 
3,45 

3,47 
2,89 
3,61 

3,63 
3,76 
3,42 

Legenda: 1 – NOVÉ 
                2 – ZMENA 
                3 – UDRŽANIE 
                4 – ZRUŠENIE 
 
 
 
 

          Prehľad hodnôt priemerného skóre (súhrnne) je uvedený v Tab.42. Poukazuje na ten-

denciu, podľa ktorej celkom jednoznačne – nástroje participácie sú najefektívnejšie v prípade 

riešenia takých problémov, ktoré sa týkajú snahy, resp. potreby udržať aktuálny stav reálie – 

tu možno nájsť, v porovnaní s ostatnými zámermi, najväčší počet najnižších skóre. Ide najmä 

o efektívnosť petičných akcií a osobných iniciatív. 
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          Naopak najmenej efektívne sú sledované nástroje v prípade riešenia problémov, spoje-

ných so zámerom zrušiť doterajší stav, prerušiť, ukončiť. 

 
          Sledované diferencie sú v prípade hodnotenia všetkých nástrojov štatisticky významné. 

Výrazne najväčšie sú tieto rozdiely pri hodnotení zorganizovania petičnej akcie (F=35,29, 

p=0,00), najmenšie sú pri hodnotení efektívnosti „osobne iniciatívy“ (F=8,68) a „uvedení prob-

lému v médiách“ (F=8,90, p=0,00). 

 

          Podľa prezentovaných výsledkov analýzy je spôsob fungovania a efektívnosť nástrojov 

participácie občanov na riešení problémov v obciach/mestách, regiónoch a v SR  veľmi pruž-

ným a variabilným účinkovaním v podmienkach, určovaných tak sociálno – demografickými 

charakteristikami ako aj spôsobom lokalizácie a zámerom, s ktorým je spojené ich využívanie. 

Toto poznanie môže významne ovplyvniť prácu v oblasti občianskej participácie i spôsob, 

akým možno chápať jej špecifiká.  

 
 

7. Záujem o priame aktivity pri riešení modelových problémov  
 
 

7.1. Záujem o priame aktivity pri riešení modelových problémov - faktorová  

            štruktúra 
 
 
          Okrem hodnotenia efektívnosti nástrojov participácie pri riešení modelových problémov 

bolo zaujímavé zistiť, do akej miery by sa samotní respondenti zúčastnili na riešení týchto 

problémov. Vyjadrovali sa teda k miere vlastnej iniciatívy pre využitie niektorých z uvedených 

nástrojov. 

          V Tab.43 sú uvedené údaje k faktorovej štruktúre modelových problémov, na riešení 

ktorých by sa mali zúčastniť.  Výsledky faktorovej analýzy poukazujú na existenciu troch fak-

torov, je teda zjavné, že súbor problémov je vnútorne štrukturovaný a že respondenti tieto 

problémy nevnímajú ako jednotnú sumu problémov, ale ako súbor problémov, ktoré sú svojím 

charakterom špecifické. Tieto špecifiká napomáhajú k vytvoreniu faktorovej štruktúry a zdru-

ženiu tých položiek (do jedného faktora), ktoré možno označiť spoločným menovateľom. 

 



278 

 

Tab.43 Faktorová štruktúra súboru problémov vzhľadom na záujem o priame aktivity 
 

PROBLÉMY FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 

Problémy s triedením odpadu v obci/meste 0,77   

Regulácia potoka v obci 0,63   

Ochrana kultúrnej pamiatky v obci 0,80   

Zrušenie miestnej dane v obci/meste   0,76 

Výstavba priemyselného parku v regióne   0,71 

Turistické centrum v regióne 0,55   

Starostlivosť o  zdroje pitnej vody v regióne 0,65   

Problém s nezamestnanými rómskymi občanmi    

Výstavba diaľničnej siete v SR  0,59  

Územno – správne členenie SR  0,75  

Zachovanie národných tradícií v SR 0,62   

Odstavenie jadrovej elektrárne v SR  0,74  

 

Eigenvalue: 4,47 1,15 1,00 

% rozptylu: 37,28 9,64 8,36 

 
     
  
          Podľa výsledkov faktorovej analýzy teda možno uvažovať o troch extrahovaných fakto-

roch. FAKTOR 1 možno nazvať „kontinuita v obci/meste a regióne“ , faktor je sýtený polož-

kami, ktoré sa týkajú riešenia problémov v obci/meste a v regióne a sú to položky, ktoré 

v rámci zámeru fungujú ako systém udržania, resp. zmeny – nejde však o celkom nové „zá-

sahy“, ani o celkové prerušenie, resp. zrušenie (pri eigenvalue: 4,47, % rozptylu: 32,28). FAK-

TOR 2  združuje položky, ktoré predkladajú celorepublikové problémy (pri eigenvaue: 1,15, = 

rozptylu: 9,64), ide teda o „problémy v SR“. FAKTOR 3 umožňuje špecifikovať tretiu skupinu 

problémov, možno ho nazvať „zlomové/prelomové problémy v obci/meste a regióne“, keďže 

združuje položky, ktoré v rámci zámeru predkladajú problémy, spojené uvedením celkom no-

vých okolností, resp. úplnemu zrušeniu už existujúcich okolností (pri aigenvalue: 1,00, % roz-

ptylu: 8,36). 

          Podľa uvedenej štruktúry teda respondenti vnímajú veľmi špecificky problémy, ktoré sa 

týkajú života v celej spoločnosti, resp. štáte – tu je konštruujúcim momentom úroveň lokalizá-

cie. Druhým konštruujúcim momentom je zámer, ktorý umožňuje riešiť problémy ako špecifi-

kované v podobe udržiavania kontinuity – zmenenej, nezmenenej na jednej strane a na druhej 

strane problémy, ktoré znamenajú vážnejší zásah do aktuálneho stavu, či okolností – a to buď 

zavedením nových, alebo zrušením aktuálnych okolností. 
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7.2. Diferencie v záujme o priame aktivity s ohľadom na sociálno-demografické                

          charakteristiky. 

 

          Sledovanie záujmu o vlastné aktivity pri riešení predložených modelových problémov  

môže viesť k zisteniam ohľadne diferencií medzi rôznymi skupinami respondentov v rámci ich 

sociálno-demografických charakteristík.  

          Interpohlavné diferencie v záujme o priame aktivity respondentov sú zaznamenané 

v Tab.44. Podľa týchto údajov nie sú medzi mužmi a ženami výrazné a štatisticky významné 

diferencie – len v prípade jednej položky – problému: „ochrana kultúrnej pamiatky 

v obci/meste (F=4,19, p=0,04), keď ženy (M=2,60) sú pri tendencii aktívne sa zúčastniť na rie-

šení tohto problému o niečo iniciatívnejšie, než muži (M=2,83). Miera záujmu klesá s rastom 

priemerného skóre. 

          Najmenšie diferencie boli zistené pri sledovaní iniciatívy podieľať sa na riešení problému 

„výstavby priemyselného parku v regióne (F=0,11, p=0,74) a „zrušenie miestnej dane 

v obci/meste“ (F=0,13, p=0,72).  

          Celkový trend diferencií medzi mužmi a ženami poukazuje na to, že ženy sú viditeľne 

iniciatívnejšie pri riešení problémov, ktoré sa dotýkajú obce/mesta a regiónu – najviac pokiaľ 

ide o starostlivosť o zdroje pitnej vody (M=2,15), kým muži majú o niečo väčší záujem zúčas-

tňovať sa na riešení celorepublikových problémov – najmä výstavby diaľničnej siete v SR 

(M=2,84). 

          Celkovo je záujem o participáciu na riešení modelových problémov lepšia ako priemerná, 

skóre sa pohybuje od M=2,15 do M=3,88. Muži sa najviac zaujímajú o zdroje pitnej vody 

(M=2,30), podobne ako ženy. 

                   Diferencie medzi vekovými kategóriami v záujme o participáciu na riešení vybra-

ných problémov sú štatisticky významné v prípade riešenia štyroch problémov – najmä tých, 

ktoré sú lokalizované v obciach/mestách.  

          Pri hľadaní extrémnych hodnôt priemerného skóre pre riešenie jednotlivých problémov 

v sledovaných skupinách respondentov možno konštatovať výraznejšiu tendenciu v skupine 

občanov od 26 do 30 rokov – táto skupina je zjavne najmenej iniciatívna, v prípade ôsmych 

z dvanástich problémov vykazujú spomedzi vekových skupín najnižšie priemerné skóre – naj-

menej ich zaujímajú problémy celorepublikového charakteru. 
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Tab. 44 Interpohlavné diferencie v záujme o priame aktivity pri riešení problémov  
             (ONEWAY) 
 

PROBLÉMY F p PRIEM SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Problémy s triedením odpadu v obci/meste 3,84 0,50 2,66 2,44 

Regulácia potoka v obci 3,33 0,07 3,21 2,97 

Ochrana kultúrnej pamiatky v obci 4,19 0,04 2,83 2,60 

Zrušenie miestnej dane v obci/meste 0,13 0,72 3,16 3,11 

Výstavba priemyselného parku v regióne 0,11 0,74 2,81 2,78 

Turistické centrum v regióne 0,34 0,56 2,72 2,66 

Starostlivosť o zdroje pitnej vody v regióne 1,80 0,18 2,30 2,15 

Problém s nezamestnanými rómskymi občanmi 1,28 0,26 3,51 3,34 

Výstavba diaľničnej siete v SR 1,23 0,27 2,84 3,00 

Územno – správne členenie SR 0,26 0,61 3,81 3,88 

Zachovanie národných tradícií v SR 1,40 0,24 3,22 3,06 

Odstavenie jadrovej elektrárne v SR 0,13 0,71 3,51 3,56 

 
 
 
          Diferencie medzi vekovými kategóriami v záujme o participáciu na riešení vybraných 

problémov sú štatisticky významné v prípade riešenia štyroch problémov – najmä tých, ktoré 

sú lokalizované v obciach/mestách.  

          Pri hľadaní extrémnych hodnôt priemerného skóre pre riešenie jednotlivých problémov 

v sledovaných skupinách respondentov možno konštatovať výraznejšiu tendenciu v skupine 

občanov od 26 do 30 rokov – táto skupina je zjavne najmenej iniciatívna, v prípade ôsmych 

z dvanástich problémov vykazujú spomedzi vekových skupín najnižšie priemerné skóre – naj-

menej ich zaujímajú problémy celorepublikového charakteru. 

          Naopak, za najviac iniciatívnu možno považovať skupinu respondentov nad 60 rokov, 

ktorí vykazujú v piatich prípadoch z dvanástich najvyššie priemerné skóre, v porovnaní s ostat-

nými skupinami – najviac ich zaujímajú problémy s triedením odpadu v obci/meste (M=2,06). 

          Skupinu respondentov vo veku od 31 do 40 rokov možno považovať za „neutrálnu“, 

keďže v porovnaní s ostatnými skupinami respondentov nevykazuje extrémne hodnoty prie-

merného skóre – až na jeden prípad , najnižšie skóre pre záujem o participáciu na riešení prob-

lému starostlivosti o zdroje pitnej vody. 
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Tab. 45 Diferencie medzi vekovými kategóriami v záujme o priame aktivity pri riešení  
             problémov (ONEWAY) 
 

PROBLÉMY  
F 

 
p 

VEK 

18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60 - 

Problémy s triedením od-
padu v obci/meste 

1,72 0,11 2,58 2,74 2,73 2,42 2,42 2,59 2,06 

Regulácia potoka v obci 2,49 0,02 3,58 3,21 3,37 2,94 2,97 2,74 2,74 

Ochrana kultúrnej pa-
miatky v obci 

2,52 0,02 2,73 2,90 3,05 2,60 2,52 2,48 2,45 

Zrušenie miestnej dane 
v obci/meste 

1,13 0,34 3,03 3,05 3,24 3,19 2,88 3,47 3,25 

Výstavba priemyselného 
parku v regióne 

0,76 0,60 2,81 2,66 2,99 2,73 2,75 2,89 2,94 

Turistické centrum v re-
gióne 

1,11 0,36 2,42 2,56 2,87 2,55 2,75 2,76 2,86 

Starostlivosť o zdroje pit-
nej vody v regióne 

2,75 0,01 2,42 2,36 2,55 1,95 2,05 2,08 2,14 

Problém s nezamestna-
nými rómskymi občanmi 

1,75 0,11 3,95 3,30 3,39 3,44 3,37 3,70 2,71 

Výstavba diaľničnej siete 
v SR 

1,06 0,38 2,58 2,90 3,27 2,81 2,79 2,94 2,88 

Územno – správne člene-
nie SR 

1,69 0,12 4,05 3,87 4,20 3,60 3,63 3,90 3,80 

Zachovanie národných 
tradícií v SR 

3,95 0,00 3,32 3,36 3,61 3,07 2,97 2,82 2,34 

Odstavenie jadrovej elek-
trárne v SR 

1,26 0,27 3,71 3,47 3,78 3,35 3,26 3,71 3,60 

 
 
 
          Medzi respondentami rôznych vzdelanostných kategórií nie sú výrazné štatisticky vý-

znamné diferencie – až na záujem o riešenie regulácie toku potoka v obci (F=5,31, p=0,00), 

kde najväčšiu mieru iniciatívy prejavili respondenti so stredným odborným vzdelaním bez ma-

turity (M=2,59). 

          Celkovo najmenej iniciatívna je skupina občanov s ukončeným základným vzdelaním, 

v prípade ôsmych problémov z dvanástich vykazuje táto skupina najnižšie namerané skóre ini-

ciatívy, resp. záujmu. 

          Naopak najväčší záujem o participáciu prejavila skupina respondentov so všeobecným 

vzdelaním s maturitou, zvlášť pri riešení problémov, ktoré sú celorepublikového charakteru. 

Starostlivosť o zdroje pitnej vody je však pre všetky skupiny prioritná. 
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          V tomto prípade neutrálnou je skupina respondentov s vysokoškolským vzdelaním, ktorá 

nevykazuje žiadne, v porovnaní s ostatným vzdelanostnými skupinami, extrémne hodnoty 

priemerného skóre a teda ani výnimočný záujem, resp. nezáujem. 

 

Tab. 46 Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami v záujme o priame aktivity pri  
              riešení  problémov (ONEWAY) 
 

PROBLÉMY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Problémy s triedením odpadu 
v obci/meste 

0,11 0,98 2,56 2,45 2,58 2,56 2,53 

Regulácia potoka v obci 5,31 0,00 4,06 2,59 3,07 2,91 3,41 

Ochrana kultúrnej pamiatky v obci 0,54 0,71 3,06 2,56 2,68 2,74 2,77 

Zrušenie miestnej dane v obci/meste 0,34 0,85 2,81 3,24 3,06 3,17 3,18 

Výstavba priemyselného parku v regióne 0,36 0,83 3,18 2,84 2,82 2,76 2,78 

Turistické centrum v regióne 0,90 0,46 3,12 2,85 2,68 2,59 2,71 

Starostlivosť o zdroje pitnej vody v regióne 0,77 0,55 2,56 2,06 2,21 2,15 2,31 

Problém s nezamestnanými rómskymi ob-
čanmi 

1,02 0,40 2,75 3,69 3,37 3,51 3,38 

Výstavba diaľničnej siete v SR 0,64 0,63 3,18 3,23 2,86 2,88 2,90 

Územno – správne členenie SR 0,77 0,55 4,31 3,95 3,89 3,70 3,89 

Zachovanie národných tradícií v SR 1,13 0,34 3,56 2,85 3,07 3,18 3,29 

Odstavenie jadrovej elektrárne v SR 1,12 0,35 3,62 3,80 3,65 3,34 3,49 

Legenda: 1 -  ukončené základné vzdelanie 
                2 – stredné odborné vzdelanie bez maturity 
                3- stredné odborné vzdelanie s maturitou 
                4 – stredné všeobecné vzdelanie s maturitou 
                5 – vysokoškolské vzdelanie 

 
 
 
          Veľkosť miesta bydliska je, podľa údajov v Tab.47, výrazným diferencujúcim faktorom - 

záujem o participáciu na riešenie vybraných modelových problémov je štatisticky významne 

diferencovaný v prípade šiestich z dvanástich problémov. Najväčšie sú diferencie v záujme 

o riešenie regulácie potoka v obci (F=6,57, p=0,00), keď najväčší záujem o riešenie tohto prob-

lému prejavili občania obcí do 500 obyvateľov. 

          Tendencia diferencií je veľmi výrazná – sú tu najmä rozdiely medzi občanmi najmenších 

a najväčších sídiel. Občania obcí do 500 obyvateľov vykazujú podstatne väčšiu mieru záujmu 

o participatívne aktivity – výrazne najmä pri starostlivosti o zdroje pitnej vody (M=1,63), než 
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občania sídiel na 20 000 obyvateľov. Títo vykazujú v prípade jedenástich z dvanástich problé-

mov najvyššie priemerné skóre v porovnaní ostatnými skupinami občanov podľa veľkosti 

miesta bydliska. Najmenej ich zaujíma riešenie územno-správneho členenia (M=3,98).  

          Celkovo by bolo možné uvažovať o tom, že tu existuje kontinuita záujmu o participáciu, 

ktorá naznačuje, že s rastom veľkosti miesta sídla klesá miera záujmu o účasť občanov na spo-

luriešení problémov obcí, regiónov i celej SR. Túto kontinuitu však v prípade všetkých mode-

lových problémov „narušuje“ skupina respondentov, ktorí obývajú sídla s počtom obyvateľov 

od 500 do 2000. Ide o skupinu občanov, ktorí vykazujú vyššie skóre než by „vyžadovala rovno-

merná kontinuita rastu skóre s rastom počtu obyvateľov v sídle. 

 

 
Tab. 47 Diferencie v záujme o priame aktivity pri riešení problémov podľa veľkosti  
               miesta bydliska  (ONEWAY) 
 

PROBLÉMY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Problémy s triedením odpadu 
v obci/meste 

4,96 0,00 2,16 2,43 2,11 2,42 2,77 

Regulácia potoka v obci 6,57 0,00 2,63 2,74 2,64 2,90 3,38 

Ochrana kultúrnej pamiatky v obci 2,14 0,07 2,32 2,66 2,41 2,84 2,82 

Zrušenie miestnej dane v obci/meste 2,22 0,06 2,47 3,00 2,92 3,06 3,32 

Výstavba priemyselného parku v regióne 2,32 0,05 2,15 2,85 2,62 2,62 2,92 

Turistické centrum v regióne 2,64 0,03 2,32 2,66 2,52 2,38 2,83 

Starostlivosť o zdroje pitnej vody v re-
gióne 

3,55 0,00 1,63 2,09 1,91 2,16 2,38 

Problém s nezamestnanými rómskymi ob-
čanmi 

1,17 0,32 2,79 2,57 3,18 3,41 3,49 

Výstavba diaľničnej siete v SR 2,33 0,05 2,68 3,20 2,69 2,50 3,03 

Územno – správne členenie SR 1,98 0,09 3,68 3,95 3,53 3,58 3,98 

Zachovanie národných tradícií v SR 1,34 0,25 2,84 3,02 2,96 3,04 3,30 

Odstavenie jadrovej elektrárne v SR 1,54 0,19 3,36 3,62 3,21 3,33 3,66 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov                                                                                                           
                2 - od 500 do 1 999 obyvateľov                                                                                       
                3 - od 2 000 do 4 999 obyvateľov                                                                                        
                4 - od 5 000 do 19 999 obyvateľov                                                                                       
                5 - 20 000 a viac obyvateľov                                                                       

 

 

          Posledným zo sledovaných demografických znakov je sféra, v ktorej sú respondenti za-

mestnaní. Podľa údajov, uvedených v Tab.48 sa táto charakteristika neprejavuje ako výrazný 
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a štatisticky významný diferencujúci činiteľ. Jedine v prípade záujmu o účasť na riešení prob-

lému zachovania národných tradícií v SR sú tieto diferencie štatisticky významné (F=3,39, 

p=0,00), keď podľa priemerného skóre najväčší záujem v tomto smere prejavujú dôchodcovia 

(M=2,46), naopak najmenší záujem vykazujú nezamestnaní (M=3,60).  

 

 
Tab. 48 Diferencie medzi zamestnaneckými kategóriami v záujme o priame aktivity  
             pri riešení problémov (ONEWAY) 
 

PROBLÉMY F p ZAMESTNANIE 

1 2 3 4 5 6 7 

Problémy s triedením od-
padu v obci/meste 

1,14 0,34 2,61 2,56 2,46 2,85 2,20 2,56 2,83 

Regulácia potoka v obci 1,70 0,12 3,23 3,21 2,99 3,25 2,62 3,14 2,56 

Ochrana kultúrnej pa-
miatky v obci 

2,01 0,06 2,86 2,77 2,49 2,95 2,40 2,77 3,11 

Zrušenie miestnej dane 
v obci/meste 

0,64 0,69 3,21 2,87 3,26 3,03 3,03 3,00 3,44 

Výstavba priemyselného 
parku v regióne 

1,09 0,37 2,78 2,62 2,90 3,13 2,95 2,59 2,72 

Turistické centrum v re-
gióne 

1,33 0,24 2,78 2,46 2,67 2,97 2,72 2,43 2,78 

Starostlivosť zdroje pitnej 
vody v regióne 

1,14 0,33 2,28 2,48 2,00 2,30 2,10 2,26 2,11 

Problém s nezamestna-
nými rómskymi občanmi 

0,55 0,77 3,55 3,23 3,37 3,67 3,19 3,37 3,44 

Výstavba diaľničnej siete 
v SR 

1,26 0,27 3,06 2,54 2,94 3,15 3,10 2,67 2,50 

Územno – správne člene-
nie SR 

1,76 0,10 4,11 3,56 3,66 4,13 3,71 3,78 3,50 

Zachovanie národných 
tradícií v SR 

3,39 0,00 3,32 3,29 2,89 3,60 2,46 3,29 3,39 

Odstavenie jadrovej elek-
trárne v SR 

1,12 0,35 3,51 3,10 3,48 3,82 3,89 3,52 3,33 

Legenda: 1 - súkromnej                                                                                                                    
                2 - živnostník                                                                                                                       
                3 - verejnej                                                                                                                           
                4 - som nezamestnaný                                                                                                         
                5 - dôchodca                                                                                                                         
                6 - študent                                                                                                                             
                7 - iné (uveďte)                                                                                    
 
         Podľa sledovania extrémnych hodnôt u jednotlivých skupín, najväčší záujem vôbec o par-

ticipáciu na riešení modelových problémov, možno konštatovať  v skupine živnostníkov, ktorí 

v prípade šiestich z dvanástich problémov vykazujú najnižšie priemerné skóre. 
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          Výrazne najmenej iniciatívna je skupina nezamestnaných, ktorá v prípade desiatich 

z dvanástich problémov vykazuje najvyššie skóre a teda v porovnaní s ostatnými skupinami 

respondentov je zjavne najmenej iniciatívna v okruhu participácie na riešení predložených 

problémov obcí, regiónov i SR celkovo. Najnižšie skóre opäť možno konštatovať vo vzťahu 

k účasti na riešení starostlivosti o zdroje pitnej vody, predovšetkým u zamestnancov verej-

ného sektora (M=2,00). 

