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_________________________________________________________________________________________________________________ 

Abstrakt: 

 

          Štúdia je príspevkom k riešeniu mnohých otázok, spojených s oblasťou metodológie politických analýz. 

Prezentuje základné východiská, možnosti a koncepcie vo vzťahu k jednému z kľúčových problémov analýz, nie len 

politických – neustálej konfrontácii medzi faktami a hodnotami. Súčasťou veľmi živých diskusií na túto tému je 

permanentná výmena názorov medzi pozitivisticky orientovanými analytikmi a postpozitivistickými stúpencami 

v snahe nájsť čo najefektívnejšie nástroje analýzy politiky ako základne pre vytváranie informačnej bázy politického 

rozhodovania na rôznych úrovniach. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Kľúčové slová: politické analýzy, fakty a hodnoty, pozitivizmus, postpozitivizmus, multiplizmus 

 

 

Úvod 

 

          Metodologické zázemie politických analýz je veľmi intenzívne sa vyvíjajúcou sférou, 

keď kľúčové otázky a s nimi spojené diskusie poukazujú na snahu priviesť politické analýzy 

k čo najlepšiemu plneniu ich účelu – byť vysoko efektívnym nástrojom poznania v oblasti 

politického rozhodovania. Medzi rozhodne najdiskutovanejšie témy patrí problém vzťahu, 

resp. rozkolu medzi faktami a hodnotami. Ide o problém, ktorý sa prelína všetkými koncep-

ciami, modelmi, prístupmi v oblasti politických analýz, keď jeho základný rámec ďaleko pre-

sahuje sféru politického poznávania. Sociálno-vedný výskum vo všeobecnosti neustále osci-

luje medzi dominanciou faktov (smerom k opore v pozitivistických prístupoch), alebo hodnôt 

(smerom k post-pozitivizmu a diskurzívnym technikám) a v snahe hľadať a nájsť optimálny 

model riešenia predkladá slušné množstvo variantov a prístupov, z ktorých niektoré sú čas-

to celkom efektívne, neznamenajú však ukončenie neustálych diskusií a neprinášajú také 

varianty, ktoré by vo finálnom konsenze uspokojili všetkých zúčastnených, alebo aspoň väč-

šinu. Najvýznamnejším spôsobom zasahuje tento problém dometodológie práce 
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s relevantnými informáciami ako základom pre tvorbu modelov poznania, ale tiež do charak-

teru práce s predmetom skúmania a do procesu tvorby dynamiky výskumných postupov. 

          W.N. Dunn (1994, s.1) definuje analýzy politiky ako aktivitu, ktorá napomáha tvorbe 

poznania „o tvorbe politiky“ a „v tvorbe politiky“. Tento dvojsmerný postup zároveň predpo-

kladá vytvorenie a udržiavanie vzájomných spojení a vzťahov medzi tvorbou politiky 

a v tvorbe politiky, keď výsledky analýzy slúžia na zefektívnenie procesu tvorby politiky 

v ďalších fázach cyklu. Efektívnosť tvorby politiky priamo závisí od dostupnosti relevantného 

poznania, komunikácie a využitia politických analýz v teórii a praxi tvorby politiky.  

         Politické analýzy nikdy neboli monolitom, nikdy neopomínali vplyv politického 

a sociálneho života a nikdy sa netýkali tvorby politiky len v súlade so striktným kánonom 

pozitivizmu (Lynn Jr. 1999). Lynn považuje politické analýzy za „kontextualizovanú schop-

nosť, stimulovanú intuíciou, argumentom a etickými výzvami, ktoré sú zreteľne spojené so 

svetom politických aktivít – normatívnych i preskriptívnych (s.417) 

          Charakter politických analýz je z metodologického hľadiska výrazne multidisciplinár-

ny. Účasť ďalších vedných disciplín – politickej vedy, sociológie, psychológie, ekonómie, filo-

zofie predpokladá vysokú mieru integrity a vzájomnej komunikácie. Politické analýzy sú 

čiastočne deskriptívne, vychádzajúc z tradičných disciplín (politická veda) ale zároveň po-

máhajú hľadať príčiny a dôsledky politických rozhodnutí. Politické analýzy sú tiež normatív-

ne, teda jedným z ich cieľov je tvorba a kritika poznania, ktoré sa dotýka hodnotovej plat-

formy politických aktivít a ich výstupov – politických rozhodnutí, vrátane ich dôsledkov, a to 

z hľadiska aktuálnych podmienok i z pohľadu budúcich generácií (Fischer 1980). Tento 

normatívny, resp. hodnotovo-kritický aspekt politických analýz sa stáva zjavným vo chvíli, 

keď poznáme, že politicky relevantné poznanie zahŕňa tiež dynamiku medzi závisle premen-

nými (výsledky) a nezávisle premennými (prostriedky), ktoré majú hodnotiaci charakter 

(MacRae, Jr. 1976). Premenné možno chápať ako rôzne hodnoty – zdravie, bohatstvo, bez-

pečnosť, mier, spravodlivosť, rovnosť, sloboda, atď., keď ich výber, či určenie priorít, 

vyžaduje prítomnosť morálneho zdôvodnenia. Preto politické analýzy reprezentujú zároveň 

formu aplikovanej etiky. Napokon, politické analýzy smerujú k vytváraniu poznania, ktoré 

možno využiť pri zvyšovaní efektívnosti výberu medzi rôznymi alternatívami, či variantami 

politických aktivít, rozhodnutí a ich dôsledkov.  