          Celkovo možno záujem o priame aktivity, spojené s riešením modelových problémov je 

len priemerný, miestami lepšie ako priemerný.  Nemožno teda hovoriť o veľkej snahe zúčas-

tňovať sa na riešení občianskych problémov, na druhej strane neboli zistené ani výrazne od-

mietajúce tendencie. Podľa zistených a prezentovaných údajov z empirického výskumu tu 

existuje potenciál, ktorý by bolo potrebné „prebudiť“ a následne usmerniť, aby akékoľvek ak-

tivity občanov smerovali k riešeniu problémov. 

 
 

8. Formy účasti občanov na riešení občianskych a politických problémov 

 
 

Možností, ako sa zúčastňovať na občianskom i politickom živote je viac, v tejto časti  

analýzy sú prezentované údaje o participačnom správaní sa respondentov s ohľadom na so-

ciálno – demografické charakteristiky.  

 

 

Tab.49 Vplyv pohlavia na využívanie vybraných foriem účasti občanov na riešení  
             občianskych  a politických problémov (% z riadku) 
 
 
„ste členom niektorej z politických strán v SR“ 
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 16,67 83,33 100,00 

MUŽI 0,00 4,75 95,25 100,00 

ŽENY 0,95 5,36 93,69 100,00 

SPOLU 0,49 5,18 94,34 100,00 
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„ste členom niektorej z neziskových organizácií“ 
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 16,67 83,33 100,00 

MUŽI 0,00 11,86 88,14 100,00 

ŽENY 0,95 9,78 89,27 100,00 

SPOLU 0,49 10,84 88,67 100,00 

 
 
 
          Podľa údajov, uvedených v Tab. 49 (súbor tabuliek), sú občania v sledovanom priestore 

aktívni len minimálne, keď aj rozdiely medzi mužmi a ženami sú veľmi malé, takmer žiadne. 

Väčšina občanov sa zúčastňuje najmä na riešení problémov obce/mesta/mestskej časti, viac 

ženy (45,74%) ako muži (39,66), o niečo menej na riešení problémov regiónov (muži=21,69%, 

ženy=19,56%). 

 
 
„pracujete v niektorom z občianskych združení“ 
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 0,00 100,00 100,00 

MUŽI 0,00 10,51 89,49 100,00 

ŽENY 0,95 8,20 90,85 100,00 

SPOLU 0,49 9,22 90,29 100,00 

 
 
„ste členom obecného/mestského/MČ zastupiteľstva“ 
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 0,00 100,00 100,00 

MUŽI 0,00 4,07 95,93 100,00 

ŽENY 1,26 1,89 96,85 100,00 

SPOLU 0,65 2,91 96,44 100,00 
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„ste členom parlamentu SR“ 
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 0,00 100,00 100,00 

MUŽI 2,03 0,68 97,29 100,00 

ŽENY 2,84 1,26 95,90 100,00 

SPOLU 2,43 0,97 96,60 100,00 

 
 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú života vo Vašej  
 obci/meste/mestskej časti“ 
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 66,67 33,33 100,00 

MUŽI 0,00 39,66 60,34 100,00 

ŽENY 0,95 45,74 53,31 100,00 

SPOLU 0,49 43,04 56,47 100,00 

 
 

          Výrazne najmenej sa občania zúčastnili na riešení problémov, dotýkajúcich sa celej SR, 

rozdiely medzi mužmi (17,97%) a ženami (18,30) sú zanedbateľné. 

 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov života    
  vo Vašom regióne“   
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 66,67 33,33 100,00 

MUŽI 0,34 21,69 77,97 100,00 

ŽENY 1,58 19,56 78,86 100,00 

SPOLU 0,97 21,04 77,99 100,00 

 
 
         Podľa sledovania extrémnych hodnôt u jednotlivých skupín, najväčší záujem vôbec o par-

ticipáciu na riešení modelových problémov, možno konštatovať  v skupine živnostníkov, ktorí 

v prípade šiestich z dvanástich problémov vykazujú najnižšie priemerné skóre. 

          Výrazne najmenej iniciatívna je skupina nezamestnaných, ktorá v prípade desiatich 

z dvanástich problémov vykazuje najvyššie skóre a teda v porovnaní s ostatnými skupinami 
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respondentov je zjavne najmenej iniciatívna v okruhu participácie na riešení predložených 

problémov obcí, regiónov i SR celkovo. Najnižšie skóre opäť možno konštatovať vo vzťahu 

k účasti na riešení starostlivosti o zdroje pitnej vody, predovšetkým u zamestnancov verej-

ného sektora (M=2,00). 

 
 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov života    
  v našom štáte“   
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 0,00 100,00 100,00 

MUŽI 1,36 17,97 80,68 100,00 

ŽENY 1,58 18,30 80,13 100,00 

SPOLU 1,46 17,96 80,58 100,00 

 
 
„zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb v SR“ 
 

POHLAVIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODPOVEDAL 0,00 83,33 16,67 100,00 

MUŽI 0,34 76,61 23,05 100,00 

ŽENY 1,26 82,97 15,77 100,00 

SPOLU 0,81 79,94 19,26 100,00 
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Tab.50 Vplyv veku na využívanie vybraných foriem účasti občanov na riešení  
             občianskych  a politických problémov (% z riadku) 
 
 
„ste členom niektorej z politických strán v SR“ 
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 0,00 100,00 100,00 

18 – 20 0,00 5,26 94,74 100,00 

21 – 25 0,00 2,36 97,64 100,00 

26 – 30 0,00 6,42 93,58 100,00 

31 – 40 0,00 2,65 97,35 100,00 

41 – 50 2,52 5,04 92,44 100,00 

51 - 60 0,00 6,76 93,24 100,00 

nad 60 0,00 17,14 82,86 100,00 

SPOLU 0,49 5,18 94,34 100,00 

 
 
 
 
„ste členom niektorej z neziskových organizácií“ 
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 0,00 100,00 100,00 

18 – 20 0,00 5,26 94,74 100,00 

21 – 25 0,00 11,02 88,98 100,00 

26 – 30 0,00 9,17 90,83 100,00 

31 – 40 0,00 7,96 92,04 100,00 

41 – 50 2,52 17,65 79,83 100,00 

51 - 60 0,00 12,16 87,84 100,00 

nad 60 0,00 5,71 94,29 100,00 

SPOLU 0,49 10,84 88,67 100,00 

 

 

          Najzaujímavejšie je rozloženie účasti v posledných parlamentných voľbách, kde najvyššiu 

účasť vykazujú respondenti nad 60 rokov (91,43%). Najmenej sa volieb zúčastnili občania vo 

veku od 31 do 50 rokov – teda občania vo vysoko produktívnom veku. Dôvody je možné pred-
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kladať len hypoteticky, určite tu existuje súbor príčin, ktoré sa vzájomne umocňujú – od cel-

kovej dezilúzie a sklamania z doterajšieho vývinu v spoločnosti až po príčiny rýdzo osobného 

charakteru. 

 

 
„pracujete v niektorom z občianskych združení“ 
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 0,00 100,00 100,00 

18 – 20 0,00 0,00 100,00 100,00 

21 – 25 0,00 7,87 92,13 100,00 

26 – 30 0,00 6,42 93,58 100,00 

31 – 40 0,00 8,85 91,15 100,00 

41 – 50 2,52 16,81 80,67 100,00 

51 - 60 0,00 10,81 89,19 100,00 

nad 60 0,00 5,71 94,29 100,00 

SPOLU 0,49 9,22 90,29 100,00 

 
 
 
„ste členom obecného/mestského/MČ zastupiteľstva“ 
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 0,00 100,00 100,00 

18 – 20 2,63 0,00 97,37 100,00 

21 – 25 0,00 3,94 96,06 100,00 

26 – 30 0,00 1,83 98,17 100,00 

31 – 40 0,00 3,54 96,46 100,00 

41 – 50 2,52 1,68 95,80 100,00 

51 - 60 0,00 4,05 95,95 100,00 

nad 60 0,00 5,71 94,29 100,00 

SPOLU 0,65 2,91 96,44 100,00 
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„ste členom parlamentu SR“ 
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 0,00 100,00 100,00 

18 – 20 0,00 2,63 97,37 100,00 

21 – 25 1,57 0,00 98,43 100,00 

26 – 30 0,92 0,00 99,08 100,00 

31 – 40 0,88 1,77 97,35 100,00 

41 – 50 5,88 0,84 93,28 100,00 

 51 - 60 2,70 1,35 95,95 100,00 

nad 60 5,71 2,86 91,43 100,00 

SPOLU 2,43 0,97 96,60 100,00 

 
 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú života vo Vašej  
 obci/meste/mestskej časti“ 
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 33,33 66,67 100,00 

18 – 20 0,00 34,21 65,79 100,00 

21 – 25 0,00 35,43 64,57 100,00 

26 – 30 0,00 37,61 62,39 100,00 

31 – 40 0,00 46,02 53,98 100,00 

41 – 50 2,52 46,22 51,26 100,00 

51 - 60 0,00 50,00 50,00 100,00 

nad 60 0,00 62,86 37,14 100,00 

SPOLU 0,49 43,04 56,47 100,00 

 
 
 
          Skupina respondentov nad 60 rokov sa prejavila ako najaktívnejšia v riešení obecných 

(62,86%), regionálnych (31,43%) a celorepublikových problémov (40,00%). V podmienkach 

obce možno konštatovať, že s rastom veku rastie účasť občanov na riešení problémov 

obce/mesta/mestskej časti i regiónu. V podmienkach SR táto tendencia nie je natoľko „čistá“, 

keďže najmenej respondentov je vo veku od 51 do 60 rokov (14,86%). 
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          Prirodzené by bolo očakávať, že najaktívnejšie budú skupiny obyvateľstva v produktív-

nom veku, teda najmä medzi 30 a 50 rokom. Percento pozitívnych odpovedí síce mierne stúpa, 

ale výrazné zameranie konštatovať nemožno.       

 
 
 „zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov  
 života   vo Vašom regióne“   
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 0,00 100,00 100,00 

18 – 20 0,00 10,53 89,47 100,00 

21 – 25 0,79 14,96 84,25 100,00 

26 – 30 0,00 16,51 83,49 100,00 

31 – 40 0,00 22,12 77,88 100,00 

41 – 50 4,20 26,05 69,75 100,00 

51 - 60 0,00 29,73 70,27 100,00 

nad 60 0,00 31,43 68,57 100,00 

SPOLU 0,97 21,04 77,99 100,00 

  
 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov života    
  v našom štáte“   
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 0,00 100,00 100,00 

18 – 20 0,00 15,79 84,21 100,00 

21 – 25 0,79 17,32 81,89 100,00 

26 – 30 1,83 15,60 82,57 100,00 

31 – 40 0,88 16,81 82,30 100,00 

41 – 50 2,52 18,49 78,99 100,00 

51 – 60 2,70 14,86 82,43 100,00 

nad 60 0,00 40,00 60,00 100,00 

SPOLU 1,46 17,96 80,58 100,00 
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          Povedomie o úlohe vzdelania pri spôsobe, akým sa občania zapájajú do riadenia občian-

skych a politických vecí v štáte smeruje k väčšej dôvere v kvalitu aktivít občanov s vyšším, resp. 

kvalitnejším vzdelaním. Podľa zistení, prezentovaných v Tab.51 (súbore tabuliek) možno uva-

žovať o trende, ktorý poukazuje na rast miery aktivity občanov – využívaním konkrétnych fo-

riem participácie – s rastom úrovne dosiahnutého vzdelania. Nie v každom prípade je táto ten-

dencia kontinuálne „čistá“ , ale je čitateľná v prípade väčšiny foriem účasti. 

          Najvýraznejšie sa tento trend prejavuje pri členstve v neziskových organizáciách a ob-

čianskych združeniach, v prípade ostatných foriem sú diferencie v percetuálnom zastúpení 

menšie. 

 

 
„zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb v SR“ 
 

VEK ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 0,00 33,33 66,67 100,00 

18 – 20 0,00 65,79 34,21 100,00 

21 – 25 0,00 83,46 16,54 100,00 

26 – 30 0,00 81,65 18,35 100,00 

31 – 40 1,77 74,34 23,89 100,00 

41 – 50 2,52 79,83 17,65 100,00 

51 - 60 0,00 83,78 16,22 100,00 

nad 60 0,00 91,43 8,57 100,00 

SPOLU 0,81 79,94 19,26 100,00 
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Tab.51 Vplyv vzdelania na využívanie vybraných foriem účasti občanov na riešení  
             občianskych  a politických problémov (% z riadku) 
 
„ste členom niektorej z politických strán v SR“ 

 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 50,00 0,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 0,00 0,00 100,00 100,00 

SO bez MAT. 0,00 6,25 93,75 100,00 

SO s MATUR. 0,00 3,37 96,63 100,00 

Str. všeob. s M. 1,11 4,44 94,44 100,00 

VYSOKOŠKOL. 0,00 8,11 91,89 100,00 

SPOLU 0,49 5,18 94,34 100,00 

 
 
„ste členom niektorej z neziskových organizácií“ 
 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 50,00 0,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 0,00 6,25 93,75 100,00 

SO bez MAT. 0,00 4,69 95,31 100,00 

SO s MATUR. 0,00 10,58 89,42 100,00 

Str. všeob. s M. 1,11 7,78 91,11 100,00 

VYSOKOŠKOL. 0,00 17,57 82,43 100,00 

SPOLU 0,49 10,84 88,67 100,00 

 
 

„pracujete v niektorom z občianskych združení“ 
 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 50,00 0,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 0,00 0,00 100,00 100,00 

SO bez MAT. 0,00 7,81 92,19 100,00 

SO s MATUR. 0,00 9,13 90,87 100,00 

Str. všeob. s M. 1,11 6,67 92,22 100,00 

VYSOKOŠKOL. 0,00 13,51 86,49 100,00 

SPOLU 0,49 9,22 90,29 100,00 
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„ste členom obecného/mestského/MČ zastupiteľstva“ 
 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 0,00 50,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 6,25 0,00 93,75 100,00 

SO bez MAT. 0,00 3,13 96,88 100,00 

SO s MATUR. 0,00 1,92 98,08 100,00 

Str. všeob. s M. 1,11 2,78 96,11 100,00 

VYSOKOŠKOL. 0,00 4,73 95,27 100,00 

SPOLU 0,65 2,91 96,44 100,00 

 
 
„ste členom parlamentu SR“ 
 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 0,00 50,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 0,00 6,25 93,75 100,00 

SO bez MAT. 3,13 1,56 95,31 100,00 

SO s MATUR. 1,44 1,44 97,12 100,00 

Str. všeob. s M. 1,67 0,56 97,78 100,00 

VYSOKOŠKOL. 4,05 0,00 95,95 100,00 

SPOLU 2,43 0,97 96,60 100,00 

 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú života vo Vašej  
 obci/meste/mestskej časti“ 
 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 0,00 50,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 0,00 37,50 62,50 100,00 

SO bez MAT. 0,00 39,06 60,94 100,00 

SO s MATUR. 0,00 39,90 60,10 100,00 

Str. všeob. s M. 1,11 47,22 51,67 100,00 

VYSOKOŠKOL. 0,00 45,27 54,73 100,00 

SPOLU 0,49 43,04 56,47 100,00 
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„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov života    
  vo Vašom regióne“   
 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 0,00 50,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 0,00 6,25 93,75 100,00 

SO bez MAT. 0,00 14,06 85,94 100,00 

SO s MATUR. 0,96 20,67 78,37 100,00 

Str. všeob. s M. 1,67 22,22 76,11 100,00 

VYSOKOŠKOL. 0,00 25,00 75,00 100,00 

SPOLU 0,97 21,04 77,99 100,00 

 
 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov života    
  v našom štáte“   
 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 0,00 50,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 0,00 6,25 93,75 100,00 

SO bez MAT. 1,56 23,44 75,00 100,00 

SO s MATUR. 0,96 16,83 82,21 100,00 

Str. všeob. s M. 1,11 15,56 83,33 100,00 

VYSOKOŠKOL. 2,03 21,62 76,35 100,00 

SPOLU 1,46 17,96 80,58 100,00 

 
 
„zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb v SR“ 
 

VZDELANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 50,00 50,00 0,00 100,00 

UKON. ZÁKL. 0,00 50,00 50,00 100,00 

SO bez MAT. 0,00 81,25 18,75 100,00 

SO s MATUR. 0,48 76,92 22,60 100,00 

Str. všeob. s M. 1,11 82,22 16,67 100,00 

VYSOKOŠKOL. 0,68 84,46 14,86 100,00 

SPOLU 0,81 79,94 19,26 100,00 
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          Realita účasti na riešení problémov v určených lokalitách poukazuje na výrazne najväčšiu 

mieru účasti respondentov na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú celej SR. Táto skutočnosť 

je evidentná u všetkých vzdelanostných skupín – zistené percentá sú podstatne vyššie, než je 

tomu pri účasti na riešení problémov v obciach/mestách a regiónoch. Toto zistenie naznačuje 

mierny rozpor s tým, čo respondenti prezentovali v prípade svojho záujmu o riešenie modelo-

vých problémov, kde zistená tendencia bola opačná – je možné, že situačný kontext je v tomto 

prípade veľmi variabilný. 

 

Tab.52 Vplyv veľkosti miesta bydliska na využívanie vybraných foriem účasti občanov  
            na riešení občianskych  a politických problémov (% z riadku) 
 
 
„ste členom niektorej z politických strán v SR“ 
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 11,11 77,78 100,00 

do 499 0,00 5,26 94,74 100,00 

od 500 do 1999 0,00 5,26 94,74 100,00 

od 2000 do 4999 0,00 6,52 93,48 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 6,58 92,11 100,00 

nad 20 000 0,31 4,28 95,41 100,00 

SPOLU 0,49 5,18 94,34 100,00 

 
 
„ste členom niektorej z neziskových organizácií“ 
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 11,11 77,78 100,00 

do 499 0,00 10,53 89,47 100,00 

od 500 do 1999 0,00 14,47 85,26 100,00 

od 2000 do 4999 0,00 9,78 90,22 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 5,26 93,42 100,00 

nad 20 000 0,31 11,31 88,38 100,00 

SPOLU 
0,49 10,84 88,67 100,00 
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„pracujete v niektorom z občianskych združení“ 
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 11,11 77,78 100,00 

do 499 0,00 5,26 94,74 100,00 

od 500 do 1999 0,00 9,47 90,53 100,00 

od 2000 do 4999 0,00 10,87 89,13 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 5,26 93,42 100,00 

nad 20 000 0,31 9,79 89,91 100,00 

SPOLU 0,49 9,22 90,29 100,00 

 
 
„ste členom obecného/mestského/MČ zastupiteľstva“ 
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 0,00 88,89 100,00 

do 499 0,00 10,53 89,47 100,00 

od 500 do 1999 0,00 9,47 90,53 100,00 

od 2000 do 4999 1,09 1,09 97,83 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 1,32 97,37 100,00 

nad 20 000 0,31 1,53 98,17 100,00 

SPOLU 0,65 2,91 96,44 100,00 

 
 
„ste členom parlamentu SR“ 
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 0,00 88,89 100,00 

do 499 5,26 0,00 94,74 100,00 

od 500 do 1999 2,11 1,05 96,84 100,00 

od 2000 do 4999 3,26 1,09 95,65 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 1,32 97,37 100,00 

nad 20 000 2,14 0,92 96,94 100,00 

SPOLU 2,43 0,97 96,60 100,00 
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          Veľkosť miesta bydliska je významným činiteľom, ktorý determinuje mieru , spôsob i cha-

rakter účasti občanov na riešení občianskych i politických problémov. Napríklad pokiaľ ide 

o členstvo v politických stranách vyššie percento bolo zaznamenané v stredne veľkých sídlach 

od 2000 do 20 000 obyvateľov. Členstvo v neziskových organizáciách a práca v niektorom z ob-

čianskych združení  rozložená veľmi nerovnomerne, preto  nie je možné uvažovať o výraznej-

ších tendenciách. 

         Zaujímavejšia je situácia v účasti na riešení problémov v obci/meste, regióne a v SR. 

V podmienkach obcí je evidentné, že s rastom počtu obyvateľov v sídle klesá miera reálnej 

participácie. Je tu ale podstatne vyššia miera účasti, než je tomu na úrovni regiónov, resp. v SR.  

          Účasť respondentov v posledných parlamentných voľbách poukazuje na to, že v stred-

ných (nad 2000 obyvateľov) a veľkých (nad 20000 obyvateľov) sídlach  – je aktivita občanov 

väčšia. 

 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú života vo Vašej  
 obci/meste/mestskej časti“ 
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 0,00 88,89 100,00 

do 499 0,00 63,16 36,84 100,00 

od 500 do 1999 0,00 61,05 38,95 100,00 

od 2000 do 4999 0,00 51,09 48,91 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 43,42 55,26 100,00 

nad 20 000 0,31 35,47 64,22 100,00 

SPOLU 0,49 43,04 56,47 100,00 

 
 
          Sféra zamestnania je tiež významným determinujúcim činiteľom, ktorý umožňuje špeci-

fikovať aktivity a smerovanie rôznych skupín občanov.  

          Členstvo v niektorých z politických strán vykázala v najvyššom percente skupina dôchod-

cov (12,07%), čo je podstatne viac, než je tomu u ostatných skupín občanov. Proti tomu člen-

stvo v neziskových organizáciách a prácu v občianskych združenia vykázalo viac pracovníkov 

vo verejnom, súkromnom sektore i živnostníci. 
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„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov života    
  vo Vašom regióne“   
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 0,00 88,89 100,00 

do 499 0,00 15,79 84,21 100,00 

od 500 do 1999 1,05 23,16 75,79 100,00 

od 2000 do 4999 0,00 26,09 73,91 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 19,74 78,95 100,00 

nad 20 000 0,92 20,18 78,90 100,00 

SPOLU 0,97 21,04 77,99 100,00 

 
 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov života    
  v našom štáte“   
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 11,11 77,78 100,00 

do 499 0,00 21,05 78,95 100,00 

od 500 do 1999 3,16 18,95 77,89 100,00 

od 2000 do 4999 0,00 21,74 78,26 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 17,11 81,58 100,00 

nad 20 000 1,22 16,82 81,96 100,00 

SPOLU 1,46 17,96 80,58 100,00 

 
 
„zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb v SR“ 
 

VEĽKOSŤ MIESTA 
BYDLISKA 

ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 11,11 66,67 22,22 100,00 

do 499 0,00 78,95 21,05 100,00 

od 500 do 1999 1,05 77,89 21,05 100,00 

od 2000 do 4999 0,00 89,13 10,87 100,00 

od 5000 do 19 999 1,32 72,37 26,32 100,00 

nad 20 000 0,61 80,12 19,27 100,00 

SPOLU 0,81 79,94 19,26 100,00 
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          Celkom prirodzene členstvo v zastupiteľských orgánoch v najväčšom počte vykázali za-

mestnanci verejného sektoru (6,25%), ale tiež živnostníci (4,17%). 

     Účasť na riešení problémov v sledovaných lokalizačných úrovniach poukazuje na významné 

rozdiely medzi lokalitami. Najväčšia je miera participácie v podmienkach obcí/miest, kde vý-

razne najmenej aktívni sú študenti (3,96%) a nezamestnaní (32,50). V podmienkach regiónu 

sú najaktívnejší zamestnanci verejného sektoru (31,25%) – najmenej aktívni sú opäť študenti 

(13,21%), ale tiež zamestnanci súkromnej sféry (17,26%) a nezamestnaní (17,50%).  Pokiaľ ide 

o riešenie problémov v celoštátnom zmysle – najaktívnejší sú dôchodcovia (24,14%) a živnos-

tníci (22,92%), najmenej aktívni sú nezamestnaní občania (7,50%).  

      

 

Tab.53 Vplyv sféry zamestnania miesta bydliska na využívanie vybraných foriem účasti 
            občanov na riešení občianskych  a politických problémov (% z riadku) 
 
 
„ste členom niektorej z politických strán v SR“ 
 

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 14,29 14,29 71,43 100,00 

súkromná 0,00 5,08 94,92 100,00 

živnostník 0,00 4,17 95,83 100,00 

verejná 0,69 4,17 95,14 100,00 

nezamestnaný 0,00 5,00 95,00 100,00 

dôchodca 0,00 12,07 87,93 100,00 

študent 0,94 2,83 96,23 100,00 

iné 0,00 5,56 94,44 100,00 

SPOLU 0,49 5,18 94,34 100,00 

 
 
          Pohľad na účasť vo voľbách umožňuje sledovať výraznú diferenciáciu v aktivite respon-

dentov. Výrazne najvyššiu účasť vykázali dôchodcovia (91,38%), potom nasleduje skupina vo-

ličov, tvorená zamestnancami verejného sektoru (83,33%). O málo nižšiu aktivitu možno po-

zorovať u respondentov, zamestnaných v súkromnom sektore, živnostníkov a študentov – 

okolo 80%. Najmenšou skupinou, ktorá bola voliť boli nezamestnaní občania (62,50%). 
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„ste členom niektorej z neziskových organizácií“ 
 

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 14,29 14,29 71,43 100,00 

súkromná 0,00 13,71 86,29 100,00 

živnostník 0,00 10,42 89,58 100,00 

verejná 0,69 14,58 84,72 100,00 

nezamestnaný 0,00 5,00 95,00 100,00 

dôchodca 0,00 5,17 94,83 100,00 

študent 0,94 7,55 91,51 100,00 

iné 0,00 0,00 100,00 100,00 

SPOLU 
0,49 10,84 88,67 100,00 

 
 
 
„pracujete v niektorom z občianskych združení“ 
 

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 14,29 14,29 71,43 100,00 

súkromná 0,00 10,66 89,34 100,00 

živnostník 0,00 12,50 87,50 100,00 

verejná 0,69 12,50 86,81 100,00 

nezamestnaný 0,00 5,00 95,00 100,00 

dôchodca 0,00 6,90 93,10 100,00 

študent 0,94 3,77 95,28 100,00 

iné 0,00 5,56 94,99 100,00 

SPOLU 0,49 9,22 90,29 100,00 
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„ste členom obecného/mestského/MČ zastupiteľstva“ 
 

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 14,29 0,00 85,71 100,00 

súkromná 0,51 1,52 97,97 100,00 

živnostník 0,00 4,17 95,83 100,00 

verejná 0,69 6,25 93,06 100,00 

nezamestnaný 0,00 0,00 100,00 100,00 

dôchodca 0,00 1,72 98,28 100,00 

študent 0,94 2,83 96,23 100,00 

iné 0,00 0,00 100,00 100,00 

SPOLU 0,65 2,91 96,44 100,00 

 
 
 
„ste členom parlamentu SR“ 
 

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 14,29 0,00 85,71 100,00 

súkromná 1,52 1,02 97,46 100,00 

živnostník 0,00 2,08 97,92 100,00 

verejná 3,47 0,69 95,83 100,00 

nezamestnaný 5,00 0,00 95,00 100,00 

dôchodca 5,17 3,45 91,38 100,00 

študent 0,94 0,00 99,06 100,00 

iné 0,00 0,00 100,00 100,00 

SPOLU 2,43 0,97 96,60 100,00 
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„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú života vo Vašej  
 obci/meste/mestskej časti“ 
 

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 14,29 14,29 71,43 100,00 

súkromná 0,00 41,12 58,88 100,00 

živnostník 0,00 54,17 45,83 100,00 

verejná 0,69 50,00 49,31 100,00 

nezamestnaný 0,00 32,50 67,50 100,00 

dôchodca 0,00 50,00 50,00 100,00 

študent 0,94 33,96 65,09 100,00 

iné 0,00 44,44 55,56 100,00 

SPOLU 0,49 43,04 56,47 100,00 

 
 
 
„zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov života    
  vo Vašom regióne“   

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 14,29 0,00 85,71 100,00 

súkromná 0,00 17,26 82,74 100,00 

živnostník 0,00 22,92 77,08 100,00 

verejná 2,08 31,25 66,67 100,00 

nezamestnaný 0,00 17,50 82,50 100,00 

dôchodca 0,00 24,14 75,86 100,00 

študent 1,89 13,21 84,91 100,00 

iné 0,00 27,78 72,22 100,00 

SPOLU 0,97 21,04 77,99 100,00 

         

 

         Celková účasť respondentov v posledných parlamentých voľbách bola o poznanie vyššia, 

než tomu bolo v celoštátnom priemere, ale charakter diferencií medzi sférami zamestnania je 

veľmi podobný. 
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 „zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú problémov  
života  v našom štáte“   
 

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 28,57 0,00 71,43 100,00 

súkromná 0,51 17,77 81,73 100,00 

živnostník 0,00 22,92 77,08  

verejná 2,08 18,06 79,86 100,00 

nezamestnaný 0,00 7,50 92,50  

dôchodca 1,72 24,14 74,14 100,00 

študent 0,94 18,87 80,19 100,00 

iné 5,56 11,11 83,33 100,00 

SPOLU 1,46 17,96 80,58 100,00 

 
 
„zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb v SR“ 
 

ZAMESTANIE ÚČASŤ SPOLU 

NEODP. ÁNO NIE 

NEODP. 14,29 57,14 28,57 100,00 

súkromná 1,02 79,19 19,80 100,00 

živnostník 0,00 79,17 20,83 100,00 

verejná 0,69 83,33 15,97 100,00 

nezamestnaný 0,00 62,50 37,50 100,00 

dôchodca 0,00 91,38 8,62 100,00 

študent 0,94 80,19 18,87 100,00 

iné 0,00 72,22 27,78 100,00 

SPOLU 0,81 79,94 19,26 100,00 

 
 
 
          Súhrnný prehľad aktivít respondentov s ohľadom na sledované formy participácie umož-

ňuje konštatovať, že výrazne najmenej občania využívajú formalizované možnosti účasti, resp. 

participácie na občianskom a politickom živote. Preto je pomerne málo respondentov regis-

trovaných v organizáciách – politických, občianskych, ktoré svojimi aktivitami umožňujú rozví-

jať participačný potenciál. 
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          Účasť na riešení problémov v obciach/mestách, regióne a SR ako celku je podstatne vyš-

šia, pochopiteľne výrazne najviac občanov sa zúčastnilo riešenia problémov v obciach/mes-

tách (43,04%), menej je to na regionálnej úrovni (21,04%) a najmenej vo vzťahu k problémom 

celorepublikového charakteru (17,96%). 

 

 

Tab. 54. Prehľad odpovedí pri využívaní možností účasti občanov na riešení  

               občianskych a politických problémov (% z riadku) 
 

ÚČASŤ ODPOVEDE SPOLU 

NE-
ODP. 

ÁNO NIE 

ste členom niektorej z politických strán v SR 0,48 5,17 94,34 100,00 

ste členom niektorej z neziskových organizácií 0,49 10,84 88,67 100,00 

pracujete v niektorom z občianskych združení 0,48 9,22 90,29 100,00 

ste členom obecného/mestského/MČ zastupiteľstva 0,65 2,91 96,44 100,00 

ste členom parlamentu SR 2,43 0,97 96,61 100,00 

zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré 
sa dotýkajú života vo Vašej obci/meste/mestskej časti 

0,48 43,04 56,47 100,00 

zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré 
sa dotýkajú problémov života  vo Vašom regióne 

0,97 21,04 77,99 100,00 

zúčastnili ste sa niekedy aktívne na riešení problémov, ktoré 
sa dotýkajú problémov života   v našom štáte 

1,46 17,96 80,58 100,00 

zúčastnili ste sa posledných parlamentných volieb v SR 0,81 79,93 19,26 100,00 

 
 
 
          Špecifiká participácie, určované sociálno – demografickými charakteristikami potvrdzujú 

jej mnohorozmerný charakter a vytvárajú celú mozaiku variability participácie s ohľadom na 

podmienky a vitálne kontexty. Poznanie týchto špecifík umožňuje cielene regulovať partici-

pačný potenciál a podporiť občianske a politické aktivity občanov najmä tam, kde boli zistené 

rezervy. 
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                 Príspevok je venovaný problematike bariér občianskej participácie.  Cie-

ľom empirickej analýzy bolo: 1. identifikovať kľúčové súbory položiek, ktoré v re-

dukovanej forme vypovedajú o bariérach  participácie na rôznych priestorových 

úrovniach, 2. zistiť mieru pôsobenia bariér participácie občana na riešení občian-

skych a politických problémov v rámci rôznych priestorových úrovní  (lokálnej, re-

gionálnej, národnej), 3. zistiť mieru pôsobenia bariér participácie, ako ju vnímajú 

občania na úrovni „moje bariéry“ a na úrovní bariéry „iných ľudí“, 4. zistiť mieru 

pôsobenia mechanizmov brániacich participácii občanov z hľadiska rôznych iden-

tifikačných sociálno-demografických znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť byd-

liska, zamestnanecká sféra) a vzhľadom k jednotlivým priestorovým úrovniam.  vý-

skumná metodika štruktúrovaná v systéme 11 položiek, ktoré umožňovali meranie 

miery mechanizmov brzdiacich participáciu na riešení problémov na úrovni lokál-

nej (OBEC), regionálnej (REG) a národnej (SLOV), vnímanú respondentom ako 

osobnú bariéru – „VAS“ a bariéru pre väčšinu ostatných ľudí – „VL“. Kombináciou 

priestoru (obec, región, SR) a pohľadu (ja, ostatní) bolo stanovených 6 úrovní. Vý-

sledky výskumu sú prezentované a interpretované. 
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Úvod 
 

 Cieľom kapitoly je identifikovať súčasné bariéry participácie občanov Slovenska na ve-

ciach verejných (verejnom rozhodovaní). „Verejné rozhodovanie je pritom nielen rozhodova-

ním za účasti verejnosti, ale aj rozhodovaním s verejnými dôsledkami a o verejných zdrojoch 

(Paulíniová, 2001). Samotná príležitosť zúčastniť sa na rozhodovaní, podložená platnou legis-

latívou, nemusí totiž viesť k reálnej občianskej participácií. Realitou v mnohých spoločnostiach 

je, že priemerný občan môže byť až cynický voči politike alebo apatický či neochotný partici-

povať (Koryakov, Sisk, 2003)1. Koncept občianskej participácie mení vnímanie roly občana 

z pasívneho prijímateľa na aktívneho presadzovateľa zmien. Ralf Dahrendorf (2007), ktorý vy-

medzuje občiansku spoločnosť ako „spoločnosť príležitostí“ ako jedno z troch kritérií fungova-

nia takejto spoločnosti uvádza aktívnu účasť príslušníkov občianskej spoločnosti na spoločných 

úspechoch celku.  Participačné prístupy dávajú značný prísľub pri riešení sociálnych problémov 

a budovaní komunitného kapitálu. Ich zavádzanie a uskutočňovanie sú však často brzdené ako 

zrejmými, tak aj latentnými prekážkami (Koryakov, Sisk, 2003).  

 

 

1. Teoretické vymedzenie 

 

 V postkomunistických štátoch, vrátane Slovenska, bariéry aktívneho zapojenia jednot-

livcov do rozhodovania možno rozčleniť z dvoch hľadísk, a to ako výsledok minulého vývoja 

spoločnosti  a bariéry, ktoré majú svoj základ v súčasnosti. 

Bariéry vychádzajúce z minulosti možno spojiť predovšetkým s predchádzajúcim poli-

tickým režimom. „Opatrovnícky“ štát zanechal v myslení, návykoch a postojoch jednotlivcov 

predstavu paternalistických, autoritatívnych a centrálne štátom plánovaných aktivít (Landsie-

del, 2003). Nebolo nutné vyvíjať vlastné aktivity resp. bolo to skôr považované za „protištátnu“ 

činnosť, ktorá bola trestná. Kusý (1991, s. 41) túto skutočnosť vyjadril slovami„...je aj tak zby-

točné angažovať sa v akejkoľvek rizikovej občianskej situácii, pretože tvojim partnerom je tu 

vždy štátna moc. Čím je táto štátna moc autoritatívnejšia, suverénnejšia, totalitnejšia, tým je 

                                                           
1 Ako uvádza Paulíniová (2001, s.14)...“napriek tomu, že zapojenie verejnosti je z formálneho hľadiska legislatívne 

zakotvené vo viacerých zákonoch dodnes nie ja na Slovensku vžité a zďaleka nie je súčasťou politickej kultúry“. 
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to zbytočnejšie, pretože rozhodovanie spočíva tým väčšmi v jej rukách.“ Dôsledkom predchá-

dzajúceho režimu je, že postkomunistický občan je vo vzťahu k neziskovému sektoru skôr or-

ganizačne pasívny  a ľahostajný - čelí negatívnej  spomienke nútenej organizovanosti a parti-

cipácie (Rakušanová, Stašková, 2007).  Možno ho prirovnať k Weberovskému „Gemeinschaft“ 

– tradíciou ovplyvnený spolieha sa pri riešení svojich problémov na štát a tradičné vzťahy 

(blízka rodina, známy). Siete priateľov a známych sú vnímané ako súčasť súkromnej sféry a sú 

rezistentné voči verejnej mobilizácii (Rakušanová, Stašková, 2007). Pretrváva značná dištancia 

medzi osobným a verejným, osobná sféra býva vnímaná v opozícii k verejnému. Interakcia me-

dzi týmito sférami je menej  intenzívna, ako je tomu v západných demokraciách (Howard 

2003). Tento trend je navyše posilnený takými faktormi ako sú sekularizácia a urbanizácia.  

Bariéry participácie, ktoré sú podmienené súčasným vývojom spoločnosti, možno roz-

deliť na bariéry objektívnej povahy (zvlášť na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni) a bariéry 

subjektívnej povahy.  

Bariéry objektívnej povahy sú spojené so sociálnou a politickou nepružnosťou. Sú buď vý-

sledkom pôsobenia „zhora“ (autori politiky)  alebo „zdola“ (občania). V tejto súvislosti Kat-

hlene a Martin (in: Kráľová, 2009, s. 168) rozoznávajú: 

-  limity na strane garanta (autora) politiky: 

o  nedostatok zhody v oblasti cieľov občianskej participácie 

o  záujmy legitímne poverených subjektov a ich kolízia so záujmami občanov 

o  hodnota verejnej mienky 

- limity na strane občana: 

o  možné náklady alebo úžitky 

o  prístup k oficiálnym alebo technickým informáciám 

Podľa Pauliniovej a Mikovej (2001, s. 9) „to, či vôbec, a akým spôsobom sa občania 

zapoja do verejného rozhodovania, do veľkej miery závisí od autority, ktorá má kompetenciu 

v danej otázke rozhodnúť. Autorita sama rozhoduje, či využije techniky zapájania verejnosti 

iba na to, aby vytvorila dojem otvorenosti a legitímnosti, alebo bude skutočne otvorená a ná-

zory občanov bude rešpektovať.“ Môže pri tom ísť o autoritu pôsobiacu na rôznych úrovniach: 

lokálnej, regionálnej alebo priamo na centrálnej úrovni. Čím vo vyššej rovine pôsobí, tým ne-

gatívnejší dôsledok resp. tým väčšiu bariéru participácie môže vytvoriť. Realitou sa potom 
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stáva, že priemerný občan môže byť až cynický voči politike alebo apatický či neochotný par-

ticipovať.2  

Štúdia Svetovej banky s názvom Participation in Practice: The Experience of the World 

Bank and Other Stakeholders (1996) charakterizovala konkrétnejšie bariéry participácie ob-

jektívnej povahy na strane garanta politiky.3 Sú to: 

- nedostatok odhodlania vlády prijať participačný prístup, 

- nechuť na strane úradníkov projektu vzdať sa kontroly nad projektovými aktivitami a 

smernicami, 

- nedostatok stimulov a zručností pracovníkov projektu, ktoré by ich povzbudili k prija-

tiu participačného prístupu, 

- obmedzená schopnosť organizácií na miestnej úrovni a nedostatočné investície do 

budovania komunitných možností, 

- príliš neskoré rozbiehanie participácie,  

- nedôvera medzi vládou a zainteresovanými z miestnej úrovne. 

Ide o bariéry, ktoré môžu vytvárať autority na rôznych úrovniach (lokálnej, regionálnej 

alebo národnej) so strachu pred odporom verejnosti (odlišným názorom verejnosti) pri pláno-

vaní a realizácii politiky. „Predstavitelia verejnej správy participácii nerozumejú, vnímajú ju ako 

ohrozenie, občas sprevádzané pocitom, že zapojenie verejnosti znamená stratu moci, alebo ju 

chápu zúžene, cez známejšie metódy“ (Paulíniová, 2001, s.14).  Brániť sa môžu viacerými spô-

sobmi. Zväčša autority bránia zverejneniu všetkých relevantných informácií týkajúcich sa poli-

tiky. Znemožňujú prístup k informáciám (pasívne informovanie) tak, aby zabezpečili transpa-

rentnosť v rozhodovaní.4 Zverejňovanie informácií (aktívne informovanie) môže byť bariérou 

z hľadiska: 

- miery poskytovaných informácií (málo informácií alebo naopak priveľa informácií 

a z nich veľa zbytočných - zahlcujúcich),  

- spôsobu poskytovania (nevhodné miesto zverejnenia, úradný jazyk neprispôsobený 

občanom),  

                                                           
2 Z výsledkov sociálneho výskumu Úloha vlády (ISSP na Slovensku 2006-2008 ) vyplynulo, že viac ako 75% občanov 

si myslí, že nemajú možnosť ovplyvňovať rozhodnutia vlády.  Vyše 70% si myslí, že priemerný občan nemá na 
Slovensku takmer žiaden vplyv na politiku. 

3 V tomto prípade boli bariéry občianske participácie vyšpecifikované z hľadiska plánovania rozvojových pro 
    jektov. 
4 Z výsledkov sociálneho výskumu Úloha vlády (ISSP na Slovensku 2006-2008 ) vyplynulo, že 28% občanov  
    Slovenska súhlasí s tvrdením, že väčšina ľudí je lepšie informovaná o politike ako oni samy. 
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- nedostatočného časového predstihu podávaných informácií na seriózne posúdenie po-

litiky.   

Informovanosť občanov je jedným zo základných predpokladov občianskej participácie. Bez 

informácií niet participácie.5 Bez informácií o všeobecných záležitostiach sa občania len veľmi 

ťažko aktívne zapoja, či už preto, že sa o možnostiach zapojenia vôbec nedozvedia alebo sa 

dozvedia len málo, aby sa mali záujem zapojiť.  Participačné procesy môžu uviaznuť na plytčine 

aj preto, že nie sú správne navrhnuté alebo uskutočnené. Neprítomnosť jasnej stratégie ako a 

prečo zaangažovať občanov a občiansku spoločnosť do problémov politiky, z dôvodu slabých 

schopností, či informovanosti môže spôsobiť, že sa participačné snahy sa zmenia na neefek-

tívne rečnenie, neúspešný pokus priniesť nové možnosti a riešenia. Občianska participácia zá-

visí na sociálnej interakcii a schopnosti prenášať informácie. Pokiaľ je sociálna interakcia nízka, 

ľudia nepoznajú názory, postoje a záujmy svojich susedov, či známych, získavajú informácie 

výlučne z neosobných zdrojov (masmédia). Dôležitým aspektom je preto kvalita zdrojov infor-

mácií o dianí.  

Na Slovensku Pauliniová (2000), na základe situačnej analýzy v oblasti občianskej partici-

pácie, vymedzila bariéry participácie mládeže, ktoré možno klasifikovať ako bariéry zo strany 

občanov (všetkých nielen mládeže) nasledovne: 

- tradičné vnímanie autority a roly predstaviteľov štátnej správy a samosprávy a nedos-

tatočné vnímanie občianskych práv,  

- silná viera v moc expertov a podceňovanie skúseností a schopnosti vyjadriť vlastný ná-

zor, 

- konfrontačné vnímanie vzťahu medzi verejným, súkromným a občianskym sektorom, 

- nepoznanie resp. nepochopenie princípov a zmyslu participácie, nedostatok kompe-

tencií potrebných pre napĺňanie participácie, 

- nedostatočné zverejňovanie tzv. príkladov dobrej praxe “good praxis” pozitívnych prí-

kladov občianskej participácie, 

- snaha o monopolizáciu a centralizáciu organizácií, 

- financovanie len z jedného zdroja, 

- chýbajúca vzájomná informovanosť o rolách či kompetenciách stakeholderov, 

                                                           
5 Výskum realizovaný medzi vidieckou mládežou (Moravčíková, Hanová, Barát, 2010) identifikoval dve zá 
     kladné bariéry participácie, a to nedostatok času a nedostatočnú informovanosť. 
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- snaha o byrokratizáciu (rozhodovanie zhora namiesto vytvárania priestoru pre inicia-

tívy zdola). 