          Cieľom metodológie politických analýz je tvorba, kritické hodnotenie a komunikovanie 

politicky relevantného poznania. Vývin v posledných päťdesiatych rokoch je charakterizova-

ný hľadaním a stanovovaním kodifikovaných súborov štandardov, pravidiel a procedúr, 

ohľadne ktorých existuje medzi analytikmi široký konsenzus. Rastúca miera konsenzu 

ohľadne základných metodologických princípov je súčasťou vývinu v praxi výskumu politiky 

a politických analýz. Zároveň, politické analýzy v súčasnosti prijímajú systematickú metodo-

lógiu pre riešenie problémov, spojených s výraznou komplexitou študovaného prostredia. 

         V rámci politických analýz ako procesu skúmania je veľmi dôležité rozlíšiť – metodoló-

giu, metódy a techniky. Podľa Dunna (1994) metodológia zahŕňa štandardy, pravidlá 

a procedúry, keď štandardy a pravidlá sú určujúce pri výbere  a použití procedúr 
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a kritickom zhodnotení ich výsledkov. Procedúry potom podliehajú určitému štandardu 

hodnovernosti, prijateľnosti a politickej relevancie, vrátane všeobecnej línie pravidiel 

a kritického multiplizmu. Úloha procedúr je spojená s produkciou informácií o politických 

problémoch, politickej budúcnosti, politických aktivitách, politických výstupoch a výkonu 

politiky. Procedúry samotné však nezaručujú adekvátne poznanie.  

          Metodológia politických analýz predstavuje súbor piatich všeobecných procedúr, ktoré 

sú bežnou súčasťou akýchkoľvek postupov pri riešení problému: definícia, predikcia, pre-

skripcia, deskripcia a evaluácia. V politických analýzach majú tieto procedúry špecifické 

označenia. Štrukturovanie problému (definícia) zabezpečuje informáciu ohľadne podmienok, 

ktoré spôsobujú vznik analyzovaného problému. Prognostika je zameraná na vytvorenie 

zdroja informácií ohľadne budúcich dôsledkov alternatívnych aktivít, vrátane situácie, kedy 

nedochádza k žiadnej aktivite. Odporúčanie (preskripcia) zabezpečuje informácie ohľadne 

hodnoty týchto budúcich dôsledkov v riešení problému, alebo jeho zmiernení. Monitoring 

(deskripcia) prináša informácie o budúcich a minulých dôsledkoch realizácie politických 

rozhodnutí v rôznych variantoch. Evaluácia prináša informácie o hodnote, alebo cene týchto 

dôsledkov riešení, resp. zmiernení predstaveného problému.  

          Metódy politických analýz sú všeobecné procedúry, ktoré napomáhajú produkcii 

a transformácii politicky relevantných informácií v rozličných kontextoch. Každá z metód je 

podporovaná množstvom techník, ktoré možno chápať ako relatívne špecializované procedú-

ry, používané s cieľom získať odpovede na relevantné otázky.  

          Dôveru v intenzívny rozvoj politických analýz vyjadruje aj D.H. Rosenbloom (2002), 

poukazujúc na ďalšie rozširovanie a podporu metodologického pluralizmu, prehlbovanie 

účinnosti analýz nie len v takých oblastiach ako sú ekonomika a politika ale napríklad aj 

v oblasti etických argumentov a analýz. Ku „klasickým“ technikám analýz pribúdajú ďalšie – 

operačný výskum, prípadové štúdie, etické analýzy, analýzy budúcnosti, historické, právne 

analýzy. Politické analýzy sa stávajú súčasťou politickej kultúry a politických štruktúr. 

 

 

Politické rozhodovanie a politicky relevantné informácie 

 

          „Proces politických analýz je sériou intelektuálnych aktivít, ktoré sa dejú v politicky 

saturovanom prostredí“ (Dunn 1994, s.15). Politické aktivity môžu byť popisované ako pro-

ces tvorby politiky a vizualizované ako séria vzájomne závislých krokov v určitom časovom 

období: základná agenda, formulácia politiky, prijatie politiky, implementácia politiky 

a hodnotenie politiky. Politické analýzy môžu slúžiť na poznávanie a získavanie informácií 

ohľadne jednej, alebo viacerých z týchto krokov, či fáz politického rozhodovania ako procesu 

tvorby politiky a to v závislosti od typu problému, ktorý predkladá klient politickej analýzy. 

Každá z fáz tvorby politiky súvisí s tou nasledujúcou a posledná fáza je spojená s prvou, 

takže celý proces možno chápať ako dynamický cyklus vzájomne podmienených aktivít.  
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         Dunn (1999) uvádza päť druhov politicky relevantných informácií, ktoré majú zabez-

pečovať efektívne politické analýzy: 1. informácie o politických problémoch, 2. politických per-

spektívach (v budúcnosti), 3. politickej činnosti (politických aktivitách), 4. politických výstu-

poch, a 5. o výkone politiky. Tieto základné druhy informácií sú vzájomne  podmienené 

a prepojené. Spojenie jednotlivých informačných komponentov vyjadruje dynamický proces, 

keď zároveň jeden typ informácie môže byť transformovaný do iného prostredníctvom vhod-

ných politicko-analytických procedúr. 

          Špecifickú rolu vo vzťahu k politicky relevantným informáciám predstavujú politické 

argumenty. Charakteru, významu i spôsobu práce s politickými argumentmi sa vo svojej 

práci intenzívne venuje W.J.Ball (1995), predkladajúc základný rámec pre hodnotenie poli-

tických argumentov.  

          Politický argument možno charakterizovať ako „ústne, alebo písomné vyjadrenie, ktoré 

odporúča a obhajuje politiku alebo podporuje opodstatnenie rozhodnutí, ktoré smerujú 

k prijatiu a rešpektovaniu takejto politiky“ (Ball 1995, s.3). Štúdium politických argumentov 

je veľmi dôležitou oblasťou logiky politického výskumu, ktorá je daná všadeprítomnou pot-

rebou obhajovania, zdôvodňovania, či odporúčania  politiky. Prejavuje sa to i v solídnej 

zbierke publikovaných zdrojov. 

          Ball (1999) uvádza stručný prehľad najvýznamnejších príspevkov a poukazuje na 

spojenia, ktoré umožňujú pochopiť i systematizovať prezentované prístupy. Prvou identifiko-

vanou snahou štúdia politických argumentov v rámci analýzy politiky bola Hambrickova 

koncepcia otázok, vhodných pre analýzu argumentov (1974).  

          Hambrick  (1974) tu prezentuje maticu 10 typov propozícií na pozadí 4 analytických 

perspektív, ale nerozvíja hlbšie teoretické kontexty. Predkladá sériu propozičných typov 

komponentov, ktoré musí obsahovať kompletný politický argument. Termín „kompletný“ 

(s.469) chápe ako argument, ktorý je „racionálne presvedčivý“ (s.469) v pojmoch bežnej logi-

ky. Neznamená to, že všetky politické rozhodnutia, či návrhy musia zodpovedať tejto požia-

davke, znamená to, že tie rozhodnutia, ktoré požiadavku spĺňajú budú „akcieschopnejšie“, 

než tie, ktoré ju nespĺňajú. Predkladané typy propozícií možno vnímať ako návrh na postup 

pri presviedčaní .   

          Naopak, Fischer vo svojich prácach z roku 1980,1982 a 1986 sleduje širšiu teoretickú 

perspektívu, v ktorej vyzýva k istej miere unifikácie normatívnych a empirických analýz vo 

vývoji „hodnotovo-orientovanej“ epistemológie v politických analýzach. Jeho východiská sú 

blízke politickej filozofii, zahŕňajúc Taylorove otázky o hierarchii hodnôt, Toulminove schémy 

pre politické analýzy a napokon i Habermasovu perspektívu politických diskurzov. Ďalší 

autori hľadali východiská pre svoje koncepcie vo sférach oveľa bližších politickým analýzam, 

v snahe výraznejšie pozdvihnúť štúdium politických argumentov.  

          Paris a Reynolds (1983) svojou prácou smerujú k stanoveniu základných prvkov logi-

ky politického výskumu, ktoré by mohli slúžiť ako konštrukty, prezentované ako „racionálna 

ideológia“, teda zdôvodnenie pre politické tvrdenia, ktoré nie sú konformné voči diktátu for-
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málnej logiky. Na rozdiel od tohto prístupu Dunn (1994) začleňuje prácu s politickými ar-

gumentmi do oveľa konvenčnejšieho rámca analýz verejnej politiky.  

          Ball (1995) ďalej uvádza Nelsonov (1987) prístup, ktorý prezentuje spojenie sféry réto-

riky a politických analýz, vyzývajúc k naratívnej forme politických analýz, podobne ako Ma-

jone (1989), ktorý sa sústredí na úlohu argumentácie v demokratických procesoch, keď jeho 

závery smerujú k výzve na formálne štúdium argumentov a presviedčania ako súčasti edu-

kačných procesov v oblasti politických analýz. 

          Základný rámec hodnotenia politických argumentov Ball (1995) predkladá v inšpirácii 

pragmatickou filozofiou a vôbec pragmatickýcmi prístupmi, ktoré veľmi jasne zdôrazňujú 

povahu a účel politických argumentov. Hodnotenie politických argumentov predkladá 

v koncepcii troch už v predchádzajúcich prácach úspešne aplikovaných etáp: „1. prvá sekcia 

zabezpečuje perspektívu, ktorá definuje politické argumenty, založené na ich logike a účele, 

2. druhá sekcia je písaná na intermediálnom stupni abstrakcie, stanovujúc základnú štruk-

túru pre formulovanie kritérií hodnotenia politických argumentov, 3. záverečná sekcia ilustru-

je vhodné kritériá pre analyzovanie hodnôt politických argumentov v rámci navrhovaného 

pragmatického rámca“ (s.4). 

          Podľa Balla sú politické argumenty normatívne – a to vzhľadom na svoj účel. Pojem 

„normatívny“ odkazuje na snahu obhajovateľov presvedčiť poslucháčov, že študované aktivi-

ty je nutné chápať v kontexte relevantných hodnotových princípov a faktov politického prob-

lému. Normatívna argumentácia je presvedčivá, praktická a má svoju dynamiku a záver. 

Práve dynamika (akčnosť) je tým atribútom, ktorý v politickom argumente napokon určuje 

jeho normatívnosť vzhľadom na účel, ktorý má, či posolstvo, ktoré sprostredkúva. Vhodným 

prístupom  pre pochopenie povahy normatívnej argumentácie by mala byť škola meta-etiky 

(štúdium metód vo filozofii etiky). Ball v tejto súvislosti používa pojem „konduktívna inferen-

cia“ (s.6), ktorý má označovať podobnosť indukcie, pretože objasňuje tvrdenia v pojmoch 

dôsledkov, zahŕňajúc ich spojenie s faktami. Konduktívna inferencia spočíva oveľa viac na 

neformálnom poňatí logickej štruktúry, než na moderných verziách praktického sylogizmu. 