Výsledky výskumu bariér participácie realizovaného vo Veľkej Británii (Lowndes, Pratchett, 

Stocker, 2001)možno zhrnúť do niekoľkých zistení.  

1. Nie je problém participovať, ale čo bude „potom“. Aké dôsledky bude mať osobná an-

gažovanosť sa pre ďalšiu životnú dráhu „participienta“ a jeho rodinných príslušníkov. 

Ide o vyjadrenie určitých obáv a strachu z autorít, ktoré realizujú politiku. 

2. Absencia pozitívnej spätnej väzby. Úrad nič nepodnikne ani po vyjadrení názoru parti-

cipienta. Výsledkom potom je, že občania majú pocit, že ich ochota participovať bola 

zbytočná, že neovplyvnila konečné rozhodnutie.  

3. Úradníci a volení zástupcovia riešia len vlastné problémy a záujmy. Autority „hovoria 

dobré veci v čase volieb, ale potom nič z toho nesplnia”. Robia službu len pre seba 

(svojich rodinných príslušníkov) alebo pre peniaze.  

4. Nedostatok povedomia o možnostiach participácie. Chýbajú informácie o príležitosti 

zapojiť sa, ale aj informácie ako ovplyvniť riešenie.  

5. „Autority“ nie sú prístupné. Negatívny pohľad na autority (ich služby, úradníkov a jej 

členov) vychádza jednak z vlastných skúseností občanov, ale tiež tzv. „zdravého ro-

zumu” založenom z časti na predsudkoch. Nemožnosť priamo kontaktovať autoritu 

(úradníka) – je nezastihnuteľný alebo nejaví záujem o názor participienta. 

6. Problém sociálnej exklúzie – odmietnutie účasti na participácii na základe príslušnosti 

k určitej skupine. Vytvorenie pocitu, že participácia je pre iných ľudí (zdravších, vzdela-

nejších a pod.). 

7. Obmedzený prístup k tvorbe politických fór. 

8. „Úrady pracujú v normatívnom pracovnom čase, kedy aj ostatní ľudia pracujú. Dochá-

dza potom k situácii, že občanom chýba reálna možnosť (kolízia času úradníka  a ob-

čana) participovať.  

Bariéry subjektívnej povahy majú charakter subjektívnych ťažkostí jednotlivca partici-

povať (zdravotný stav, vek, vzdelanie, neznalosť jazyka, nedostatok finančných prostriedkov a 

času). Ich nositeľom je teda samotný participient. Odstrániť resp. aspoň znížiť subjektívnu ba-

riéru je oveľa zložitejší a dlhodobejší proces ako odstránenie bariéry objektívnej povahy. 
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 Bariéry účasti občanov na riešení spoločenských problémov majú výrazne špecifiká, 

ktoré súvisia jednak s vonkajším prostredím a jednak so samotným participientom (jeho ľud-

ským kapitálom). Odpoveď na otázka, čo znemožňuje jednotlivcom participovať na lokálnej, 

regionálnej a národnej úrovni, by teda mala byť hlavnou pre politikov ako základ budovanie 

verejne proklamovanej občianskej spoločnosti.  

 

 

2. Zameranie výskumu 

 

 Hlavným cieľom realizovaného sociologického výskumu bolo identifikovať a analyzovať 

mieru pôsobenia vybraných bariér subjektívnej a objektívnej povahy aktívnej účasti občanov 

na riešení  spoločenských problémov v rámci rôznych priestorových úrovní  (lokálnej, regio-

nálnej, národnej). 

 

Ciele analýzy: 

 

1. Identifikovať kľúčové súbory položiek, ktoré v redukovanej forme vypovedajú o barié-

rach  participácie na rôznych priestorových úrovniach. 

2. Zistiť mieru pôsobenia bariér participácie občana na riešení občianskych a politických 

problémov v rámci rôznych priestorových úrovní  (lokálnej, regionálnej, národnej). 

3. Zistiť mieru pôsobenia bariér participácie, ako ju vnímajú občania na úrovni „moje ba-

riéry“ a na úrovní bariéry „iných ľudí“. 

4. Zistiť mieru pôsobenia mechanizmov brániacich participácii občanov z hľadiska rôznych 

identifikačných sociálno-demografických znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť byd-

liska, zamestnanecká sféra) a vzhľadom k jednotlivým priestorovým úrovniam. 

 

3. Metóda výskumu 

 Výskumná metóda bola konštruovaná vzhľadom k stanoveným cieľom výskumu v zá-

ujme identifikácie bariérových mechanizmov participácie. Okrem identifikačných znakov (po-

hlavie, vek, vzdelanie, miesto bydliska a zamestnaneckej sféry) bola výskumná metodika štruk-

túrovaná v systéme 11 položiek, ktoré umožňovali meranie miery mechanizmov brzdiacich 
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participáciu na riešení problémov na úrovni lokálnej (OBEC), regionálnej (REG) a národnej 

(SLOV), vnímanú respondentom ako osobnú bariéru – „VAS“ a bariéru pre väčšinu ostatných 

ľudí – „VL“.  

           Kombináciou priestoru (obec, región, SR) a pohľadu (ja, ostatní) bolo stanovených  

6 úrovní: 

1. „VASOBEC“ –osobná bariéra participácie na obecnej úrovni 

2. „VASREG“ – osobná bariéra participácie na regionálnej úrovni 

3. „VASSLOV“ – osobná bariéra participácie na národnej úrovni 

4. „VLOBEC“ – bariéra participácie pre väčšinu ostatných ľudí na obecnej úrovni 

5. „VLREG“ - bariéra participácie pre väčšinu ostatných ľudí na regionálnej úrovni 

6. „VLSLOV“ - bariéra participácie pre väčšinu ostatných ľudí na národnej úrovni. 

 

     Podľa výsledkov testov reliability je súbor testovaných položiek konzistentný a použiteľný 

pre ďalšie štatistické testovania. Pre celý súbor položiek na všetkých sledovaných úrovniach je 

Cronbachova alfa =  0,82 a pre jednotlivé úrovne: „VASOBEC“=0,80, „VASREG“=0,81, 

„VASSLOV“=0,81, „VLOBEC“=0,84, „VLREG“=0,85 a „VLSLOV“=0,85. 

 Úlohou respondentov bolo pomocou 7-stupňovej škály (1=rozhodne áno, 7=rozhodne 

nie) uviesť do akej miery súhlasia s označenými atribútmi bariérových mechanizmov. Miera 

súhlasu respondentov rastie smerom k najnižšiemu možnému skóre. 

          Výskumná vzorka je popísaná v štúdii, .... 

 

 

4. Faktorová analýza súboru bariér participácie  

 

     Súčasťou analýzy mechanizmov bariér participácie občanov na riešení problémov ob-

čianskeho a politického života bola faktorová analýza. Za jej pomoci boli identifikované kľú-

čové súbory položiek, ktoré v redukovanej forme vypovedajú o bariérach participácie na rôz-

nych priestorových úrovniach a na úrovni ich subjektívnej a objektívnej povahy.  

Podľa údajov v Tab. 1 na úrovni „VASOBEC“ boli identifikované tri faktory, čo poukazuje 

na to, že súbor položiek  operacionalizovaných atribútov „bariér“ participácie je vnútorne 
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štruktúrovaný. Faktor 1 možno označiť ako „nedôvera“, keď pri eigenvalue =3,71 a  % roz-

ptylu=33,75 sú položky, ktoré sýtia faktor orientované smerom ku kompetentným ľuďom kon-

krétne nedôveru v nich resp. ich neochotu. Tiež samotná pochybnosť o úspešnosti aktivít 

môže vychádzať práve z tejto nedôvery a neochoty zodpovedných ľudí. Faktor 2 na úrovni 

„VASOBEC“ možno pomenovať ako „nedostatok“ je pri eigenvalue=1,33 a % rozptylu=12,10  

sýtený položkami, ktoré poukazujú na bariéry participácie spojené s nedostatkom financií 

a času. Faktor 3 – „nezáujem a chýbajúce znalostí“ je pri eigenvalue=1,01 a % rozptylu=9,14 

sýtený položkami nezáujmu o riešenie problémov  respondentov na lokálnej úrovni a tiež ich 

úrovňou znalostí ako odborných tak aj znalostí o možnostiach participácie. 

 

 

Tab.1 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni „VASOBEC“ 

 

 

Podľa údajov v Tab. 1 na úrovni „VASOBEC“ boli identifikované tri faktory, čo poukazuje 

na to, že súbor položiek  operacionalizovaných atribútov „bariér“ participácie je vnútorne 

štruktúrovaný. Faktor 1 možno označiť ako „nedôvera“, keď pri eigenvalue =3,71 a  % roz-

ptylu=33,75 sú položky, ktoré sýtia faktor orientované smerom ku kompetentným ľuďom kon-

krétne nedôveru v nich resp. ich neochotu. Tiež samotná pochybnosť o úspešnosti aktivít 

môže vychádzať práve z tejto nedôvery a neochoty zodpovedných ľudí. Faktor 2 na úrovni 

„VASOBEC“ možno pomenovať ako „nedostatok“ je pri eigenvalue=1,33 a % rozptylu=12,10  

sýtený položkami, ktoré poukazujú na bariéry participácie spojené s nedostatkom financií 

BARIÉRY F - 1 F - 2 F - 3 

Nedostatok času  0,72  

Nedostatok financií  0,78  

Nedostatok odborných poznatkov   0,75 

Nezáujem   0,51 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,79   

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,76   

Nízka podpora zo strany okolia    

Príliš zložité postupy    

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie   0,74 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“   0,60 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,55   

Eigenvalue: 3,71 1,33 1,01 

% rozptylu: 33,75 12,10 9,14 
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a času. Faktor 3 – „nezáujem a chýbajúce znalostí“ je pri eigenvalue=1,01 a % rozptylu=9,14 

sýtený položkami nezáujmu o riešenie problémov  respondentov na lokálnej úrovni a tiež ich 

úrovňou znalostí ako odborných tak aj znalostí o možnostiach participácie. 

Tab.2 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni  „VASREG“ 

BARIÉRY F - 1 F - 2 

Nedostatok času  0,62 

Nedostatok financií  0,83 

Nedostatok odborných poznatkov  0,53 

Nezáujem 0,66  

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,71  

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,75  

Nízka podpora zo strany okolia  0,53 

Príliš zložité postupy  0,54 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,53  

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,64  

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,54  

   

Eigenvalue: 3,89 35,36 

% rozptylu: 1,30 11,85 

 

 

Tab.3 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni  „VASSLOV“ 

BARIÉRY F - 1 F - 2 F - 3 

Nedostatok času  0,83  

Nedostatok financií  0,77  

Nedostatok odborných poznatkov   0,66 

Nezáujem 0,56   

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,84   

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,75   

Nízka podpora zo strany okolia   0,55 

Príliš zložité postupy   0,65 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie   0,80 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“  0,77 0,51 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov   0,53 

Eigenvalue: 3,88 1,21 1,00 

% rozptylu: 35,25 11,07 9,11 
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 Na úrovni „VASREG“, ktorá popisuje mechanizmy brániace participácii respondentov 

pri riešení problémov na úrovni regiónu (Tab.2) boli extrahované dva faktory. Faktor 1 „nedô-

vera a nezáujem“,  keď položky, ktoré sýtia faktor vypovedajú o nedôvere v iných ľudí a orgá-

nov spolu s nezáujmom o participáciu spojeným s pochybnosťami o sebe v dôsledku nedos-

tatku vedomostí o možnostiach participácie. Eigenvalue =3,89 a % rozptylu=1,30. Faktor 2 – 

„nedostatok a podpora“ je pri eigenvalue=35,36 a % rozptylu=11,85 sýtený položkami, ktoré 

vypovedajú o nedostatku času, financií a odborných znalostí na participácii respondentov pri 

riešení problémov na regionálnej úrovni a tiež  chýbajúcej podpore zo strany okolia. 

 Faktorová štruktúra (Tab. 3) súboru bariér participácie na úrovni „VASLOV“ je charak-

terizovaná existenciou troch faktorov. Faktor 1 – „nedôvera“ je pri eigenvalue=3,88 a % roz-

ptylu=35,25  sýtený položkami nedôvery v zodpovedných ľudí, pochybnosťami o úspešnosti 

aktivít a s tým spojeným nezáujmom o participáciu. Faktor 2 – „nedostatok a nezáujem“ , keď 

položky, ktoré sýtia faktor vypovedajú o tom, že respondenti nemajú čas, peniaze a ani záujem 

participovať. Eigenvalue =1,21 a % rozptylu=11,07. Faktor 3 – „neznalosť a nevedomosť“ pou-

kazuje na nedostatok informácií o možnostiach participácie zo strany respondentov, ich ne-

dostatočné odborné znalosti a s tým spojený nezáujem o participáciu. 

 

Tab.4 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni „VLOBEC“ 

BARIÉRY F - 1 F - 2 

Nedostatok času 0,65  

Nedostatok financií 0,81  

Nedostatok odborných poznatkov 0,63  

Nezáujem  0,65 

Nedôvera v zodpovedných ľudí  0,80 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít  0,76 

Nízka podpora zo strany okolia 0,56  

Príliš zložité postupy 0,64  

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,58  

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“   

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov  0,52 

Eigenvalue: 4,34 1,33 

% rozptylu: 39,49 12,05 

 

 

 Na úrovni „VLOBEC“, ktorá popisuje ako vnímajú respondenti BARIÉRY participácie 

u väčšiny ostatných ľudí na lokálnej úrovni (Tab.4) boli faktorovou analýzou extrahované dva 
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faktory. Faktor 1 – „nedostatok“ je pri eigenvalue=4,34 a % rozptylu 39,49% sýtený položkami, 

ktoré vypovedajú o chýbajúcom čase, peniazoch, odborných znalostiach a vedomostiach par-

ticipácie, ktoré predpokladajú respondenti ako brániace elementy participácie u ostatných 

ľudí. Faktor 2 – „nedôvera“ je sýtený položkami nedôvery a neochoty zodpovedných ľudí 

a z toho prameniaceho nezáujmu  a pochybnostiach o úspešnosti participácie. Eigenva-

lue=1,33 a % rozptylu=12,05. 

 Faktorová štruktúra (Tab.5) súboru bariér participácie na úrovni „VLREG“ je obdobne 

charakterizovaná existenciou dvoch faktorov. Faktor 1 – „nedostatky a nevedomosť“ je pri ei-

genvalue 4,56 a % rozptylu 41,43 sýtená položkami charakterizujúcimi BARIÉRY participácie 

pre ostatných ľudí na regionálnej úrovni ako chýbajúci čas, peniaze, odborné znalosti a vedo-

mosti. Faktor 2 – „ľudský faktor a nezáujem“ je sýtený položkami, ktoré vypovedajú o nedô-

vere v iných ľudí aj v seba, a s tým spojenom nezáujme. Eigenvalue=1,30 a % rozptylu=11,83. 

 

Tab.5 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni „VLREG“ 

BARIÉRY F - 1 F - 2 

Nedostatok času 0,68  

Nedostatok financií 0,81  

Nedostatok odborných poznatkov 0,60  

Nezáujem  0,73 

Nedôvera v zodpovedných ľudí  0,79 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít  0,75 

Nízka podpora zo strany okolia 0,60  

Príliš zložité postupy 0,66  

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,55  

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“  0,51 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov  0,51 

Eigenvalue: 4,56 1,30 

% rozptylu: 41,43 11,83 

 

 

Posledná úroveň „VYSLOV“ hodnotenia bariér participácie respondentmi (Tab.6) pou-

kazuje na to, že súbor položiek je vnútorne štruktúrovaný dvoma faktormi.  Faktor 1 – „nedos-

tatok a neznalosť“ je sýtený položkami, ktoré vypovedajú, že väčšina ostatných ľudí ani nevie 

(nedostatok odborných poznatkov, vedomostí o participácii), ani nechce („nič pre mňa), ani 

nemôže participovať (nedostatok času, financií a neochota iných ľudí). Eigenvalue=4,43 a % 

rozptylu=40,23. Faktor 2 – „nezáujem a nedôvera“ je pri eigenvalue=4,43 a % rozptylu=40,23 
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sýtený položkami charakterizujúcimi BARIÉRY participácie ostatných ľudí v zmysle nemajú zá-

ujem ani čas a neveria ani v ľudí ani úspech aktivít. 

 

 

Tab.6 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni „VLSLOV“ 

BARIÉRY F - 1 F - 2 

Nedostatok času 0,67 0,74 

Nedostatok financií 0,79  

Nedostatok odborných poznatkov 0,60  

Nezáujem  0,69 

Nedôvera v zodpovedných ľudí  0,80 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít  0,78 

Nízka podpora zo strany okolia 0,57  

Príliš zložité postupy 0,69  

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,56  

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,52  

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,50  

Eigenvalue: 4,43 1,30 

% rozptylu: 40,23 11,80 

 
 

 Komparáciou výsledkov Faktorovej analýzy hodnotenia mechanizmov brániacich par-

ticipácii na úrovni „VYOBEC“  (Tab.1) a úrovni „VLOBEC“ (Tab. 4) možno identifikovať, že súbor 

položiek je rozdielne vnútorne štruktúrovaný, tak do počtu faktorov, ako aj do charakteristík 

faktorov. Pokiaľ na úrovni „VYOBEC“ boli extrahované tri faktory („nedôvera“, „nedostatok“ a  

„nezáujem a chýbajúce znalostí“) na úrovni „VLOBEC“ sú to dva faktory („nedostatok“ a „ne-

dôvera“).  Vypovedá to o väčšej citlivosti respondentov pokiaľ ide o vnímanie vlastných brá-

niacich mechanizmov na lokálnej úrovni. Neznalosť respondenti u seba hodnotia s vyššou  vá-

hou ako u ostatných ľudí.  

Komparáciou výsledkov Faktorovej analýzy hodnotenia mechanizmov brzdiacich participáciu 

na úrovni „VYREG“  (Tab.2) a úrovni „VLREG“ (Tab. 5) možno identifikovať, že súbor položiek 

je pomerne rovnako vnútorne štruktúrovaný, tak do počtu faktorov, ako aj do charakteristík 

faktorov. U obidvoch úrovní boli extrahované dva faktory. Možno teda konštatovať, že na re-

gionálnej úrovni respondenti pripisujú rovnakú váhu všetkým brzdiacim mechanizmom v prí-

pade seba samých ako aj u väčšiny ostatných ľudí. 
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Tab.7 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni „OBEC“ 

BARIÉRY F - 1 F - 2 F - 3 F - 4 F - 5 

Nedostatok času    0,75  

Nedostatok financií    0,69  

Nedostatok odborných poznatkov     0,66 

Nezáujem     0,70 

Nedôvera v zodpovedných ľudí  0,70    

Pochybnosti o úspešnosti aktivít  0,68    

Nízka podpora zo strany okolia      

Príliš zložité postupy 0,70     

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,51    0,57 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“     0,67 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,52     

 

Nedostatok času    0,72  

Nedostatok financií    0,69  

Nedostatok odborných poznatkov   0,63   

Nezáujem   0,75   

Nedôvera v zodpovedných ľudí  0,53 0,54   

Pochybnosti o úspešnosti aktivít   0,55   

Nízka podpora zo strany okolia      

Príliš zložité postupy 0,62 0,51    

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,55  0,53   

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“   0,66   

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,53     

 

Eigenvalue: 6,23 2,05 1,93 1,37 1,24 

% rozptylu: 28,30 9,31 8,78 6,22 5,64 

 
  

          Faktorová štruktúra (Tab.8) súboru bariér participácie na úrovni „REG“ je obdobne ako 

faktorová štruktúra na úrovni „OBEC“ charakterizovaná existenciou piatich faktorov. Faktor 1 

– „nevedomosť a nezáujem“ je pri eigenvalue 6,67 a % rozptylu 30,34 sýtený položkami cha-

rakterizujúcimi BARIÉRY participácie ne regionálnej úrovni ako nedostatok vedomostí o mož-

nostiach participácie a s tým súvisiaci nezáujem. Faktor 2 – „nedostatok“ je sýtený položkami, 

ktoré vypovedajú o nedostatku zdrojov pre participáciu (čas a financie). Eigenvalue=2,00 a % 

rozptylu=9,09. Faktor 3 – „neznalosť a nezáujem“ je pri eigenvalue 1,90 a % rozptylu 8,61 sý-

tený položkami nedostatku odborných znalostí a s tým súvisiacim nezáujmom o participáciu. 

Faktor 4 – „neznalosť“, keď pri eigenvalue =1,32 a  % rozptylu=6,01 sú položky, ktoré sýtia 
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faktor orientované smerom k zložitosti postupov spôsobenej neochotou kompetentných or-

gánov.  Faktor 5 – „nedôvera“ , keď pri eigenvalue=1,13 a  % rozptylu=5,13 sú položky, ktoré 

sýtia faktor zamerané na nedôveru v ľudí a úspešnosť aktivít. 

 

Tab.8 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni „REG“ 

BARIÉRY F - 1 F - 2 F - 3 F - 4 F – 5 

Nedostatok času  0,76    

Nedostatok financií  0,70    

Nedostatok odborných poznatkov   0,64   

Nezáujem   0,70   

Nedôvera v zodpovedných ľudí     0,74 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít     0,64 

Nízka podpora zo strany okolia      

Príliš zložité postupy    0,71  

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie   0,59   

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“   0,69   

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov    0,56  

 

Nedostatok času  0,71    

Nedostatok financií  0,67    

Nedostatok odborných poznatkov 0,61     

Nezáujem 0,64     

Nedôvera v zodpovedných ľudí     0,62 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,55     

Nízka podpora zo strany okolia      

Príliš zložité postupy 0,58   0,53  

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,68     

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,71     

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov      

 

Eigenvalue: 6,67 2,00 1,90 1,32 1,13 

% rozptylu: 30,34 9,09 8,61 6,01 5,13 

 

  

         Faktorová štruktúra (Tab.9) súboru bariér participácie na úrovni „SLOV“ je obdobne ako 

faktorová štruktúra na úrovniach  „OBEC“ a “REG“ charakterizovaná existenciou piatich fakto-

rov. Faktor 1 – „nezáujem a nedôvera“ je pri eigenvalue 6,57 a % rozptylu 29,86 sýtený polož-

kami charakterizujúcimi BARIÉRY participácie ne národnej úrovni ako nezáujem vyvolaný ne-

dôverou v iných ľudí a pochybnosťou o úspešnosť aktivít. Faktor 2 – „nedostatok“ je sýtený 
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položkami, ktoré vypovedajú o nedostatku zdrojov pre participáciu (čas a financie). Eigenva-

lue=1,88 a % rozptylu=8,56. Faktor 3 – „nedôvera“ je pri eigenvalue 1,78 a % rozptylu 8,11 

sýtený položkami nedôvery v zodpovedných ľudí a v úspešnosť aktivít. Faktor 4 – „neznalosť a 

neochota“, keď pri eigenvalue =1,36 a  % rozptylu=6,20 sú položky, ktoré sýtia faktor oriento-

vané smerom k zložitosti postupov spôsobenej neochotou kompetentných orgánov.  Faktor 5 

– „neznalosť a nevedomosť“ , keď pri eigenvalue=1,19 a  % rozptylu=5,40 sú položky, ktoré 

sýtia faktor zamerané na nedostatok odborných znalostí, nedostatkom vedomostí o možnos-

tiach participácie, a s tým súvisiacim nezáujmom o participáciu.  