Okrem iného, tento rámec musí ukázať, že tvrdenie normatívnej politiky je podporované 

vhodnými zdrojmi, ktoré „zahŕňajú tak faktuálne ako aj hodnotové vyjadrenia, teda argu-

menty, ktoré sú založené tak na logických ako na rétorických  formách – preto štandardy 

hodnotenia musia byť veľmi flexibilné a kontextuále“ (s.6). Ball zároveň pripomína Anderso-

nov výrok o tom, že „pragmatická filozofia politiky veľmi intenzívne zdôrazňuje experimenta-

lizmus a tvrdí, že akékoľvek návrhy rozhodnutí nemôžu byť plne hodnotené, pokiaľ nie 

sú riadne preverené praxou, či empirickou skúsenosťou“ (Anderson 1987, s.351, in: Ball 

1995, s.8). 

          Základný rámec pre hodnotenie politických argumentov predkladá ako možnú identi-

fikáciu nevyhnutných štrukturálnych komponentov „dobre formulovaného“ (Ball 1995, s.10) 

politického argumentu. Keďže s ohľadom na konduktívnu inferenciu o politickom argumen-

te uvažujeme ako o normatívnom tvrdení, jeho základom (príčinnými kontextami) môžu byť 

fakty a hodnoty. Podľa toho vytvára štruktúru základného rámca ako celok, tvorený: 1. fak-
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tuálnymi komponentami, 2. hodnotovými komponentami, 3. komponentom politickej vhodnos-

ti, prípustnosti, či realizovateľnosti. Súčasťou štúdie sú tiež odporúčania pre aplikačnú sféru 

cez kritériá hodnotenia jednotlivých komponentov. 

         V praktickej orientácii možno pracovať s celkom konkrétnymi postupmi, využívajúc 

tento základný rámec v rôznej miere, prípadne v ďalších jeho modifikáciách. Model každo-

denných politických argumentov (Jackman, Sniderman 2006) je orientovaný na využívanie 

diskurzívnych techník v tzv. poradných diskusiách. Autori tu predkladajú tri základné pod-

mienky, využívané v bežnom živote: 1. na výber existujú len dve alternatívy – podpora, alebo 

opozícia voči politike, 2. s rastom zložitosti politiky rastie pravdepodobnosť toho, že občania sa 

budú prikláňať k alternatíve, ktorá je najbližšie ich predstavám o veciach, 3. argumenty opo-

zičnej strany sú rovnako kvalitné.  

          Blízkosť Ballovmu modelu konduktívnej inferencie (1995) možno hľadať v rozlíšení 

dvoch úrovní politického diskurzu (Jackman, Sniderman 2006): „1. na normatívnom stupni 

možno ako výhody chápať predovšetkým lepšie ukotvenie rozhodnutí, väčšiu „vernosť“ de-

mokratickým procesom, väčšiu toleranciu voči odlišným názorom, ich rastúci vplyv v oblasti 

verejnej mienky, 2. na empirickom stupni možno sledovať tak pozitívne ako negatívne sprie-

vodné znaky diskusie – v niektorých kontextoch diskusia podporuje učenie, väčšiu otvore-

nosť voči iným názorom, sebacenzúru a sebakorekciu v priebehu diskusie, polarizáciu, kon-

formitu, alebo nerovnosť. Takáto deliberácia môže mať rôzne formy – formálne, neformálne, 

individuálne, skupinové, v reálnych, alebo uzavretých podmienkach“ (s.272). Výhodou empi-

rickej (na fakty zameranej) dynamiky deliberácie je možnosť vytvorenia špeciálnych podmie-

nok pre experimentálny dizajn skúmania širokej škály názorov verejnosti na nejaký prob-

lém. 

          Rozlíšenie týchto úrovní vo vzťahu k práci s politicky relevantnými informáciami sa 

objavuje nie len v diskurzívnych, post-pozitivistických technikách, ale aj v empirických vý-

skumoch, z ktorých niektoré doslovne smerujú k snahe o konvergenciu normatívnych 

a empirických politických analýz.  Hyman a Bridger (2001) postupujú na báze spoločen-

ských metateórií,  modelov verejnej politiky a empirických dát. Autori vychádzajú z Ballovej 

(1995) koncepcie a svoju analýzu smerujú ku skúmaniu interakcie sociálnych metateórií 

o chudobe a existujúcich alternatív politík, zameraných na problémy kúpyschopnosti obyva-

teľstva. Štúdia rešpektuje myšlienku o tom, že dobré politické argumenty sú podporené aj 

empirickými dátami a faktuálnymi dôkazmi. Využíva pomerne často aplikovanú claster ana-

lýzu ako základ pre identifikáciu a vytvorenie typológie konzumentov, ktorá je potom kon-

frontovaná s nejakou, alebo všetkými metateóriami politiky. Autori využili tri možnosti zís-

kavania zdrojov a informácií (triangulácia), čo znamená, že vďaka tomuto mixovanému prí-

stupu získali dáta a informácie, ktoré napomohli identifikácii názorov vo svetle hodnôt 

a metateórií, na ktorých sú založené objektívne charakteristiky a účinky na ich objekty čin-

ností.  



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 7

          Weimer v týchto súvislostiach hovorí o potrebe tzv. neutrálnej kompetencie v analýze 

politiky, ktorá zároveň  vyžaduje takú definíciu, ktorá by bola aplikovateľná pre celú roz-

siahlu oblasť, ktorej sa dotýka.  

           Weimer (2005) definuje analýzy politiky ako „tvorbu poznávacieho rámca 

a hodnotenie politických problémov a systematické porovnávanie alternatívnych politických 

rámcov s ohľadom na relevantné sociálne hodnoty“ (s.131). Poukazuje na zmysel neutrálnej 

kompetencie pri hodnotení a predikcii dôsledkov rôznych alternatív politických rozhodnutí 

a tiež pri podpore argumentov za sociálne hodnoty, ktoré zabezpečujú základ pre porovná-

vanie týchto alternatív (Weimer 2002). To znamená, že každý proces hodnotenia, či predik-

cie, prípadne zlyhanie podpory významných sociálnych hodnôt, presahuje neutrálne kompe-

tencie. V tomto zmysle neutrálne kompetencie neznamenajú „nehodnotenie“ (naplnenie 

princípu nehodnotiaceho prístupu), ale skôr adekvátnosť poznávania hodnôt v zmysle multi-

subjektovej podpory (prípadne pomocou viacerých nástrojov získavania informácií 

k poznaniu) v zastupiteľskej demokracii tam, kde tieto hodnoty môžu významným spôsobom 

ovplyvňovať tvorbu alternatív politických rozhodnutí. Analýza je „neutrálne kompetentná“, 

keď svojím poznaním umožňuje zabrániť chybným rozhodnutiam. Takto neutrálna kompe-

tencia zohráva výrazne pozitívnu rolu v procesoch demokratickej konsolidácie.  

          Weimer (2005) predkladá tzv. generické zdroje pre podporu neutrálnej kompetencie. 

Poukazuje na to, že vytváranie neutrálnej kompetencie často vyžaduje primeraný inštitucio-

nálny dizajn s ohľadom na aktuálny politický systém (nezávislé organizácie, účasť rôznych 

profesionálov, medzinárodné organizácie, atď.), keď samotný takýto proces predpokladá ú-

čelné prekonávanie hraníc medzi vedou a praktickým politickým životom. 

      

 

Od pozitivizmu k postpozitivizmu 

 
          Medzi postpozitivistickou teóriou (preferujúcou uvoľnenie diktátu faktov) a tradičnou 

praxou pozitivizmu (na faktoch založenom poznaní) existuje prirodzené napätie, ktoré vytvá-

ra dialektiku, prospievajúcu obidvom prístupom (Durning 1999) 

         Tradičné politické analýzy boli dlhodobo sprevádzané množstvom kritiky zo strany 

teoretikov politickej vedy. Hlavná línia týchto útokov sa týka pozitivizmu a objektivistickej 

epistemoilogickej základne.  

         Torgerson (1986), sledujúc variabilitu konceptuálnych schém, ktoré sú prezentované 

v  politickej literatúre, predkladá chápanie politických analýz v pojmoch jej politickej 

a historickej významnosti. Uvádza a rozlišuje vzťahy medzi poznaním a politikou ako vzťahy, 

kde: 1. význam poznania nahrádza politiku, 2. politika sa tvári ako poznanie, 3. poznanie 

a politika dospeli k vzájomnému zmiereniu. Z historického hľadiska možno tieto tri varianty 

chápať ako periódy, kedy politické analýzy zaznamenávali: 1. svoj vývin, 2. postup od poziti-

vizmu k jeho kritike a 3. súčasné post-pozitivistické snahy. Potrebu usporiadať veľmi nesú-
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rodé prostredie politických analýz, kde neexistuje plne konzistentná terminológia, prežívajú 

mnohé výrazné odlišné intelektuálne štýly a nezlučiteľné paradigmy, rieši aj za cenu zjavnej 

simplifikácie spôsobom, ktorý chápe ako jeden z možných a to pomocou identifikácie troch 

obrazov, či podôb politických analýz, ktoré možno zároveň vnímať ako relatívne oddelené 

vývinové etapy. 

          Prvá etapa (Torgerson 1986) je charakterizovaná počiatkami vývinu politických analýz 

a pozitivistických prístupov v sociálno-vednom štúdiu. Prvotné prejavy, smerujúce 

k politickým analýzam ako nástroju poznania, možno sledovať v 18. storočí, kedy sa objavu-

jú snahy potlačiť (či zrušiť) politiku v záujme ukončenia sporov, konfliktov a zmätku 

v spoločnosti a uprednostniť usporiadanú administratívu, založenú na objektívnom poznaní. 

Tieto snahy, príznačné pre obdobie osvietenstva, boli znovu vzkriesené v 19. storočí nástu-

pom pozitivizmu. Ranný pozitivizmus bol príznakom nástupu  nového obdobia humanizmu – 

mier a pokoj, výkonná priemyselná spoločnosť, usporiadaná nie na základe diktátu politic-

kých záujmov, ale na báze skutočného, pravdivého poznania – založeného na výsledkoch 

skúmania prírodných a sociálnych vied. 

          Pozitívny prístup sa zreteľne odlíšil od špekulácií teológie a metafyziky, konfrontujúc 

svet okolo seba objektívne, v súlade s požiadavkou pozorovať fakty a určovať legitímne uspo-

riadanie spoločnosti. Domény tajomstiev a nejednoznačností by mali byť potlačené nástu-

pom jasného poznania a určitosti. Hlavným impulzom všetkého diania bola potreba presné-

ho, spoľahlivého poznania legitímnych zákonitostí, ktoré by mohli s pomocou vedy viesť ľud-

skú spoločnosť k prosperite v industriálnej dobe, keď cieľom bolo harmonické usporiadanie 

spoločnosti. Poznanie nahrádza politiku. Tento ideál ostáva implicitne aj explicitne domi-

nantnou témou politických analýz i v súčasnosti.  