 
 

Tab.9 Faktorová štruktúra súboru bariér participácie na úrovni „SLOV“ 

BARIÉRY F - 1 F - 2 F - 3 F - 4 F - 5 

Nedostatok času  0,72    

Nedostatok financií  0,74    

Nedostatok odborných poznatkov     0,74 

Nezáujem     0,61 

Nedôvera v zodpovedných ľudí   0,75   

Pochybnosti o úspešnosti aktivít   0,70   

Nízka podpora zo strany okolia      

Príliš zložité postupy    0,63  

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie     0,68 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“     0,52 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov    0,58  

 

Nedostatok času  0,65    

Nedostatok financií  0,70    

Nedostatok odborných poznatkov      

Nezáujem 0,75     

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,69     

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,60     

Nízka podpora zo strany okolia    0,57  

Príliš zložité postupy    0,69  

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie      

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,57     

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov    0,67  

 

Eigenvalue: 6,57 1,88 1,78 1,36 1,19 

% rozptylu: 29,86 8,56 8,11 6,20 5,40 
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5. Analýza mechanizmov bariér participácie 

 

Sledovanie mechanizmov bariér participácie bolo vedené cez porovnávanie situácie na 

jednotlivých úrovniach. Zámerom bolo poukázať na to, že každá úroveň je veľmi špecifická 

z hľadiska vybraných sociálno-demografických znakov ako sú vek, pohlavie, vzdelanie, miesto 

bydliska a zamestnanecká sféra. Tieto znaky zároveň výrazným spôsobom diferencujú fungo-

vanie bariérových mechanizmov participácie. 

 Celkový pohľad (Tab. 10) na hodnotenie mechanizmov bariér participácie občanov na 

spoločenskom živote poukazuje na to, že na všetkých úrovniach boli respondentmi tieto ba-

riéry identifikované ako skôr pôsobiace (M= od 3,10 do 3,62).  Výrazne najviac respondenti 

vnímajú bariéry na úrovni „VL“ (M=3,12), teda bariéry, ktoré bránia väčšine ostatných ľudí 

participovať, zvlášť na úrovni regiónu „VLREG“ (M=3,10). Podstatne menej významne ako ba-

riéra participácie je vnímaná z pohľadu samotných respondentov, úroveň „VAS“ (M=3,57), kde 

najmenej bariér je identifikovaných na úrovni obce „VASOBEC“ (M=3,62). Možno konštatovať, 

že respondenti vlastné bariéry participácie vnímajú ako menej závažne ako bariéry väčšiny 

ostatných ľudí. Taktiež lokálna úroveň je respondentmi vnímaná ako menej bariérová pre par-

ticipáciu ako ďalšie t.j. regionálna a národná aj, keď rozdiel priemerného skóre sa líši len mini-

málne. 

 

Tab.10 Súhrnné priemerné skóre položiek popisujúcich jednotlivé bariéry participácie  

             na všetkých úrovniach  

BARIÉRY Valid N M Minimum Maximum 

VASOBEC 618 3,62 1,00 7,00 

VASREG 618 3,56 1,00 7,00 

VASSLOV 618 3,52 1,00 7,00 

VLOBEC 618 3,12 1,00 7,00 

VLREG 618 3,10 1,00 7,00 

VLSLOV 618 3,13 1,00 7,00 

VAS 618 3,57 1,00 7,00 

VL 618 3,12 1,00 7,00 

OBEC 618 3,37 1,00 6,40 

REG 618 3,33 1,00 6,50 

SLOV 618 3,32 1,00 6,35 
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Tab.11 Súhrnné priemerné skóre položiek popisujúcich jednotlivé bariéry participácie 

             na  úrovni „VASOBEC“ 

BARIÉRY Valid N M Minimum Maximum 

Nedostatok času 618 2,83 1,00 7,00 

Nedostatok financií 618 3,63 1,00 7,00 

Nedostatok odborných poznatkov 618 3,47 1,00 7,00 

Nezáujem 618 3,56 1,00 7,00 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 618 3,06 1,00 7,00 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 618 3,35 1,00 7,00 

Nízka podpora zo strany okolia 618 3,64 1,00 7,00 

Príliš zložité postupy 618 3,10 1,00 7,00 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participá-
cie 

618 3,23 1,00 7,00 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 618 3,47 1,00 7,00 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 618 2,86 1,00 7,00 

 

 

 Hlbší pohľad poskytuje položková analýza, podľa ktorej najviac identifikovanými barié-

rami participácie sú nedostatok času (M=2,45), ale tiež nedôvera v zodpovedných ľudí 

(M=2,51) a samotný nezáujem (M=2,54) participovať. Naopak ako najmenšími brániacimi sku-

točnosťami boli respondentmi zvolené položky nízka podpora zo strany okolia M=(3,64) a ne-

dostatok financií M=(3,63). Znamená to, že respondenti nemajú čas a ani záujem participovať 

a dôvodom môže byť nedôvera v zodpovedných ľudí. Financiám ako potrebnému kľúču k par-

ticipácii nepripisujú respondenti až taký význam. Pretrvávajúci „kolektivistický“ charakter slo-

venskej spoločnosti vnímajú respondenti ako dostatočný, keď položku - podpora zo strany 

okolia- vnímajú ako málo brániacu samotnej participácii 

 Pohľad na celkové výsledky cez sledované úrovne poukazuje na zistenia, ktoré sú zau-

jímavé z meritórnej stránky veci. Úroveň VASOBEC (M= od 2,83 do 3,64) umožňuje pozorovať 

relatívne významnú mieru  spôsobenú nedostatkom času respondentov a neochotou kompe-

tentných orgánov oproti nižšej v dôsledku nedostatku financií a nízkej podpore zo strany oko-

lia. Znamená to, že respondenti na obecnej úrovni okrem toho, že nemajú čas participovať pri 

riešení problémov sa stretávajú aj s neochotou zo strany zodpovedných orgánov.  
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Tab.12 Súhrnné priemerné skóre položiek popisujúcich jednotlivé bariéry participácie  

             na  úrovni „VLOBEC“ 

BARIÉRY Valid N M Minimum Maximum 

Nedostatok času 618 2,45 1,00 7,00 

Nedostatok financií 618 3,21 1,00 7,00 

Nedostatok odborných poznatkov 618 2,98 1,00 7,00 

Nezáujem 618 2,55 1,00 7,00 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 618 2,56 1,00 7,00 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 618 2,82 1,00 7,00 

Nízka podpora zo strany okolia 618 3,29 1,00 7,00 

Príliš zložité postupy 618 2,85 1,00 7,00 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participá-
cie 

618 2,80 1,00 7,00 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 618 2,93 1,00 7,00 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 618 2,75 1,00 7,00 

 

 

 Obdobná je situácia aj na úrovni VLOBEC (M= od 2,45 do 3,29). Aj tu sú respondentmi 

ako silnejšie pôsobiace bariéry participácie pre väčšinu ostatných ľudí vnímané nedostatok 

času a nedôvera v zodpovedných ľudí. Na rozdiel od vnímania vlastných bariér na lokálnej 

úrovni sa pre ostatných ľudí pridáva aj nezáujem. 

 Na úrovni VASREG (M= od 2,57 do 3,61) respondenti pociťujú väčšie bariéry participá-

cie v nedostatku času a neochote kompetentných orgánov. Zaujímavou skutočnosťou je, že 

najväčšou bariérou, ktorá bráni im samotným bráni participovať na regionálnej úrovni je  

nedostatok financií. V žiadnej inej úrovni tento nedostatok nebol identifikovaný tak výrazne 

ako práve tu. Dôvody tejto skutočnosti možno len veľmi ťažko interpretovať. Môžu súvisieť 

napr. so vzdialenosťou občanov od regionálnej úrovne (krajských centier) a potrebou vynaložiť 

finančné prostriedky na cestovné. Nízka podpora zo strany okolia je tak ako na lokálnej aj na 

regionálnej úrovni respondentmi vnímaná ako najmenej pôsobiaca bariéra. Diferencie medzi 

najvyšším a najnižším skóre sú na tejto úrovni najvyššie. 
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Tab.13 Súhrnné priemerné skóre položiek popisujúcich jednotlivé bariéry participácie  

             na  úrovni „VASREG“ 

BARIÉRY Valid N M Minimum Maximum 

Nedostatok času 618 2,89 1,00 7,00 

Nedostatok financií 618 2,57 1,00 7,00 

Nedostatok odborných poznatkov 618 3,40 1,00 7,00 

Nezáujem 618 3,43 1,00 7,00 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 618 3,01 1,00 7,00 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 618 3,26 1,00 7,00 

Nízka podpora zo strany okolia 618 3,61 1,00 7,00 

Príliš zložité postupy 618 3,04 1,00 7,00 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 618 3,23 1,00 7,00 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 618 3,36 1,00 7,00 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 618 2,84 1,00 7,00 

  

 

Tab.14 Súhrnné priemerné skóre položiek popisujúcich jednotlivé bariéry participácie  

             na  úrovni „VLREG“ 

BARIÉRY Valid N M Minimum Maximum 

Nedostatok času 618 2,48 1,00 7,00 

Nedostatok financií 618 3,21 1,00 7,00 

Nedostatok odborných poznatkov 618 2,99 1,00 7,00 

Nezáujem 618 2,54 1,00 7,00 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 618 2,51 1,00 7,00 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 618 2,81 1,00 7,00 

Nízka podpora zo strany okolia 618 3,25 1,00 7,00 

Príliš zložité postupy 618 2,79 1,00 7,00 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 618 2,81 1,00 7,00 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 618 2,93 1,00 7,00 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 618 2,70 1,00 7,00 

 

 

  Hodnotenie bariér participácie na úrovni VLREG (M= od 2,48 do 3,25) tiež na jednej 

strane obsahuje položky, ktoré vykazujú najnižšie skóre, a teda vo veľkej miere významne 

identifikujú nedostatok času, nedôveru v zodpovedných ľudí a nezáujem. Zaujímavé je, že aj 

na regionálnej, tak ako aj na lokálnej úrovni respondenti pripisujú ako bariéru pre iných ľudí 

nezáujem hoci u seba samých túto položku nevnímali ako tak silne pôsobiacu bariéru. 
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Tab.15 Súhrnné priemerné skóre položiek popisujúcich jednotlivé bariéry participácie  

             na  úrovni „VASSLOV“ 

BARIÉRY Valid N M Minimum Maximum 

Nedostatok času 618 3,01 1,00 7,00 

Nedostatok financií 618 3,61 1,00 7,00 

Nedostatok odborných poznatkov 618 3,48 1,00 7,00 

Nezáujem 618 3,59 1,00 7,00 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 618 2,99 1,00 7,00 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 618 3,22 1,00 7,00 

Nízka podpora zo strany okolia 618 3,59 1,00 7,00 

Príliš zložité postupy 618 2,94 1,00 7,00 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 618 3,22 1,00 7,00 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 618 3,43 1,00 7,00 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 618 2,85 1,00 7,00 

   

 

Tab.16 Súhrnné priemerné skóre položiek popisujúcich jednotlivé bariéry participácie  

             na  úrovni „VLSLOV“ 

BARIÉRY Valid N M Minimum Maximum 

Nedostatok času 618 2,53 1,00 7,00 

Nedostatok financií 618 3,28 1,00 7,00 

Nedostatok odborných poznatkov 618 3,03 1,00 7,00 

Nezáujem 618 2,62 1,00 7,00 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 618 2,51 1,00 7,00 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 618 2,86 1,00 7,00 

Nízka podpora zo strany okolia 618 3,24 1,00 7,00 

Príliš zložité postupy 618 2,72 1,00 7,00 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 618 2,90 1,00 7,00 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 618 2,92 1,00 7,00 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 618 2,69 1,00 7,00 

 

 

 Na poslednej úrovni VLSLOV (Tab. 16) sa hodnotenie skóre pohybuje M= od 2,51 do 

3,24. Respondenti ako najviac pôsobiace bariéry participácie pre ostatných ľudí vnímajú ne-

dôveru v zodpovedných ľudí, nedostatok času a nezáujem. Aj na národnej úrovni tak ako na 

predchádzajúcich dvoch (regionálnej aj lokálnej) je nezáujem ako bariéra pripisovaný ostat-

ným ľuďom viac ako sebe. Naopak ako slabšie pôsobiace bariéry na tejto úrovni sú hodnotené 

nedostatok financií a nízka podpora zo strany okolia.  
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6. Interpohlavné diferencie v hodnotení bariér participácie 

 

 Sledovanie diferencií v hodnotení bariér participácie respondentmi vzhľadom k pohla-

viu (Tab.17) poukazuje na to, že z pohľadu jednotlivých úrovní hodnotenia sú rozdiely štatis-

ticky málo významné. Dokonca na úrovni VL dosahuje priemerné skóre rovnakú hodnotu 

u mužov ako u žien M=3,12.  

 

 

Tab.17 Interpohlavné diferencie v hodnotení mechanizmov brzdiacich participáciu pri  
             riešení problémov na všetkých úrovniach– súhrnné priemerné skóre  
             (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

VASOBEC 0,37 0,85 3,62 3,64 

VASREG 0,63 0,43 3,54 3,61 

VASSLOV 0,45 0,50 3,50 3,56 

VLOBEC 0,51 0,47 3,15 3,09 

VLREG 0,02 0,89 3,10 3,11 

VLSLOV 0,59 0,44 3,10 3,17 

VAS 0,34 0,56 3,55 3,60 

VL 0,01 0,94 3,12 3,12 

OBEC 0,08 0,77 3,39 3,36 

REG 0,28 0,59 3,32 3,36 

SLOV 0,65 0,42 3,30 3,36 

 
 

 Pohľad na údaje v tabuľkách 18 – 23 umožňuje konštatovať, že štatisticky významné 

rozdiely v hodnotení bariér participácie medzi mužmi a ženami sa prejavujú prevažne v po-

ložke „pocit, že to nie je nič pre mňa“. Ako väčšiu bariéru to vnímajú respondentky v prípade, 

že sa to týka ich osobne a na všetkých stanovených úrovniach: lokálnej, regionálnej aj národ-

nej. Vypovedá to o nižšej ochote žien participovať na riešení problémov občianskeho ale pre-

dovšetkým politického života. Na úrovni VASOBEC (Tab. 18) je práve hodnotenie tejto položky 

najrozdielnejšie. Ženy  (M=3,35) a Muži (M=3,63).  

 Tú istú skutočnosť ako na úrovni VASOBEC možno konštatovať aj na úrovni VASREG. 

Ženy opätovne majú pocit, že participácia nie nič pre nich viac ako muži. Ženy  (M=3,25) a Muži 

(M=3,51).  
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Tab.18 Interpohlavné diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov  
             na  úrovni VASOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Nedostatok času 0,07 0,79 2,82 2,85 

Nedostatok financií 0,03 0,87 3,62 3,64 

Nedostatok odborných poznatkov 0,05 0,82 3,49 3,46 

Nezáujem 0,57 0,45 3,52 3,63 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,62 0,43 3,01 3,11 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,05 0,83 3,37 3,34 

Nízka podpora zo strany okolia 0,03 0,85 3,62 3,65 

Príliš zložité postupy 0,38 0,54 3,06 3,15 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,03 0,87 3,25 3,23 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 3,15 0,07 3,63 3,35 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 1,14 0,28 2,81 2,94 

 
 
 
Tab.19 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti bariér participácie pri riešení  
             problémov na úrovni VASREG (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Nedostatok času 0,01 0,92 2,89 2,90 

Nedostatok financií 0,32 0,57 3,52 3,61 

Nedostatok odborných poznatkov 0,57 0,45 3,46 3,36 

Nezáujem 0,71 0,40 3,39 3,51 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 2,00 0,16 2,92 3,10 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,66 0,42 3,21 3,31 

Nízka podpora zo strany okolia 1,07 0,30 3,54 3,68 

Príliš zložité postupy 1,95 0,16 2,95 3,14 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,26 0,61 3,19 3,26 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 3,17 0,07 3,51 3,25 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 1,96 0,16 2,76 2,93 

 
 
 

 Na úrovni VASSLOV k položke „pocit, že to nie je nič pre mňa“ (ženy M=3,71, muži 

M=3,47) pribudla aj ďalšia bariéra, ktorá je štatisticky významná pri hodnotení interpohlav-

ných diferencií bariér participácie, a to nízka podpora zo strany okolia. Muži túto bariéru vní-

majú ako menej významnú M=3,47 ako ženy M=3,71.  
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Tab.20 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti bariér participácie pri riešení   
             problémov na úrovni VASSLOV (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Nedostatok času 0,06 0,81 3,01 3,04 

Nedostatok financií 0,71 0,40 3,54 3,68 

Nedostatok odborných poznatkov 0,93 0,34 3,55 3,41 

Nezáujem 0,72 0,40 3,55 3,68 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,19 0,66 2,97 3,03 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,85 0,36 3,16 3,28 

Nízka podpora zo strany okolia 2,64 0,10 3,47 3,71 

Príliš zložité postupy 0,09 0,77 2,49 2,99 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,62 0,43 3,17 3,28 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 2,56 0,11 3,57 3,32 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 1,21 0,27 2,79 2,92 

 
 

 
Tab.21 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti bariér participácie pri riešení  
             problémov – na úrovni VLOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Nedostatok času 4,02 0,05 2,58 2,34 

Nedostatok financií 1,81 0,18 3,32 3,11 

Nedostatok odborných poznatkov 1,35 0,24 3,04 2,91 

Nezáujem 1,23 0,27 2,49 2,62 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,55 0,46 2,53 2,61 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,34 0,56 2,79 2,85 

Nízka podpora zo strany okolia 0,18 0,67 3,32 3,26 

Príliš zložité postupy 0,10 0,75 2,83 2,87 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 1,30 0,25 2,87 2,73 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 2,08 0,15 3,02 2,84 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,05 0,83 2,74 2,77 

 

 

 V hodnotení interpohlavných diferencií na úrovní VLOBEC štatisticky najvýznamnejší 

rozdiel je pri položke nedostatok času. Ženy M=2,34 a muži M=2,58. Zaneprázdnenosť žien 

z dôvodov dvojitej záťaže (zamestnanie a rodina) pravdepodobne viedla respondentky k pri-

súdenia vyššej hodnote takto formulovanej bariére participácie aj pre ostatných ľudí.  
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 Obdobná situácia je aj na úrovni VLREG. Položka nedostatok času dosahuje hodnotenie 

M=2,39 u žien  a  M=2,61 u mužov. Druhá najvyššia interpohlavná diferencia však bola u po-

ložky nezáujem (F=1,90 a p=0,17), keď priemerné namerané skóre dosahuje u žien  hodnotu 

M=2,63 a u mužov M=2,47.  

 

 

Tab.22 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti bariér participácie pri riešení   
             problémov – na úrovni VLREG (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Nedostatok času 3,28 0,07 2,61 2,39 

Nedostatok financií 0,76 0,38 3,27 3,14 

Nedostatok odborných poznatkov 0,40 0,53 3,03 2,96 

Nezáujem 1,90 0,17 2,47 2,63 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,46 0,50 2,48 2,56 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 1,67 0,20 2,74 2,89 

Nízka podpora zo strany okolia 1,01 0,31 3,19 3,32 

Príliš zložité postupy 0,13 0,72 2,77 2,81 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,07 0,79 2,83 2,79 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,59 0,44 2,98 2,88 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 1,00 0,32 2,65 2,77 

 
 

Úplne odlišná situácia ako na predchádzajúcich úrovniach je situácia v hodnotení inter-

pohlavných diferenciácií na úrovni VLSLOV na základe jednotlivých položiek. Muži (M=2,54) 

viac ako ženy (M=2,71)  nezáujem hodnotia ako bariéru participácie. Ešte výraznejšia diferen-

ciácia je pri položke „pochybnosti o úspešnosti aktivít“, kde muži dosahujú priemerné skóre 

M=2,54 a ženy M=2,71. Respondenti viac ako respondentky predpokladajú u väčšiny ostat-

ných ľudí  pochybnosti o tom, že participácia môže byť úspešná.  

 Hodnotenie mechanizmov bariér participácie pri riešení problémov medzi vekovými 

kategóriám z pohľadu jednotlivých úrovní (Tab. 24) poukazuje na neexistenciu diferencií. Roz-

diely nevykazujú štatistickú významnosť ani na jednej zo sledovaných úrovní. Možno teda kon-

štatovať, že priemerné skóre mechanizmov bariér participácie vo vekových kategóriách na sle-

dovaných úrovniach sa od seba nelíši viac ako na základe pôsobenia náhodného kolísania.  
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Tab.23 Interpohlavné diferencie v hodnotení účinnosti bariér participácie pri riešení  
             problémov – na úrovni VLSLOV (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEM. SKÓRE 

MUŽI ŽENY 

Nedostatok času 1,03 0,31 2,61 2,48 

Nedostatok financií 0,00 0,95 3,28 3,29 

Nedostatok odborných poznatkov 0,00 0,97 3,03 3,03 

Nezáujem 2,32 0,12 2,54 2,71 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,20 0,66 2,49 2,54 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 4,25 0,04 2,73 2,98 

Nízka podpora zo strany okolia 0,41 0,52 3,20 3,28 

Príliš zložité postupy 0,08 0,77 2,71 2,74 

Nedostatok vedomostí o možnostiach participácie 0,16 0,69 2,88 2,93 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,00 0,98 2,92 2,92 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 1,22 0,27 2,62 2,76 

 

 

 
Tab.24 Diferencie v hodnotení mechanizmov bariér participácie medzi vekovými  
             kategóriami na všetkých úrovniach– súhrnné priemerné skóre (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

 18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60 - 

VASOBEC 0,44 0,85 3,73 3,65 3,61 3,53 3,70 3,51 3,65 

VASREG 0,48 0,83 3,80 3,58 3,58 3,47 3,60 3,50 3,55 

VASSLOV 0,27 0,95 3,69 3,58 3,52 3,44 3,54 3,48 3,53 

VLOBEC 0,68 0,95 3,28 3,15 3,11 3,50 3,12 3,11 3,18 

VLREG 0,41 0,87 3,32 3,09 3,11 3,02 3,10 3,13 3,18 

VLSLOV 0,49 0,81 3,33 3,10 3,16 3,03 3,13 3,19 3,22 

VAS 0,39 0,88 3,74 3,60 3,57 3,48 3,61 3,50 3,58 

VL 0,39 0,88 3,31 3,11 3,13 3,03 3,12 3,14 3,19 

OBEC 0,39 0,88 3,50 3,40 3,36 3,29 3,41 3,31 3,42 

REG 0,51 0,80 3,56 3,34 3,34 3,25 3,35 3,31 3,37 

SLOV 0,40 0,88 3,51 3,32 3,34 3,23 3,33 3,33 3,37 
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 Keď hodnotíme pôsobenie medzi faktormi úroveň VASOBEC,  vek vzhľadom k bariéram 

participácie (Tab. 25) na dosiahnuté výsledky je zrejmé, že obidva faktory spoločne  posilňujú 

bariéry participácie.  