           Torgerson (1986) ďalej pripomína, že „duch pozitivizmu bol znovu prebudený v 20. 

storočí výrazným presadzovaním princípov vedeckého manažmentu – a to tak v oblasti 

priemyslu a výroby ako vo vládnych a verejných organizáciách (Waldo 1848). Snáď najbez-

prostrednejší vplyv na politické analýzy sa prejavoval na úrovni metodologickej orientácie 

logického pozitivizmu, predovšetkým v období pred 2. svetovou vojnou, ale tiež v 50. a 60. 

rokoch. Znamená to, že politické analýzy neboli ovplyvňované len jemnou a relatívne súčas-

nou logikou pozitivizmu, ale aj útočnejším pozitivizmom industrializmu 19. storočia. Všetko 

prijateľné, skutočné poznanie bolo v tomto kontexte podmienené orientáciou na pozorovanie 

faktov, logický úsudok a na určovanie zákonitých vzťahov medzi faktami. „Čo však takéto 

poznanie nemôže poskytnúť je – akákoľvek účasť na riešení, či  určovaní toho, pre aké ciele 

bude tato sociálna technológia poskytovať potrebné poznanie“ (s.36). Ciele sú totiž vecou 

hodnôt, nie faktov. Celý obzor poznania bol zúžený na faktuálne vyjadrenia, ktoré nemôžu 

byť rozšírené aj na oblasť hodnôt. Inými slovami, rozum nemal žiadne miesto pri určovaní 

noriem – teda toho, „čo má byť“ a „čo je potrebné robiť“. Takáto situácia prirodzene vytvára 

napätie medzi tými, ktorí nazerajú na zmysel vývinu sociálnych vied s ohľadom na aplikačné 

možnosti poznania v oblasti verejnej politiky. 
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          Druhá etapa je podľa Torgersona (1986) odozvou na temnejšiu stránku osvietenec-

kých ideí. Zamiatin vo svojej práci (1972) hovorí o „horore „čistého racionálneho sveta“ 

s jeho  „zákonitým, presným, mechanickým rytmom“ a „matematicky neomylným šťastím“ 

(s.77, 83).  

          V tomto období vývinu politických analýz je zrejmé, že ďalšie napredovanie nie je pri-

jateľné bez toho, aby bola zodpovedaná otázka ohľadne nevyhnutnej zhubnosti objektívnych 

modelov vývinu – systematického progresu racionálnej civilizácie. Ak sa analýzy politiky po 

prvýkrát objavili ako výraz snahy o víťazstvo poznania nad politikou, teraz sa prejavujú ako 

dominancia politiky nad poznaním. 

          Torgerson (1986) uvádza príklad D.G. Hartla (1978), ktorý bol začiatkom 70.rokov 

veľkým zástancom a obdivovateľom tzv. „technokratickej“ politickej analýzy. Neskôr však 

jeho postoje prechádzajú „dramatickou transformáciou“ (s.37) a od roku 1976 píše 

a publikuje množstvo prác, veľmi kriticky ladených voči svojej pôvodnej orientácii. Tento 

príklad poukazuje na istú dezilúziu, spôsobenú šokujúcimi procesmi v rámci politickej reali-

ty – v prostredí všetkých proti všetkým. Hartl poukazuje na možnosti riešení, ktoré zname-

najú odklon od starých technokratických postupov smerom k vytváraniu podmienok, vhod-

ných pre pochopenie povahy determinujúcich kontextov a smerom k využívaniu presvedčo-

vacích nástrojov tam, kde sa zabudlo na „politikov, ľudskú povahu a inštitucionálne štruk-

túry“ (Hartl 1978, s.75 in Torgerson 1986, s.38). Hartl svoju kritiku obracia nielen voči iným 

ale aj voči sebe a svojmu predchádzajúcemu presvedčeniu.  

          Dôležitou známkou výrazných zmien v druhej etape vývinu politických analýz je aj 

posun vo vzťahu k požiadavke politickej neutrality, ktorá sa tiež stáva súčasťou sklamaní 

a smeruje k potrebe klásť otázky vo vzťahu k politickým kontextom, ktoré predstavujú pros-

tredie politických analýz. Podľa toho je politická neutralita v politických analýzach len ne-

naplnenou požiadavkou, za ktorou sa v tichosti skrývajú veľmi konkrétne politické kontexty 

(záujmové). Táto realita sa potom stáva „verejným tajomstvom“ a kredit politických analýz 

ako objektívnych nástrojov, využiteľných na zlepšenie politických rozhodnutí a ich uplatne-

ní, stráca na dôveryhodnosti. 

          V kontexte moderného administratívneho štátu však smerujú politické analýzy 

k projektu technokratickej atmosféry a opätovnému prebúdzaniu starých pozitivistických 

orientácií, keď veda bude poskytovať presné a určité riešenia, ktoré sú potrebné pre podpo-

ru progresu v rámci existujúceho usporiadania. V tejto fáze sú už známe skutočné limity 

konvenčných politických analýz, takže technokratické očakávania naďalej fungujú. Ako to 

možno zdôvodniť? Torgerson ponúka názor (Tribe 1972), ktorý možno vnímať ako najdôleži-

tejší, pokiaľ ide o kritiku konvečných analýz: „Analýzy, sú často zamerané  nie len na to, aby 

boli pomôckou, či prostriedkom pre tých, ktorí sa musia rozhodovať pre výber tej-ktorej ak-

tivity, ale sú tiež nápomocné pri presviedčaní ostatných ľudí ohľadne vybraného rozhodnu-

tia. Užitočnosť analýz v takejto podobe je vážne redukovaná vždy, keď sa neobjaví aspoň 

náznak snahy smerovať objektívne a nespochybniteľne k určitej alternatíve. Potom ten, kto 

používa techniky politických analýz, je pod neustálym tlakom nutnosti redukovať viaceré 
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dimenzie každého problému na tie, ktoré sú bežne merateľné a to s použitím pojmov, kto-

rých objektívne porovnávanie je zdanlivo možné – a to aj napriek tomu, že tieto nástroje vy-

lučujú (vytláčajú) tzv. soft (ľahké) informácie, pretože sa zdajú byť buď obtiažne kvantifiko-

vanteľné,  alebo inak ťažko porovnávateľné s tzv. hard (tvrdými) dátami, ktoré sa týkajú ana-

lyzovaného problému“ (Tribe 1972, s.73, in: Torgerson 1986, s.39). 

          Dôležitá tu nie je ani tak  možnosť, že by boli politické analýzy zneužívané na sledo-

vanie určitých politických záujmov, ako skôr to, že by sa stali prenikavým, aj keď veľmi 

jemným nástrojom vplyvu na povahu politikov samotných. A tak je úcta k rozumu, povzbu-

dzovaná zjavnou objektivitou vystavená zrade – technokratický štýl a symboly sa stávajú 

súčasťou politickej rétoriky, iracionálne tvrdenia a očakávania sú uprednostňované pred 

štandardom rozumu. Politici si obliekajú masku poznania a staré sny o tom ako môže „ro-

zum vylúčiť politikov z hry“ sa javí ako politická naivita konvenčných politických analýz 

(Torgerson 1984). 

          Tretia etapa, ktorú možno chápať ako prezentáciu post-pozitivistických snažení, bola 

v 80. rokoch len veľmi neistá. Niečo zo starého sna pozitivizmu tu ostáva, ale nadobúda cel-

kom inú podobu. Ostáva silná inklinácia k prevahe rozumu, ale zmysel rozumu sa mení 

podľa zmyslu politiky (a jej reprezentantov – politikov). 

          Možno povedať, že kým v prvej etape rozum prevládal nad politikou a v druhej etape 

naopak politika prevalcovala poznanie, tretia etapa je charakterizovaná zmiernením antago-

nistických vzťahov medzi politikou a poznaním.  

          Táto postupnosť veľmi pripomína riešenie vzťahu politiky a administratívy, keď množ-

stvo diskusií a teórií, minulých i súčasných,  možno usporiadať do troch hlavných línií. Prvý 

variant prezentuje inklináciu k modelu úplnej separácie politiky od administratívy – politic-

ko-administratívnej dichotómii (Wilson 1884), druhý variant smeruje k politickej teórii ve-

rejnej administratívy, kde je administratíva chápaná ako súčasť politických aktivít (Waldo 

1948) a tretí model, založený na komplementarite riešeného vzťahu, chápe politiku 

a administratívu ako relatívne samostatné, ale vzájomne, vzhľadom na spoločné ciele, 

prepojené systémy, ktoré sa podporujú, kontrolujú, často i podmieňujú, ale vždy v pozícii 

autonómnych celkov (Dimock 1936). Tieto koncepčné modely vzájomne veľmi úzko súvisia 

a prirodzene demonštrujú charakter vývinu v oblasti politického rozhodovania 

a implementačných mechanizmov. 

          Kritika konvenčných politických analýz bola príznakom druhej etapy, poukazujúc na 

menej jasné stránky osvieteneckých vízií: iracionálna technokracia, v ktorej je zjavný únik 

od politiky  maskou pre tajné uplatňovanie moci. Tento prístup je súčasťou novo sa objavu-

júcich myšlienok vo filozofii sociálnych vied, ktoré boli prezentované v známej knihe R.J. 

Bernsteina „Restructuring of Social and Political Theory“ (1976). Od týchto výrazných pohy-

bov vo filozofii sociálnych vied smerujú adekvátne implikácie aj do oblasti politických analýz. 

Významnou sa stáva otázka, či môže byť v reálnom, politickom svete tvorby a implementácie 

verejnej politiky miesto pre rozum. Torgerson (1986) sa pri odpovedi na túto otázku obracia 

k pojmu „politika metodológie“ (Amy 1984, s.210) a hovorí o tom, že pozitivizmus podporuje 
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imidž neutrality výskumu, pretože oddeľuje analytika od objektu výskumu. Výskumník sa 

stáva neutrálnym pozorovateľom faktov. Neutrálny analytik, ktorý získa poznanie spoločnos-

ti napokon plní úlohu neutrálneho technika, ktorý aplikuje toto poznanie na spoločnosť. Či 

bude toto poznanie zahrnuté do politického života je politickou otázkou. Dôležité je, aký štýl 

kolektívneho rozhodovania má byť aplikovaný v reálnych politických kontextoch. 

          Základným metodologickým východiskom je, že analytik musí jednak prispievať 

k poznaniu spoločnosti a jednak k poznaniu v spoločnosti (Lasswell 1971). Taylor (1971) 

poukazuje na to, že sociálny život je v podstate celkom jednoduchý, založený na bežných 

významoch – slov, gest, inštitúcií. Kto chce tento svet pochopiť, musí spoločne s ostatnými 

využívať a tvoriť význam vecí. Preto výskum nemá byť oddelený od spoločnosti, ale stáva sa - 

v príncípe – osobitným druhom sociálnej aktivity. Teda pozícia výskumníka už nebude via-

zaná na od reality odtrhnutý príspevok technika, ale stáva sa rolou participujúceho pozoro-

vateľa. 