 Výsledky analýzy rozptylu umožňujú sledovať podrobnejšie závislosti na úrovni VASO-

BEC s ohľadom na diferencie medzi vekovými kategóriami. Najväčšie diferencie pri hodnotení 

bariér participácie boli zistené v položke nedostatok času (F=3,5 a p=0,00), keď do veľkej miery 

ako bariéra je vnímaná táto položka respondentmi vo veku 26-30 rokov (M=2,51) a naopak 

najmenej respondentmi nad 60 rokov veku (M=3,83). Túto skutočnosť možno interpretovať, 

že zamestnaní ľudia majú menej času podieľať sa na participácii vo verejnom živote ako ľudia 

v dôchodkovom veku. Druhú najvyššiu diferenciu možno sledovať v položke nezáujem (F=2,71 

a p=0,01). Najmenej záujmu participovať na lokálnej rovni majú ľudia vo veku 21-25 rokov 

(M=3,20) a najviac ľudia vo veku 41-50 rokov a 60 a viac rokov veku (M=3,97). Pri tejto inter-

pretácií vychádzame z toho, že práve tieto vekové kategórie majú najvyššie resp. najnižšie 

priemerné skóre pri hodnotení bariér participácie. 

 

 

7. Diferencie medzi vekovými kategóriami v hodnotení bariér  

          participácie 

 

 Obdobne ako na úrovni VASOBEC, tak aj na úrovni VASREG existujúca interakcia medzi 

vekom a touto úrovňou determinuje bariéry participácie.  

 

 

Tab.25  Interakcie  VAS - OBEC x vek hlavný efekt  (MANOVA 2 x 7) 
 

FAKTORY interakcie Wilks 
Lambda 

Rao s R P 

VAS – OBEC x vek 0,85 1,52 0,00 

 
 

 Diferencie v hodnotení bariér participácie na úrovni VASREG medzi vekovými kategó-

riami sú zhodné s diferenciami medzi vekovými kategóriami na úrovni VASOBEC. Rozdiel dife-

renciácii spočíva len v jej hĺbke. Položka nedostatok času vykazuje ešte silnejšie diferenciácie 
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(F=3,70 a p=0,00) ako na lokálnej úrovni. Nedostatkom času ako bariérou participácie dispo-

nujú najviac respondenti v kategórii 26-30 rokov (M=2,56) a najmenej vo vekovej kategórii nad 

60 rokov (M=3,89), čo je rovnaký výsledok ako na lokálnej úrovni. Druhou diferencujúcou po-

ložkou je nezáujem. Najväčší nezáujem participovať na riešení problémov na regionálnej 

úrovni prejavujú respondenti vo veku 18-20 rokov (M=3,08), naopak najmenší respondenti vo 

veku 41-50 rokov (M=3,76). 

 
 
Tab.26 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi vekovými  
             kategóriami na úrovni VASOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 60 - 

Nedostatok času 3,51 0,00 3,39 2,69 2,51 2,81 2,87 2,73 3,83 

Nedostatok financií 0,99 0,43 3,90 3,76 3,74 3,68 3,63 3,20 3,29 

Nedostatok odborných poznat-
kov 

0,64 0,70 3,63 3,47 3,58 3,26 3,61 3,32 3,54 

Nezáujem 2,71 0,01 3,24 3,20 3,58 3,35 3,97 3,78 3,97 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 1,03 0,41 3,45 3,20 2,90 2,90 3,07 3,05 2,97 

Pochybnosti o úspešnosti akti-
vít 

0,76 0,60 3,24 3,52 3,23 3,34 3,48 3,19 3,31 

Nízka podpora zo strany okolia 0,71 0,64 3,66 3,71 3,78 3,69 3,51 3,60 3,17 

Príliš zložité postupy 0,53 0,79 3,50 3,13 3,06 3,10 3,06 3,12 2,80 

Nedostatok vedomostí o mož-
nostiach participácie 

0,67 0,67 3,24 3,36 3,41 3,04 3,23 3,11 3,03 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,94 0,47 3,29 3,74 3,51 3,34 3,50 3,18 3,57 

Neochota kompetentných (ľudí) 
orgánov 

0,72 0,63 2,79 2,73 2,83 2,79 3,08 2,86 3,06 

 
 
 
Tab.27 Interakcie  VAS - REG x vek hlavný efekt  (MANOVA 2 x 7) 
 

FAKTORY interakcie Wilks 
Lambda 

Rao s R P 

VAS –REG x vek 0,84 1,55 0,00 
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Tab.28 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi vekovými ka-
tegóriami na úrovni VASREG (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60- 

Nedostatok času 3,70 0,00 3,55 2,68 2,56 2,84 3,00 2,80 3,89 

Nedostatok financií 1,14 0,34 3,92 3,53 3,78 3,67 3,56 3,11 3,37 

Nedostatok odborných po-
znatkov 

0,42 0,87 3,34 3,42 3,50 3,31 3,57 3,24 3,46 

Nezáujem 1,99 0,06 3,08 3,23 3,45 3,15 3,76 3,72 3,60 

Nedôvera v zodpovedných 
ľudí 

1,07 0,38 3,42 3,14 3,01 2,81 2,92 3,09 2,89 

Pochybnosti o úspešnosti ak-
tivít 

0,40 0,88 3,29 3,39 3,25 3,19 3,29 3,09 3,14 

Nízka podpora zo strany oko-
lia 

0,90 0,50 3,97 3,62 3,61 3,67 3,61 3,61 3,06 

Príliš zložité postupy 1,05 0,39 3,55 3,09 3,13 2,96 2,97 3,04 2,63 

Nedostatok vedomostí o mož-
nostiach participácie 

0,68 0,66 3,47 3,34 3,33 3,11 3,08 3,28 3,00 

Pocit, že „to nie je nič pre 
mňa“ 

1,16 0,33 3,39 3,70 3,30 3,30 3,32 3,04 3,37 

Neochota kompetentných 
(ľudí) orgánov 

0,80 0,57 2,97 2,69 2,86 2,71 2,92 2,99 3,11 

       

 

    Tak ako na úrovniach VASOBEC a VASREG existujúca interakcia medzi vekom a úrovňou 

VASSLOV posilňuje bariéry participácie.  

 
 
Tab.29 Interakcie  VAS - SLOV x vek hlavný efekt  (MANOVA 2 x7) 
 

FAKTORY interakcie Wilks 
Lambda 

Rao s R P 

VAS – SLOV x vek 0,87 1,31 0,04 
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Tab.30 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi vekovými ka-
tegóriami na úrovni VASSLOV (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60 - 

Nedostatok času 2,70 0,01 3,50 2,72 2,87 2,85 3,24 3,00 3,89 

Nedostatok financií 1,08 0,37 3,89 3,57 3,82 3,75 3,60 3,16 3,37 

Nedostatok odborných poznat-
kov 

0,23 0,97 3,50 3,54 3,54 3,50 3,50 3,27 3,43 

Nezáujem 1,46 0,19 3,42 3,41 3,63 3,31 3,89 3,85 3,74 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 1,54 0,16 3,29 3,25 2,86 2,82 2,86 3,15 2,74 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,51 0,80 3,21 3,39 3,20 3,26 3,16 3,08 3,00 

Nízka podpora zo strany okolia 0,89 0,50 3,92 3,61 3,61 3,72 3,56 3,45 3,09 

Príliš zložité postupy 0,69 0,66 3,34 3,10 3,00 2,93 2,87 2,86 2,69 

Nedostatok vedomostí o mož-
nostiach participácie 

0,37 0,90 3,34 3,32 3,30 3,19 3,04 3,26 3,17 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 1,28 0,26 3,32 3,76 3,52 3,33 3,30 3,07 3,54 

Neochota kompetentných (ľudí) 
orgánov 

0,42 0,87 3,02 2,74 2,83 2,75 2,97 2,89 3,00 

 

 

Tab.31 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi vekovými ka-
tegóriami na úrovni VLOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60 - 

Nedostatok času 0,69 0,66 2,66 2,54 2,44 2,43 2,29 2,32 2,71 

Nedostatok financií 0,62 0,71 3,47 3,33 3,24 3,20 3,27 2,88 3,11 

Nedostatok odborných poznat-
kov 

0,20 0,98 3,03 3,04 2,86 2,96 2,99 3,05 3,00 

Nezáujem 0,78 0,59 2,45 2,41 2,57 2,44 2,74 2,64 2,63 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,58 0,74 2,24 2,58 2,53 2,52 2,62 2,66 2,74 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,99 0,43 2,82 2,86 2,58 2,85 2,97 2,78 3,06 

Nízka podpora zo strany okolia 0,89 0,49 3,55 3,38 3,32 3,33 3,18 3,00 3,49 

Príliš zložité postupy 1,50 0,18 3,42 2,73 2,99 2,70 2,76 3,00 2,71 

Nedostatok vedomostí o mož-
nostiach participácie 

0,94 0,47 3,13 2,80 2,84 2,59 2,82 2,96 2,63 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,86 0,53 2,97 3,15 2,92 2,75 2,82 3,03 3,00 

Neochota kompetentných (ľudí) 
orgánov 

0,40 0,88 3,03 2,65 2,85 2,70 2,76 2,74 2,74 

       

 



340 

 

 Pri hodnotení diferencií medzi vekovými kategóriami na úrovni VASSLOV sa ako najvý-

znamnejšia položka ukázala položka nedostatku času (F=2,70 a p=0,01). Najmenej času parti-

cipovať na riešení problémov majú respondenti vo veku 21-25 rokov (M=2,72). Naopak najviac 

času participovať majú respondenti vo veku nad 60 rokov veku (M=3,89).  

     Pri hodnotení diferencií bariér participácie medzi vekovými kategóriami na úrovni VLOBEC 

(Tab. 31) možno sledovať najväčšie rozdiely v položke príliš zložité postupy (F=1,50 a p=0,18) 

medzi vekovými kategóriami 18-20 ročných (M=3,42)  a 31-40 ročnými (M=2,76). Mladí res-

pondenti, teda u iných ľudí, nepredpokladajú problémy s postupmi na rozdiel od starších res-

pondentov. 

 

Tab.32 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi vekovými ka-
tegóriami na úrovni VLREG (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60 - 

Nedostatok času 0,49 0,81 2,63 2,49 2,50 2,42 2,41 2,39 2,83 

Nedostatok financií 1,11 0,35 3,68 3,31 3,20 3,32 3,16 2,81 3,11 

Nedostatok odborných poznat-
kov 

0,35 0,91 3,16 2,95 2,88 2,97 3,03 3,12 3,11 

Nezáujem 0,61 0,73 2,47 2,43 2,67 2,42 2,66 2,61 2,49 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,47 0,83 2,45 2,45 2,46 2,48 2,55 2,62 2,80 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 1,56 0,16 3,11 2,87 2,49 2,81 2,97 2,74 3,03 

Nízka podpora zo strany okolia 1,21 0,30 3,61 3,28 3,42 3,23 3,14 2,95 3,40 

Príliš zložité postupy 1,28 0,26 3,11 2,77 2,96 2,61 2,66 3,01 2,57 

Nedostatok vedomostí o mož-
nostiach participácie 

1,29 0,26 3,15 2,73 2,84 2,58 2,85 3,05 2,68 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,43 0,86 2,87 3,02 2,91 2,80 2,86 3,09 3,06 

Neochota kompetentných (ľudí) 
orgánov 

0,81 0,56 2,92 2,57 2,78 2,53 2,76 2,89 2,71 

 

 

 Na úrovni VLREG  (Tab. 32) najväčšie diferencie v hodnotení bariér participácie medzi 

vekovými kategóriami sú v položkách pochybnosti o úspešnosti aktivít (F=1,56 a p=0,16), ne-

dostatok vedomostí o možnostiach participácie (F=1,29 a p=0,26) a príliš zložité postupy 

(F=1,28 a p=0,26). Mladí respondenti (18-20 roční vykazujú vo všetkých troch položkách naj-

vyššie priemerné skóre) nepredpokladajú u väčšiny ostatných ľudí problémy so znalosťami a 

vedomosťami pri participácií na riešení problémov. Entuziazmus mladých ľudí sa prejavil tiež 
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vo výrazne menšej skepse pri úspešnosti aktivít (M=3,11), ako pri respondentoch s určitými 

životnými skúsenosťami 26-30 roční (M=2,49).  

 

Tab.33 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi vekovými ka-
tegóriami na úrovni VLSLOV (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

18-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

60 - 

Nedostatok času 0,45 0,84 2,63 2,48 2,56 2,50 2,45 2,51 2,91 

Nedostatok financií 0,84 0,54 3,63 3,40 3,37 3,35 3,18 2,93 3,23 

Nedostatok odborných poznat-
kov 

0,17 0,99 3,13 3,01 3,04 2,94 3,06 3,14 3,03 

Nezáujem 0,48 0,83 2,55 2,54 2,65 2,52 2,71 2,82 2,57 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,73 0,63 2,61 2,45 2,47 2,42 2,45 2,74 2,77 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 1,22 0,29 3,24 2,79 2,59 2,90 2,98 2,93 2,86 

Nízka podpora zo strany okolia 0,66 0,68 3,45 3,24 3,34 3,25 3,24 2,95 3,37 

Príliš zložité postupy 1,01 0,42 3,13 2,71 2,83 2,50 2,67 2,85 2,66 

Nedostatok vedomostí o mož-
nostiach participácie 

1,51 0,17 3,47 2,78 2,97 2,76 2,89 3,08 2,66 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 1,17 0,32 2,74 2,94 3,02 2,66 2,90 3,13 3,29 

Neochota kompetentných (ľudí) 
orgánov 

0,60 0,73 2,76 2,59 2,74 2,49 2,79 2,78 2,80 

 
 
 

Úplne odlišná situácia ako na predchádzajúcich úrovniach je situácia v hodnotení dife-

rencií medzi vekovými kategóriami na úrovni VLSLOV na základe jednotlivých položiek. Mladí 

respondenti vo veku 18-20 rokov predpokladajú u väčšiny ostatných ľudí výrazne menšiu ba-

riéru v nedostatku vedomostiach o možnostiach participácie (M=3,47) ako starší respondenti 

vo veku 60 a viac rokov (M=2,66).  

Výskumom bolo zistené, že v prípade, ak sa bariéry participácie týkajú priamo respon-

dentov, diferenciácie medzi vekovými kategóriami existujú na všetkých troch úrovniach (lokál-

nej, regionálnej ako aj národnej). Naopak v prípade, že respondenti tieto bariéry pripisujú os-

tatným ľuďom chýba interakcia medzi vekovými kategóriami na jednotlivých úrovniach vzhľa-

dom k bariéram participácie. Najväčšie diferenciácie medzi vekovými kategóriami v hodnotení 

mechanizmov bariér participácie pri riešení problémov v prípade, že sa bariéry týkajú priamo 

respondentov na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej aj národnej) boli jednoznačne v po-

ložke nedostatok času. Ako bariéra s najnižšou silou je položka vnímaná u ľudí nad 60 rokov 
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veku. V prípade, že respondenti hodnotia bariéry participácie iných ľudí diferenciácie medzi 

vekovými kategóriami vzhľadom k nedostatku času chýbajú. Naopak v tomto prípade prevlá-

dajú položky ako príliš zložité postupy a nedostatok vedomostí o možnostiach participácie. Na 

úrovni lokálnej a regionálnej sa  k diferenciáciám hodnotenia vlastných bariér medzi vekovými 

kategóriami pridáva ešte nezáujem, predovšetkým u mladých ľudí.  

 
 
 

8. Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami v hodnotení bariér  
     participácie 
 
 

Hodnotenie mechanizmov bariér participácie pri riešení problémov medzi vzdelanost-

nými kategóriám z pohľadu jednotlivých úrovní (Tab. 34) poukazuje na existenciu diferencií na 

úrovni VASOBEC (F=1,09 a p=0,36). Najvyššie skóre (M=3,77) na tejto úrovni dosahujú respon-

denti s vysokoškolským vzdelaním a naopak najnižšie skóre (M=3,42) respondenti so základ-

ným vzdelaním. Možno teda konštatovať, že so zvyšujúcim sa vzdelaním bariéry participácie 

pre samotných respondentov na lokálnej úrovni majú nižšiu intenzitu. Ostatné rozdiely nevy-

kazujú štatistickú významnosť ani na jednej zo sledovaných úrovní.  

 

Tab.34 Diferencie v hodnotení mechanizmov brzdiacich participáciu pri riešení  
             problémov medzi vzdelanostnými kategóriami na rôznych úrovniach súhrnné  
             priemerné skóre (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

VASOBEC 1,09 0,36 3,42 3,59 3,55 3,59 3,77 

VASREG 0,51 0,73 3,38 3,56 3,51 3,56 3,66 

VASSLOV 0,61 0,66 3,23 3,56 3,48 3,50 3,61 

VLOBEC 0,24 0,92 3,03 3,16 3,15 3,07 3,14 

VLREG 0,31 0,87 2,86 3,14 3,14 3,08 3,11 

VLSLOV 0,56 0,69 2,86 3,18 3,19 3,08 3,13 

VAS 0,75 0,56 3,34 3,57 3,51 3,55 3,68 

VL 0,36 0,83 2,92 3,16 3,16 3,07 3,13 

OBEC 0,51 0,73 3,23 3,38 3,35 3,33 3,46 

REG 0,33 0,86 3,12 3,35 3,32 3,31 3,39 

SLOV 0,51 0,73 3,04 3,37 3,34 3,29 3,37 

Legenda: 1 - ukončené základné                                                                   4 - stredné všeobecné s maturitou 
                 2 - stredné odborné bez maturity                                                5 - vysokoškolské 
                 3 - stredné odborné s maturitou                                                                 



343 

 

Tab.35 Interakcie  VAS - OBEC x vzdelanie  hlavný efekt  (MANOVA 2 x 5) 
 

FAKTORY interakcie Wilks 
Lambda 

Rao s R P 

VAS – OBEC x vzdelanie 0,88 1,72 0,00 

 

 

Keď hodnotíme štatistickú významnosť medzi úrovňou VASOBEC a  vzdelaním (Tab. 35) 

s prihliadnutím na dosiahnuté výsledky je zrejmé, že obidva faktory posilňujú bariéry partici-

pácie. U ostatných úrovní interakcia spolu s vekom neznamenala posilňovanie bariér partici-

pácie.   

 

Tab.36 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi  
             vzdelanostnými kategóriami na úrovni VASOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 1,46 0,21 3,63 3,03 2,81 2,67 2,86 

Nedostatok financií 2,81 0,02 3,68 3,25 3,35 3,83 3,91 

Nedostatok odborných poznatkov 3,18 0,01 3,69 2,89 3,50 3,36 3,76 

Nezáujem 0,63 0,64 3,00 3,77 3,60 3,54 3,50 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 1,00 0,40 3,13 3,09 2,90 3,21 3,06 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,84 0,49 2,93 3,42 3,34 3,26 3,48 

Nízka podpora zo strany okolia 1,22 0,29 3,25 3,75 3,59 3,49 3,86 

Príliš zložité postupy 0,87 0,48 3,13 2,81 3,07 3,06 3,28 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

1,08 0,36 2,50 3,12 3,22 3,20 3,39 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 2,29 0,06 2,50 3,63 3,28 3,57 3,67 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 1,00 0,40 2,75 3,16 2,83 2,74 2,93 

Legenda: 1 - ukončené základné 
                2 - stredné odborné bez maturity 
                3 - stredné odborné s maturitou 
                4 - stredné všeobecné s maturitou 
                5 - vysokoškolské 

 

 

 Na úrovni VASOBEC (Tab.36) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér par-

ticipácie medzi vzdelanostnými kategóriami pri položke nedostatok odborných poznatkov 

(F=3,18 a p=0,01). Najnižšie skóre (M=2,89), a teda ako väčšiu bariéru participácie tento ne-

dostatok vnímajú respondenti so stredným odborným vzdelaním. Naopak najvyššie skóre 
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(M=3,76) dosiahli vysokoškoláci. Druhou diferenciáciou v hodnotení bariér participácie medzi 

vzdelanostnými kategóriami je položka nedostatok financií (F=2,81 a p=0,02). Pokiaľ ľudia so 

stredným odborným vzdelaním bez maturity vnímajú túto bariéru s vyššou intenzitou 

(M=3,25), vysokoškolsky vzdelaní naopak jej neprikladajú taký význam (M=3,76). Tretia dife-

rencia v hodnotení bariér participácie medzi vzdelanostnými kategóriami je viditeľná v po-

ložke pocit, že to nie je nič pre mňa (F=2,29 a p=0,06). Tento pocit majú výrazne silnejší ľudia 

so základným vzdelaním (M=2,50) ako vysokoškolsky vzdelaní (M=3,67).  

 

Tab.37 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi  
             vzdelanostnými kategóriami na úrovni VASREG (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F P PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 1,63 0,16 3,56 3,28 2,85 2,74 2,86 

Nedostatok financií 2,11 0,07 3,56 3,36 3,29 3,69 3,86 

Nedostatok odborných poznatkov 2,31 0,05 2,87 2,94 3,43 3,39 3,64 

Nezáujem 0,41 0,80 3,13 3,64 3,43 3,47 3,35 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,41 0,81 3,06 3,03 2,90 3,09 3,03 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,29 0,88 2,94 3,30 3,30 3,21 3,28 

Nízka podpora zo strany okolia 0,82 0,51 3,31 3,86 3,55 3,52 3,74 

Príliš zložité postupy 1,33 0,26 3,13 2,61 3,06 3,06 3,19 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

0,87 0,48 2,63 3,11 3,26 3,16 3,34 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,89 0,47 2,75 3,45 3,25 3,46 3,45 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,29 0,89 2,81 3,02 2,79 2,82 2,85 

Legenda: 1 - ukončené základné 
                2 - stredné odborné bez maturity 
                3 - stredné odborné s maturitou 
                4 - stredné všeobecné s maturitou 
                5 - vysokoškolské 

 

 
Na úrovni VASREG (Tab.37) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér parti-

cipácie medzi vzdelanostnými kategóriami pri položke nedostatok odborných poznatkov 

(F=2,31 a p=0,05). Najnižšie skóre (M=2,87), a teda ako väčšiu bariéru participácie tento ne-

dostatok vnímajú respondenti so základným vzdelaním. Naopak najvyššie skóre (M=3,64) do-

siahli vysokoškoláci. Na základe výsledkov možno konštatovať, že s rastúcim vzdelaním bariéra 

participácie v podobe nedostatku odborných poznatkov slabne. Druhou diferenciáciou v hod-
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notení bariér participácie medzi vzdelanostnými kategóriami je tak ako na lokálnej úrovni po-

ložka nedostatok financií (F=2,11 a p=0,07). Pokiaľ ľudia so stredným odborným vzdelaním s 

maturitou vnímajú túto bariéru s vyššou intenzitou (M=3,29), vysokoškolsky vzdelaní naopak 

jej neprikladajú taký význam (M=3,86) 

 

Tab.38 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi vzdelanost-
nými kategóriami na úrovni VASSLOV (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 2,19 0,07 3,69 3,56 2,95 2,87 2,97 

Nedostatok financií 1,81 0,12 3,88 3,70 3,33 3,63 3,90 

Nedostatok odborných poznatkov 1,99 0,09 2,81 3,06 3,49 3,50 3,68 

Nezáujem 0,52 0,71 3,06 3,77 3,62 3,58 3,51 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,34 0,85 3,06 3,00 2,89 3,07 3,01 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,53 0,71 2,94 3,13 3,30 3,12 3,27 

Nízka podpora zo strany okolia 1,15 0,33 3,62 3,88 3,54 3,43 3,75 

Príliš zložité postupy 1,16 0,33 2,56 2,64 2,95 2,98 3,14 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

0,42 0,79 2,88 3,17 3,18 3,19 3,35 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 1,08 0,36 3,00 3,50 3,25 3,58 3,53 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,71 0,58 2,31 2,94 2,81 2,82 2,95 

Legenda: 1 - ukončené základné 
                2 - stredné odborné bez maturity 
                3 - stredné odborné s maturitou 
                4 - stredné všeobecné s maturitou 
                5 - vysokoškolské 

 
 
 

Na úrovni VASSLOV (Tab.38) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér par-

ticipácie medzi vzdelanostnými kategóriami pri položke nedostatok času  (F=2,19 a p=0,07). 

Najnižšie skóre (M=2,87), a teda ako väčšiu bariéru participácie tento nedostatok vnímajú res-

pondenti s ukončeným stredným všeobecným vzdelaním. Naopak najvyššie skóre (M=3,69) 

dosiahli respondenti so základným vzdelaním. Na základe výsledkov možno konštatovať, že 

s rastúcim vzdelaním bariéra participácie v podobe nedostatku času silnie.  
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Tab.39 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi  
              vzdelanostnými kategóriami na úrovni VLOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,58 0,68 3,00 2,39 2,43 2,44 2,43 

Nedostatok financií 1,36 0,25 3,13 2,83 3,18 3,22 3,47 

Nedostatok odborných poznatkov 1,49 0,20 2,38 2,97 3,04 2,86 3,13 

Nezáujem 0,58 0,67 2,75 2,73 2,58 2,48 2,47 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,85 0,49 2,56 2,77 2,51 2,65 2,45 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,36 0,84 2,50 2,92 2,85 2,84 2,78 

Nízka podpora zo strany okolia 0,68 0,60 2,88 3,48 3,32 3,22 3,32 

Príliš zložité postupy 0,17 0,95 2,88 2,91 2,88 2,77 2,85 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

2,17 0,07 2,19 2,95 2,97 2,63 2,79 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,20 0,94 3,19 2,86 2,95 289 2,96 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,24 0,92 2,88 2,83 2,79 2,67 2,77 

Legenda: 1 - ukončené základné 
                2 - stredné odborné bez maturity 
                3 - stredné odborné s maturitou 
                4 - stredné všeobecné s maturitou, 5 – vysokoškolské 
 
 
 

 
Tab.40 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi  
              vzdelanostnými kategóriami na úrovni VLREG (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,31 0,87 2,88 2,42 2,49 2,46 2,49 

Nedostatok financií 1,07 0,37 2,94 2,91 3,16 3,24 3,43 

Nedostatok odborných poznatkov 0,34 0,85 2,88 2,92 3,05 2,92 3,06 

Nezáujem 0,89 0,47 2,56 2,72 2,54 2,62 2,38 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 1,10 0,36 2,06 2,75 2,49 2,55 2,45 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,75 0,55 2,38 2,86 2,92 2,79 2,47 

Nízka podpora zo strany okolia 0,39 0,82 2,94 3,31 3,23 3,22 3,35 

Príliš zložité postupy 0,05 0,99 2,63 2,78 2,79 2,81 2,80 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

1,42 0,22 2,31 2,86 2,97 2,69 2,78 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,64 0,63 2,50 3,09 2,94 2,86 2,99 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,43 0,79 2,56 2,79 2,78 2,61 2,68 

Legenda: 1 - ukončené základné 
                2 - stredné odborné bez maturity 
                3 - stredné odborné s maturitou 
                4 - stredné všeobecné s maturitou 
                5 - vysokoškolské 
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Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi vzdelanostnými 

kategóriami  na úrovniach VLOBEC (Tab.39) a VLREG (Tab.40) sú sústredené v jednej položke, 

a to konkrétne nedostatok vedomostí o možnostiach participácie. Na lokálnej úrovni je táto 

diferencia vyššia (F=2,17 a p=0,07) oproti regionálnej úrovni kde F= 1,42 a p=0,22. Ako silnejšia 

bariéra je nedostatok vedomostí o možnostiach participácie vnímaná ľuďmi s nižším vzdela-

ním, predovšetkým so základným vzdelaním (M=2,17 na lokálnej a 2,31 na regionálnej úrovni). 

Na lokálnej úrovni sa ako diferencujúce bariéry ešte objavili nedostatok odborných poznatkov 

(F=1,49 a p=0,20) a nedostatok financií (F=1,36 a p=0,25). U obidvoch bariér platí, že silnejšie 

sa prejavujú u ľudí s nižším vzdelaním. 

 

Tab.41 Diferencie v hodnotení bariér participácie medzi vzdelanostnými kategóriami na 
úrovni VLSLOV (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,57 0,68 2,75 2,41 2,57 2,43 2,64 

Nedostatok financií 1,09 0,36 2,94 3,09 3,25 3,22 3,55 

Nedostatok odborných poznatkov 1,64 0,16 3,63 3,03 3,20 2,85 3,07 

Nezáujem 0,87 0,48 2,75 2,70 2,67 2,68 2,43 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,81 0,52 2,50 2,78 2,42 2,54 2,48 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,86 0,49 2,25 2,86 2,94 2,87 2,80 

Nízka podpora zo strany okolia 0,46 0,76 2,88 3,36 3,26 3,17 3,30 

Príliš zložité postupy 0,20 0,94 2,63 2,88 2,73 2,68 2,70 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

1,19 0,32 2,75 2,94 3,09 2,83 2,76 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,37 0,83 2,75 2,97 3,01 2,84 2,89 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 1,57 0,18 1,81 2,75 2,78 2,64 2,70 

Legenda: 1 - ukončené základné 
                2 - stredné odborné bez maturity 
                3 - stredné odborné s maturitou 
                4 - stredné všeobecné s maturitou 
                5 - vysokoškolské 

 
 
 
 Odlišné diferencie v hodnotenia bariér participácie medzi vzdelanostnými kategóriami 

ako na predchádzajúcich dvoch úrovniach sa objavili na úrovni VLSLOV (Tab.41), teda na ná-

rodnej úrovni. Bariéra v podobe neochoty kompetentných ľudí (orgánov) dosiahla najvyššie 

diferencie z hľadiska vzdelanostných kategórií (F=1,57 a p=0,18). Respondenti so základným 
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vzdelaním (M=1,81) vnímajú, že u väčšiny ostatných ľudí je táto bariéra veľmi silne pôsobiacou 

bariérou. Naopak ľudia s vyšším vzdelaním túto bariéru vnímajú ako menej výraznú. 

 

 

9. Diferencie v hodnotení bariér participácie s ohľadom na veľkosť 

     miesta bydliska 

 

 Sledovanie diferencií v hodnotení bariér participácie respondentmi medzi kategóriami 

podľa veľkosti miesta bydliska z pohľadu jednotlivých úrovní hodnotenia sú rozdiely štatisticky 

málo významné.  

 
 
Tab.42 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi  
             kategóriami  podľa veľkosti miesta bydliska na rôznych úrovniach súhrnné  
             priemerné skóre (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

VASOBEC 1,09 0,36 3,42 3,59 3,55 3,59 3,77 

VASREG 0,51 0,72 3,38 3,56 3,51 3,56 3,66 

VASSLOV 0,60 0,65 3,23 3,58 3,48 3,50 3,61 

VLOBEC 0,24 0,91 3,03 3,16 3,15 3,07 3,14 

VLREG 0,30 0,87 2,86 3,14 3,14 3,08 3,17 

VLSLOV 0,56 0,69 2,86 3,18 3,19 3,08 3,13 

VAS 0,75 0,55 3,34 3,57 3,51 3,55 3,68 

VL 0,36 0,83 2,92 3,16 3,16 3,07 3,13 

OBEC 0,51 0,72 3,23 3,38 3,35 3,33 3,46 

REG 0,33 0,85 3,12 3,35 3,32 3,32 3,39 

SLOV 0,50 0,72 3,04 3,37 3,34 3,29 3,37 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov 
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 
                5 - nad 20 000 obyvateľov  

 
 
 
 Výsledky analýzy rozptylu umožňujú sledovať podrobnejšie závislosti na úrovni VASO-

BEC s ohľadom na diferencie podľa veľkosti miesta bydliska. Najväčšie diferencie pri hodnotení 

bariér participácie boli zistené v položke nedostatok financií (F=2,05 a p=0,09), keď vo veľkej 
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miere ako bariéra je vnímaná táto položka respondentmi s miestom bydliska od 500 do 1999 

(M=3,22) a naopak najmenej respondentmi bývajúcimi v obci do 499 obyvateľov (M=4,14).  

 

Tab.43 Diferencie v hodnotení bariér participácie podľa veľkosti miesta bydliska  
             na úrovni VASOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,31 0,87 2,95 2,87 2,67 2,72 2,86 

Nedostatok financií 2,05 0,09 4,16 3,22 3,51 3,45 3,79 

Nedostatok odborných poznatkov 0,94 0,44 3,79 3,21 3,36 3,50 3,54 

Nezáujem 0,85 0,49 4,00 3,61 3,56 3,82 3,47 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,98 0,42 3,12 3,28 3,09 3,12 2,95 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,27 0,89 3,37 3,21 3,36 3,42 3,37 

Nízka podpora zo strany okolia 1,16 0,33 4,05 3,41 3,42 3,74 3,69 

Príliš zložité postupy 0,70 0,59 3,32 3,27 2,87 3,07 3,09 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

1,24 0,29 3,47 3,16 2,88 3,34 3,29 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,99 0,41 3,95 3,29 3,26 3,62 3,53 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,38 0,82 3,05 2,93 2,92 2,95 2,80 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov 
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 
                5 - nad 20 000 obyvateľov  

 
 
 Hodnotenie diferencií bariér participácie podľa veľkosti miesta bydliska na úrovni 

VASREG poukazuje na najvyšší rozdiel v bariére nedostatok vedomostí o možnostiach partici-

pácie (F=2,40 a p=0,05). Ľudia žijúci v obci s počtom obyvateľov od 2000 do 4999 vnímajú ne-

dostatok vedomostí o možnostiach participácie na regionálnej úrovni ako väčšiu bariéru 

(M=2,79) ako obyvatelia žijúcich v malých obciach do 499 obyvateľov alebo vo veľkých mes-

tách nad 20 tis. obyvateľov (M=3,32).  
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Tab.44 Diferencie v hodnotení bariér participácie podľa veľkosti miesta bydliska  
             na úrovni VASREG (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,44 0,78 2,68 3,05 2,85 2,71 2,88 

Nedostatok financií 1,83 0,12 4,00 3,21 3,40 3,36 3,73 

Nedostatok odborných poznatkov 0,68 0,61 3,79 3,26 3,27 3,41 3,48 

Nezáujem 0,63 0,64 4,00 3,31 3,49 3,36 3,43 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 0,91 0,46 3,00 3,24 2,89 3,08 2,93 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,26 0,90 3,05 3,37 3,21 3,30 3,24 

Nízka podpora zo strany okolia 0,73 0,57 4,16 3,55 3,51 3,76 3,59 

Príliš zložité postupy 0,29 0,89 3,11 3,01 2,89 2,97 3,09 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

2,40 0,05 3,32 3,04 2,79 3,42 3,32 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 1,72 0,14 3,53 3,09 3,05 3,46 3,50 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,38 0,83 2,84 2,92 2,96 2,89 2,78 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov 
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 
                5 - nad 20 000 obyvateľov  

 

 

Tab.45 Diferencie v hodnotení bariér participácie podľa veľkosti miesta bydliska  
             na úrovni VASSLOV(ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,89 0,47 2,74 3,33 2,91 3,00 2,95 

Nedostatok financií 1,48 0,21 3,95 3,38 3,296 3,50 3,76 

Nedostatok odborných poznatkov 0,71 0,59 3,47 3,28 3,31 3,46 3,57 

Nezáujem 0,34 0,85 3,74 3,55 3,41 3,58 3,65 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 1,12 0,35 2,68 3,26 2,84 2,96 2,96 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,12 0,97 3,00 3,24 3,20 3,16 3,23 

Nízka podpora zo strany okolia 0,81 0,52 4,16 3,56 3,39 3,64 3,60 

Príliš zložité postupy 0,31 0,87 3,05 2,94 2,82 2,87 3,02 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

1,55 0,19 3,37 3,09 2,85 3,38 3,30 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 1,36 0,25 3,42 3,18 3,13 3,57 3,55 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,36 0,84 2,63 2,98 2,87 2,92 2,80 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov 
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 
                5 - nad 20 000 obyvateľov  
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 Aj na úrovni VASSLOV, tak ako na predchádzajúcej úrovni VASREG, sa najväčšie dife-

rencie prejavili v bariére nedostatku vedomostí o možnostiach participácie (F=1,55 a p=0,19) 

tento krát na národnej úrovni. Ľudia žijúci v obci s počtom obyvateľov od 2000 do 4999 vní-

majú nedostatok vedomostí o možnostiach participácie ako väčšiu bariéru participácie 

(M=2,85) ako obyvatelia žijúcich vo veľkých mestách od 5000 do 19999 obyvateľov (M=3,38).  

Bariéra participácie v podobe nedôvery v zodpovedných ľudí dosiahla najvyššie dife-

rencie podľa veľkosti miesta bydliska na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej aj národnej) 

ak respondenti hodnotili bariéry participácie pre väčšinu ostatných ľudí (Tab. 46 až Tab. 48). 

Najvýraznejšia diferencie v rámci tejto bariéry podľa veľkosti bydliska je na národnej úrovni 

(F=4,42 a p=0,00).  

 

Tab.46 Diferencie v hodnotení bariér participácie podľa veľkosti miesta bydliska  
             na úrovni VLOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,83 0,51 2,47 2,37 2,25 2,37 2,54 

Nedostatok financií 2,03 0,09 3,00 3,09 2,92 2,97 3,43 

Nedostatok odborných poznatkov 0,39 0,82 2,89 2,86 3,01 3,13 2,99 

Nezáujem 0,83 0,50 2,58 2,69 2,58 2,70 2,46 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 2,39 0,05 2,63 2,86 2,53 2,76 2,43 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 1,57 0,18 2,53 2,74 2,89 3,16 2,78 

Nízka podpora zo strany okolia 0,45 0,77 3,26 3,21 3,13 3,34 3,35 

Príliš zložité postupy 0,06 0,99 2,74 2,87 2,79 2,87 2,86 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

0,52 0,72 2,95 2,73 2,74 3,00 2,78 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,53 0,71 2,79 2,76 2,90 2,92 3,00 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,22 0,92 3,00 2,74 2,80 2,82 2,72 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov 
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 
                5 - nad 20 000 obyvateľov  

 

 

 Na úrovni VLOBEC (Tab.46) bariéra nedôvery v zodpovedných ľudí (F=2,39 a p=0,05) 

predstavuje u ľudí žijúcich v meste nad 20 tis. obyvateľov (M=2,43) silnejšiu bariéru participá-

cie ako u ľudí žijúcich v obci od 500 do 1999 obyvateľov (M=2,86).  
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Tab.47 Diferencie v hodnotení bariér participácie  podľa veľkosti miesta bydliska  

             na úrovni VLREG (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,34 0,85 2,26 2,42 2,43 2,62 2,51 

Nedostatok financií 1,05 0,38 3,11 3,15 2,91 3,17 3,35 

Nedostatok odborných poznatkov 0,34 0,85 3,05 2,84 3,05 3,05 3,01 

Nezáujem 0,83 0,50 2,58 2,56 2,57 2,78 2,46 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 4,00 0,00 2,42 2,95 2,41 2,71 2,37 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,74 0,56 2,63 2,67 2,76 3,03 2,83 

Nízka podpora zo strany okolia 0,73 0,57 3,05 3,14 3,09 3,25 3,34 

Príliš zložité postupy 0,61 0,65 2,47 2,84 2,68 2,97 2,78 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

0,97 0,42 2,74 2,71 2,64 3,04 2,85 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 1,37 0,24 2,95 2,79 2,71 2,83 3,06 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,12 0,98 2,53 2,76 2,67 2,74 2,70 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov                                                               5 - nad 20 000 obyvateľov          
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 

 

 

Tab.48 Diferencie v hodnotení bariér participácie podľa veľkosti miesta bydliska  
             na úrovni VLSLOV(ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 

Nedostatok času 0,35 0,84 2,16 2,54 2,50 2,63 2,54 

Nedostatok financií 0,96 0,43 3,00 3,26 2,99 3,32 3,40 

Nedostatok odborných poznatkov 0,23 0,92 2,74 3,03 3,00 3,01 3,06 

Nezáujem 1,03 0,39 2,68 2,83 2,50 2,76 2,55 

Nedôvera v zodpovedných ľudí 4,42 0,00 2,21 2,99 2,52 2,66 2,34 

Pochybnosti o úspešnosti aktivít 0,46 0,76 2,95 2,82 2,84 3,08 2,83 

Nízka podpora zo strany okolia 0,78 0,54 2,84 3,24 3,05 3,30 3,30 

Príliš zložité postupy 0,87 0,48 2,42 2,78 2,51 2,89 2,74 

Nedostatok vedomostí o možnostiach par-
ticipácie 

1,37 0,24 2,74 2,98 2,70 3,22 2,89 

Pocit, že „to nie je nič pre mňa“ 0,38 0,82 2,74 2,80 2,87 2,91 2,99 

Neochota kompetentných (ľudí) orgánov 0,73 0,57 2,37 2,86 2,57 2,78 2,68 

Legenda: 1 - do 499 obyvateľov                                               5 - nad 20 000 obyvateľov 
                2 - od 500 do 1999 obyvateľov 
                3 - od 2000 do 4999 obyvateľov 
                4 - od 5000 do 19 999 obyvateľov 

 



353 

 

Na úrovni VLREG (Tab.47) bariéra nedôvery v zodpovedných ľudí (F=4,00 a p=0,00) je 

u ľudí žijúcich v meste nad 20 tis. obyvateľov (M=2,37) významnejšia ako u ľudí žijúcich v obci 

od 500 do 1999 obyvateľov (M=2,95).  

Na úrovni VLSLOV (Tab.48) bariéra nedôvery v zodpovedných ľudí (F=4,42 a p=0,00) je 

u ľudí žijúcich v obci do 499 obyvateľov (M=2,21) významnejšia ako u ľudí žijúcich v obci od 

500 do 1999 obyvateľov (M=2,95). Z výsledkov sa dá vyvodiť, že ľudia žijúcich v najmenších 

obciach dôverujú zodpovedným ľuďom najmenej na národnej úrovni. 

   

 
 

10. Diferencie v hodnotení bariér participácie medzi zamestnaneckými  
            kategóriami 
 
 
 Sledovanie diferencií v hodnotení bariér participácie vzhľadom k zamestnaneckej sfére 

(Tab. 49) poukazuje na to, že z pohľadu jednotlivých úrovní hodnotenia sú rozdiely štatisticky 

významné takmer na všetkých úrovniach.  

 

 
Tab.49 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov medzi  
             zamestnaneckými kategóriami na všetkých úrovniach– súhrnné priemerné skóre  
             (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

 1 2 3 4 5 6 7 

VASOBEC 2,71 0,01 3,61 3,37 3,58 3,63 3,43 3,94 3,23 

VASREG 2,47 0,02 3,54 3,24 3,49 3,73 3,45 3,86 3,31 

VASSLOV 2,01 0,06 3,46 3,29 3,45 3,65 3,47 3,81 3,17 

VLOBEC 2,18 0,04 3,23 2,91 3,07 3,26 3,04 3,18 2,47 

VLREG 1,81 0,09 3,18 2,90 3,09 3,20 3,06 3,20 2,45 

VLSLOV 1,01 0,41 3,19 2,93 3,15 3,19 3,09 3,20 2,66 

VAS 2,54 0,02 3,54 3,30 3,51 3,67 3,45 3,87 3,24 

VL 1,73 0,11 3,20 2,91 3,10 3,22 3,06 3,19 2,53 

OBEC 2,54 0,02 3,42 3,14 3,33 3,44 3,24 3,56 2,85 

REG 2,25 0,04 3,36 3,07 3,29 3,46 3,25 3,53 2,88 

SLOV 1,54 0,16 3,32 3,11 3,30 3,42 3,28 3,50 2,92 

Legenda: 1 – súkromná                                            5 – dôchodca 
                2 – živnostník                                           6 – študent 
                3 – verejná                                                7- iné                         
                4 – nezamestnaný 
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          Najväčšie diferencie boli zistené pri hodnotení na úrovni VASOBEC, keď výrazne najsil-

nejšie bariéry participácie vnímajú živnostníci (M=3,37) a najmenej študenti (M=3,94).  

 
 

Tab.50 Interakcie  VAS - OBEC x zamestnanecká sféra  hlavný efekt  (MANOVA 2 x 7) 
 
 

FAKTORY interakcie Wilks 
Lambda 

Rao s R P 

VAS – OBEC x zamestnanecká sféra 0,84 1,64 0,00 

 

 

Keď hodnotíme pôsobenie medzi faktormi úroveň VASOBEC,  zamestnanecká sféra 

vzhľadom k bariéram participácie (Tab. 50) je zrejmé, že obidva faktory spoločne  posilňujú 

bariéry participácie. 

 

 
Tab.51 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov občianskeho a poli-
tického života medzi zamestnaneckými kategóriami na úrovni VASOBEC (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Nedostatok času 3,29 0,00 2,68 2,23 2,71 3,15 3,47 3,07 2,78 

Nedostatok financií 3,31 0,00 3,71 2,83 3,69 3,75 2,98 4,07 3,39 

Nedostatok odborných 
poznatkov 

0,73 062 3,41 3,44 3,57 3,33 3,24 3,64 3,00 

Nezáujem 042 0,87 3,45 3,73 3,64 3,48 3,79 3,58 3,44 

Nedôvera v zodpoved-
ných ľudí 

2,30 0,03 2,88 2,77 3,03 3,33 3,17 3,42 2,61 

Pochybnosti o úspešnosti 
aktivít 

1,46 0,19 3,33 3,19 3,32 3,30 3,24 3,64 2,72 

Nízka podpora zo strany 
okolia 

2,41 0,26 3,79 3,31 3,43 3,53 3,34 4,04 3,11 

Príliš zložité postupy 1,97 0,07 3,14 2,85 3,11 2,90 2,53 3,44 3,06 

Nedostatok vedomostí 
o možnostiach participá-
cie 

2,52 0,02 3,37 3,15 3,11 3,43 2,57 3,52 2,78 

Pocit, že „to nie je nič pre 
mňa“ 

2,67 0,01 3,42 3,58 3,26 3,38 3,17 4,08 3,06 

Neochota kompetent-
ných (ľudí) orgánov 

0,77 0,60 2,92 2,65 2,95 2,75 2,78 2,92 2,33 

Legenda: 1 – súkromná           4 – nezamestnaný            7 - iné 
                 2 – živnostník           5 – dôchodca 
                 3 – verejná                6 – študent    
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Na úrovni VASOBEC (Tab.51) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér par-

ticipácie medzi zamestnaneckými kategóriami pri položke nedostatok času (F=3,29 a p=0,00). 

Najnižšie skóre (M=2,23), a teda ako väčšiu bariéru participácie tento nedostatok vnímajú živ-

nostníci. Naopak najvyššie skóre (M=3,47) dosiahli dôchodcovia. Druhou diferenciou v hodno-

tení bariér participácie medzi zamestnaneckými kategóriami je položka nedostatok financií 

(F=3,31 a p=0,00). Pokiaľ živnostníci vnímajú túto bariéru s vyššou intenzitou (M=2,83), nao-

pak študenti jej neprikladajú taký význam (M=4,07). Tretia diferencia v hodnotení bariér par-

ticipácie medzi zamestnaneckými kategóriami je viditeľná v položke pocit, že to nie je nič pre 

mňa (F=2,67 a p=0,01). Tento pocit majú výrazne silnejší študenti (M=4,08) ako dôchodcovia 

(M=3,17).  

 

 

Tab.52 Interakcie  VAS - REGION x zamestnanecká sféra  hlavný efekt  (MANOVA 2x7) 
 

FAKTORY interakcie Wilks 
Lambda 

Rao s R P 

VAS – REGION x zamestnanecká sféra 0,84 1,59 0,00 

 
 

Keď hodnotíme pôsobenie medzi faktormi úroveň VASREG,  zamestnanecká sféra 

vzhľadom k bariéram participácie (Tab. 52) je zrejmé, že obidva faktory spoločne  posilňujú 

bariéry participácie. 

Ako väčšiu bariéru participácie túto nedôveru vnímajú živnostníci. Naopak najvyššie Na 

úrovni VASREG (Tab.53) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér participácie me-

dzi zamestnaneckými kategóriami pri položke nedostatok času (F=3,60 a p=0,00). Najnižšie 

skóre (M=2,38), a teda ako väčšiu bariéru participácie tento nedostatok vnímajú živnostníci. 

Naopak najvyššie skóre (M=3,53) dosiahli dôchodcovia. Druhou diferenciou v hodnotení ba-

riér participácie medzi zamestnaneckými kategóriami je položka pocit, že to nie je nič pre mňa 

(F=2,89 a p=0,01). Tento pocit majú výrazne silnejší iné zamestnanecké kategórie (M=2,78) 

ako študenti (M=3,98). Tretia diferencia v hodnotení bariér participácie medzi zamestnanec-

kými kategóriami je viditeľná v položke nízka podpora zo strany okolia (F=2,65 a p=0,02). Po-
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kiaľ živnostníci vnímajú túto bariéru s vyššou intenzitou (M=3,02), naopak študenti jej nepri-

kladajú taký význam (M=4,00). Môže to súvisieť so „zlou“ povesťou živnostníkov a z toho vy-

plývajúcej obavy z chýbajúcej podpory zo strany okolia. 

 

Tab.53 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov občianskeho  
             a politického života medzi zamestnaneckými kategóriami na úrovni VASREG  
             (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Nedostatok času 3,60 0,00 2,69 2,38 2,73 3,35 3,53 3,19 2,50 

Nedostatok financií 2,50 0,02 3,63 2,79 3,67 3,88 3,03 3,84 3,28 

Nedostatok odborných 
poznatkov 

0,38 0,89 3,35 3,48 3,51 3,43 3,19 3,49 3,22 

Nezáujem 0,42 0,87 3,35 3,25 3,43 3,55 3,71 3,41 3,56 

Nedôvera v zodpovedných 
ľudí 

1,47 0,19 2,84 2,92 2,95 3,25 3,07 3,31 2,67 

Pochybnosti o úspešnosti 
aktivít 

1,59 0,15 3,22 2,81 3,19 3,58 3,24 3,50 3,05 

Nízka podpora zo strany 
okolia 

2,65 0,02 3,75 3,02 3,40 3,83 3,43 4,00 3,44 

Príliš zložité postupy 2,01 0,06 3,08 2,81 2,97 2,95 2,53 3,42 3,17 

Nedostatok vedomostí 
o možnostiach participácie 

2,56 0,02 3,37 3,00 3,04 3,33 2,74 3,57 2,72 

Pocit, že „to nie je nič pre 
mňa“ 

2,89 0,01 3,32 3,35 3,14 3,23 3,17 3,98 2,78 

Neochota kompetentných 
(ľudí) orgánov 

0,32 0,93 2,83 2,60 2,91 2,90 2,84 2,91 2,72 

Legenda: 1 – súkromná 
                2 – živnostník 
                3 – verejná 
                4 – nezamestnaný 
                5 – dôchodca 
                6 – študent 
                7 - iné 

 

 

          Na úrovni VASSLOV (Tab.54) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér parti-

cipácie medzi zamestnaneckými kategóriami pri položke nedôvera v zodpovedných ľudí  

(F=2,65 a p=0,02). Najnižšie skóre (M=2,54), a teda skóre (M=3,63) dosiahli prekvapujúco ne-

zamestnaný. Druhá diferencia v hodnotení bariér participácie medzi zamestnaneckými kate-

góriami je v položke nedostatok času  (F=2,54 a p=0,02). Nedostatok času výraznejšie vnímajú  

(M=2,54) ako nezamestnaný (M=3,63). Tretia diferencia v hodnotení bariér participácie medzi 
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zamestnaneckými kategóriami je viditeľná v položke pocit, že to nie je nič pre mňa (F=2,52 

a p=0,02). Pokiaľ verejnej sféry vnímajú túto bariéru s vyššou intenzitou (M=3,10), naopak jej 

neprikladajú taký význam (M=4,00).  

 Diferencie pri hodnotení bariér medzi zamestnaneckými kategóriami v prípade, že res-

pondenti uvažovali o bariérach väčšiny ostatných ľudí sú výrazne štruktúrované (Tab.55-57).  

 

 

Tab.54 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov občianskeho  
              a politického života medzi zamestnaneckými kategóriami na úrovni  
              VASSLOV(ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Nedostatok času 2,54 0,02 2,83 2,54 2,90 3,63 3,59 3,14 2,94 

Nedostatok financií 2,42 0,03 3,68 2,83 3,71 4,00 3,14 3,89 3,28 

Nedostatok odborných 
poznatkov 

0,38 0,89 3,47 3,44 3,49 3,58 3,21 3,56 3,17 

Nezáujem 0,71 0,64 3,42 3,50 3,60 3,68 3,79 3,82 3,44 

Nedôvera v zodpovedných 
ľudí 

2,65 0,02 2,75 2,69 2,99 3,13 3,22 3,38 2,56 

Pochybnosti o úspešnosti 
aktivít 

0,96 0,45 3,15 2,88 3,19 3,40 3,21 3,43 2,94 

Nízka podpora zo strany 
okolia 

1,25 0,28 3,66 3,23 3,51 3,70 3,41 3,88 3,11 

Príliš zložité postupy 1,92 0,08 2,93 2,73 2,89 2,80 2,62 3,42 2,83 

Nedostatok vedomostí 
o možnostiach participácie 

1,74 0,11 3,35 3,02 3,08 3,38 2,81 3,49 2,72 

Pocit, že „to nie je nič pre 
mňa“ 

2,52 0,02 3,37 3,63 3,10 3,45 3,31 3,98 2,89 

Neochota kompetentných 
(ľudí) orgánov 

0,44 0,85 2,85 2,62 2,88 2,90 2,76 2,99 2,56 

Legenda: 1 – súkromná 
                2 – živnostník 
                3 – verejná 
                4 – nezamestnaný 
                5 – dôchodca 
                6 – študent 
                7 - iné 

 

 
Na úrovni VLOBEC (Tab.55) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér parti-

cipácie medzi zamestnaneckými kategóriami pri položke nedostatok financií (F=2,77 a p=0,01). 
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Najnižšie skóre (M=2,61), a teda ako bariéru participácie vo významnej miere vnímajú iné za-

mestnanecké kategórie. Naopak najvyššie skóre (M=3,54) dosiahla súkromná sféra. Druhou 

diferenciou v hodnotení bariér participácie medzi zamestnaneckými kategóriami je položka 

pocit, že to nie je nič pre mňa (F=2,38 a p=0,02). Pokiaľ nezamestnaní vnímajú túto bariéru 

s vyššou intenzitou (M=2,83), naopak študenti jej neprikladajú taký význam (M=3,12).  

 
 
Tab.55 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov občianskeho  
             a politického života medzi zamestnaneckými kategóriami na úrovni VLOBEC  
             (ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Nedostatok času 0,86 0,52 2,54 2,15 2,29 2,63 2,47 2,52 2,39 

Nedostatok financií 2,77 0,01 3,54 2,90 3,11 2,93 2,72 3,48 2,61 

Nedostatok odborných 
poznatkov 

0,70 0,65 3,07 2,79 2,98 2,93 2,97 3,04 2,44 

Nezáujem 0,82 0,56 2,56 2,46 2,57 2,98 2,59 2,44 2,33 

Nedôvera v zodpovedných 
ľudí 

0,79 0,57 2,54 2,40 2,56 2,93 2,67 2,48 2,33 

Pochybnosti o úspešnosti 
aktivít 

1,22 0,30 2,78 2,63 2,84 3,25 2,98 2,78 2,44 

Nízka podpora zo strany 
okolia 

2,10 0,05 3,43 3,13 3,17 3,45 3,21 3,43 2,27 

Príliš zložité postupy 1,23 0,29 2,94 2,79 2,85 2,88 2,71 2,91 1,94 

Nedostatok vedomostí 
o možnostiach participácie 

2,01 0,06 3,02 2,44 2,72 2,83 2,71 2,83 2,11 

Pocit, že „to nie je nič pre 
mňa“ 

2,38 0,02 3,01 2,90 2,88 2,83 2,90 3,12 1,72 

Neochota kompetentných 
(ľudí) orgánov 

1,35 0,23 2,89 2,58 2,76 2,98 2,53 2,72 2,06 

Legenda: 1 – súkromná 
                2 – živnostník 
                3 – verejná 
                4 – nezamestnaný 
                5 – dôchodca 
                6 – študent 
                7 - iné 

 
 

Na úrovni VLOBEC (Tab.55) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér parti-

cipácie medzi zamestnaneckými kategóriami pri položke nedostatok financií (F=2,77 a p=0,01). 

Najnižšie skóre (M=2,61), a teda ako bariéru participácie vo významnej miere vnímajú iné za-

mestnanecké kategórie. Naopak najvyššie skóre (M=3,54) dosiahla súkromná sféra. Druhou 
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diferenciou v hodnotení bariér participácie medzi zamestnaneckými kategóriami je položka 

pocit, že to nie je nič pre mňa (F=2,38 a p=0,02). Pokiaľ nezamestnaní vnímajú túto bariéru 

s vyššou intenzitou (M=2,83), naopak študenti jej neprikladajú taký význam (M=3,12).  

 
 
Tab.56 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov občianskeho  
             a politického života medzi zamestnaneckými kategóriami na úrovni VLREG  
             (ONEWAY) 

 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Nedostatok času 0,89 0,50 2,62 2,21 2,34 2,48 2,48 2,59 2,33 

Nedostatok financií 3,47 0,00 3,51 2,91 3,12 2,80 2,64 3,58 2,56 

Nedostatok odborných 
poznatkov 

1,85 0,08 2,97 2,60 3,10 3,35 3,02 3,04 2,28 

Nezáujem 0,93 0,47 2,55 2,54 2,53 2,98 2,53 2,45 2,17 

Nedôvera v zodpovedných 
ľudí 

0,41 0,87 2,45 2,44 2,51 2,70 2,69 2,51 2,39 

Pochybnosti o úspešnosti 
aktivít 

0,79 0,58 2,72 2,56 2,81 3,10 2,98 2,87 2,83 

Nízka podpora zo strany 
okolia 

2,48 0,02 3,37 3,10 3,17 3,33 3,19 3,44 2,06 

Príliš zložité postupy 1,23 0,29 2,88 2,69 2,80 2,83 2,62 2,85 1,94 

Nedostatok vedomostí 
o možnostiach participácie 

1,23 0,29 2,90 2,54 2,83 2,95 2,67 2,92 2,17 

Pocit, že „to nie je nič pre 
mňa“ 

2,04 0,06 3,00 2,75 2,94 2,85 3,09 3,03 1,78 

Neochota kompetentných 
(ľudí) orgánov 

0,78 0,59 2,77 2,65 2,76 2,68 2,66 2,71 2,00 

Legenda: 1 – súkromná 
                2 – živnostník 
                3 – verejná 
                4 – nezamestnaný 
                5 – dôchodca 
                6 – študent 
                7 - iné 

 
 

Na úrovni VLREG (Tab.56) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér partici-

pácie medzi zamestnaneckými kategóriami pri položke nedostatok financií (F=3,47 a p=0,00). 

Najnižšie skóre (M=2,56), a teda ako bariéru participácie pôsobiacu vo významnej miere ju 

vnímajú iné zamestnanecké kategórie. Naopak najvyššie skóre (M=3,58) dosiahli študenti. 

Druhou diferenciou v hodnotení bariér participácie medzi zamestnaneckými kategóriami je 
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položka pocit, že to nie je nič pre mňa (F=2,38 a p=0,02). Pokiaľ nezamestnaní vnímajú túto 

bariéru s vyššou intenzitou (M=2,83), naopak študenti jej neprikladajú taký význam (M=3,12).  

 

Tab.57 Diferencie v hodnotení bariér participácie pri riešení problémov občianskeho  
             a politického života medzi zamestnaneckými kategóriami na úrovni  
             VLSLOV(ONEWAY) 
 

BARIÉRY F p PRIEMERNÉ SKÓRE 

1 2 3 4 5 6 7 

Nedostatok času 0,76 0,60 2,67 2,23 2,43 2,48 2,53 2,63 2,33 

Nedostatok financií 2,62 0,02 3,53 2,98 3,17 2,95 2,81 3,67 2,83 

Nedostatok odborných 
poznatkov 

0,69 0,66 3,05 2,81 3,12 3,23 2,97 3,02 2,56 

Nezáujem 0,65 0,69 2,61 2,69 2,65 2,88 2,69 2,51 2,17 

Nedôvera v zodpovedných 
ľudí 

0,86 0,52 2,40 2,35 2,53 2,68 2,71 2,50 2,94 

Pochybnosti o úspešnosti 
aktivít 

1,59 0,15 2,72 2,48 2,98 3,28 3,03 2,87 2,89 

Nízka podpora zo strany 
okolia 

1,82 0,09 3,37 3,08 3,19 3,30 3,26 3,32 2,17 

Príliš zložité postupy 1,26 0,27 2,81 2,52 2,76 2,75 2,50 2,81 1,94 

Nedostatok vedomostí 
o možnostiach participácie 

1,13 0,34 3,05 2,71 2,93 2,90 2,66 2,98 2,33 

Pocit, že „to nie je nič pre 
mňa“ 

0,62 0,72 2,90 2,96 2,92 2,75 3,17 2,99 2,44 

Neochota kompetentných 
(ľudí) orgánov 

0,90 0,49 2,75 2,56 2,81 2,68 2,60 2,69 2,00 

Legenda: 1 – súkromná 
                2 – živnostník 
                3 – verejná 
                4 – nezamestnaný 
                5 – dôchodca 
                6 – študent 
                7 – iné 
 

 

Na úrovni VLSLOV (Tab.57) najvyššie diferencie boli zistené pri hodnotení bariér parti-

cipácie medzi zamestnaneckými kategóriami pri viacerých položkách. V najväčšej  miere vý-

znamná je bariéra nedostatok financií (F=2,62 a p=0,02). Najnižšie skóre (M=2,81), a teda ako 

bariéru participácie pôsobiacu vo významnej miere ju vnímajú dôchodcovia. Naopak najvyššie 

skóre (M=3,67) dosiahli študenti, pre ktorých už takmer prestáva byť nedostatok financií ba-

riérou participácie. Druhou diferenciou v hodnotení bariér participácie medzi zamestnanec-
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kými kategóriami je položka nízka podpora zo strany okolia (F=1,82 a p=0,09). Pokiaľ iné za-

mestnanecké kategórie vnímajú túto bariéru s vyššou intenzitou (M=2,17), súkromná sféra jej 

neprikladajú taký význam (M=3,37). Tretie diferenciácie v hodnotení bariér participácie medzi 

zamestnaneckými kategóriami sú v položke pochybnosti o úspešnosti aktivít. Posledná dife-

renciácia v hodnotení bariér participácie medzi zamestnaneckými kategóriami je v položke pí-

liš zložité postupy. 

 Diferencie medzi rôznymi zamestnaneckými sférami pri hodnotení bariér participácie 

sa ukázali ako najviac štruktúrované v rámci všetkých identifikačných znakov. To vypovedá 

o tom, že práve sféra, v ktorej ten, ktorý človek pôsobí je rozhodujúcim meradlom, jeho 

ochoty participovať na riešení problémov. Jeho zamestnanecký status je rozhodujúcim pri 

identifikácii  miery pôsobenia bariér subjektívnej a objektívnej povahy v rámci jednotlivých 

priestorových úrovní.  

 

 

Záver  

 

Hodnotenie bariér participácie občanov pri riešení rôznych problémov občianskeho 

a politického života predstavuje dôležitý faktor rozvoja občianskej spoločnosti. Len, ak si po-

známe bariéry a snažíme sa ich odstraňovať, môžeme byť úspešný v rozvoji občianskej spoloč-

nosti. Predkladaná analýza bola zameraná predovšetkým na prezentáciu niektorých konkrét-

nych výsledkov bariér participácie z rôznych pohľadov a úrovní.  

          Najvýznamnejším zistením je skutočnosť, že respondenti pri všetkých kategóriách a na 

všetkých úrovniach vnímajú bariéry ako pôsobiace. Či už ide o subjektívne bariéry“ respon-

dentov ako sú nedostatok času, nezáujem, pocit, že to nie je nič pre mňa ako aj o objektívne 

bariéry nedostatku poznatkov, vedomostí a chýbajúcej podpory zo strany okolia. 

 

 

Literatúra: 

 

DAHRENDORF, R.. (2007). Hledání nového řádu. Praha: PASEKA 

 



362 

 

HOWARD, M.M. (2003): The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. New York: 
Cambridge University Press 

 
ISSP na Slovensku 2006-2008. Úloha vlády. Bratislava: IRIS 
 
KORYAKOV, I., SISK, T. (2003): Democracy at the local level – a guide for South Caucasus. 

Stockholm: International IDEA 
 
KRÁĽOVÁ Ľ,. 2009. Genéza a tvorba verejnej politiky na Slovensku. Prešov: KM-Systém 
 
KUSÝ M. (1991): Eseje. Bratislava: Archa 
 
LANDSIEDEL CH. (2003): Bürgerschaftliches Engagement in Ostdeutschland, Norderstedt: 

GRIN 

LOWNDES, V., PRATCHETT, L., STOKER, G. (2001): Trends in public Participation: Part 2- Citi-
zens Perspektives. Public Administration Vol. 79 No.2, pp: 445-455.  

 
MORAVČÍKOVÁ, D, HANOVÁ, M., BARÁT, P. (2010): Participácia vidieckej mládeže optikou ak-

térov a obecných samospráv.  Mládež a spoločnosť, roč. 15, č. 1, s.25 – 37 
 
RAKUŠANOVÁ, P., STAŠKOVÁ, B. (2007): Organizovaná občanská společnost v České republice. 

Praha: Professional Publishing 
 
Participation in Practice: The Experience of the World Bank and Other Stakeholders (1996) 

Dostupné na: http://www:wds.worldbank.org/external/default/WDSContentSer-
ver/WDSP/IB/1996/12/01/000009265_3970716145150/Rendered/PDF/multi_page.pdf 

 
PAULINIOVÁ, Z. MIKOVÁ K. (2001): Občianska participácia pre všetkých ľudí, ktorí chcú spolu-

rozhodovať o mieste kde žijú. Bratislava: Jaspis 
 
PAULINIOVÁ Z.:  Participácia mládeže na  Slovensku. Dostupné na: http://www.rmpk.sk/mla-

deznicka_politika_a_participacia/Participacia_mladeze_na_Slovensku.pdf 
 

 
                                            

http://www:wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/12/01/000009265_3970716145150/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www:wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1996/12/01/000009265_3970716145150/Rendered/PDF/multi_page.pdf

	168_1483183146_OBSAH SaPA 2015, 9.1.
	168_1942582197_Geffert 8.2.
	168_442163845_Klimovský 8.2.
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