         Repertoár výskumných techník politických analýz je v súlade s orientáciou filozofie 

post-pozitivizmu obohatený predovšetkým o techniky diskurzu, ktorý odolal pozitivizmu. 

Významným sa tu stáva každodenný jazyk a skúsenosť politikov (nie abstraktné konštrukty 

objektívneho poznania). Tieto postupy majú prebudiť dlho potláčané významy kontextov, 

histórie a komplexity politického života, čo napokon vyústilo do „krízy politickej edukácie“ 

(Wolin 1969, s.1077). 

         Odvolávajúc sa na Lasswellov technokratický pozitivizmus Torgerson (1986) predkladá 

tendenciu konvergencie technokratickej orientácie a participačného imperatívu. Plnohodnotný 

vývin politických analýz v tretej etape závisí nie len od profesionalizácie v celej oblasti, ale aj 

od širšieho kontextu sociálnych a politických zručností, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou 

práve participatívnych techník. Torgerson vo svojej štúdii ďalej analyzuje aj praktickú per-

spektívu vývinu politických analýz v tretej etape.  

 

 

Pozitivizmus vs. postpozitivizmus 

 

          Durning (1999) tiež predkladá charakteristiku praxe tradičných politických analýz 

a postpozitivististických teórií politických vied. Poukazuje na to, že mnohí autori považujú 

politické analýzy za disciplínu, ktorá vyrástla na základe propozícií a metód spojených 

s pozitivizmom. Intelektuálny odkaz politických analýz v tradičnej škole nachádza svoje ko-

rene v systémovom inžinierstve, operačnom výskume, vede o manažmente, politických a   

administratívnych vedách.  

          Hlavná línia útoku postpozitivizmu smerovala k pozitivizmu a k objektivistickej epis-

temologickej základni praxe politických analýz. Podľa kritikov prispel vplyv logického poziti-

vizmu a tiež „rozhodovacia koncepcia“ (Majone 1989, Anderson 1988) a „empirizmus“ (Haw-
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kesworth 1988) k nedokonalosti a úbohosti politických analýz, najmä v prípadoch rozsiahlej 

komplexnosti analyzovaných problémov (Durning 1999). 

          Druhá línia kritiky sa týkala povahy analytikov ako expertov, ktorí vraj slúžia moci 

a znemožňujú postup ku širšej participácii na dôležitých politických rozhodnutiach. Táto 

druhá línia sa priamo dotýka aj prvej línie, pretože analytici môžu dosiahnuť nával odborní-

kov vďaka predpokladu o tom, že určité poznatky sú dostupnejšie ľuďom, ktorí majú 

k dispozícii sofistikované kvantitatívne metódy, než bežným občanom. 

          Ranná literatúra k politickým analýzam preferuje systémové analýzy a metódy ope-

račného výskumu a poskytuje popisy aplikácií kvantitatívnych metód analýzy na riešenie 

politických problémov. Časté sú tiež pojednania o využití mikroekonomických argumentácií 

– najmä pre sociálnu ekonomiku – pri štúdiu politických problémov. Metódy operačného 

výskumu, sociálna ekonomika, analýza nákladov a prínosov patrili medzi analytické nástro-

je, využívané v jednej z prvých a najčastejšie používaných učebníc o metódach analýzy (Sto-

key, Zeckhauser 1978). 

          Metódy politických analýz je potrebné vnímať ako prostriedky, ktoré majú slúžiť zlep-

šeniu rozhodovacích postupov na rôznych stupňoch vládnutia kladením (aj) nepríjemných 

otázok a osviežovaním dovtedajších myšlienok. Väčšina politických analytikov býva veľmi 

silne lojálna verejným záujmom (Lynn Jr. 1999). 

          Politické analýzy využívajú nástroje, jazyk i myšlienky ekonomiky, štatistiky, politic-

kej vedy a stále častejšie aj sociálnej psychológie a sociológie. Politické analýzy sa týkajú 

nedostatku zdrojov, validity, účastníkov, organizačných kultúr, premiestňovaní cieľov, kog-

nitívnej disonancie a napokon i výkonosti. Tento jazyk nie je neutrálny, vyjadruje osobité 

hodnoty analytikov, ktorí ich používajú (Lynn Jr. 1999). Lynn na druhej strane uznáva, že 

politické analýzy výrazne smerujú ku konštrukcii modelov, ktoré v sebe obsahujú kauzálnu 

logiku, meranie, alebo kvantifikáciu na úrovni vstupov i výstupov, odhady parametrov 

modelov, vhodné dôkazy zo strany akademického výskumu, tvorbu dizajnu alternatívnych 

politík, vrátane predikačných snažení, hodnotenia rizika a neurčitosti a ich dôsledky pre 

rozhodovanie a tvorbu odporúčaní voči klientom na základe logiky výberu a dôsledkov. Ale 

špeciálne štúdie, metódy a modely samotné neznamenajú koniec. 

         Snahy politických analýz predkladať relevantné, na argumentoch a dokazovaní zalo-

žené poznanie, ponúkajúc intenzívnu oporu vo faktoch a kvantifkovaných údajoch, v spojení 

s intenzívnym tlakom na čo najvyššiu mieru objektivizácie smerovali k výraznej profesionali-

zácii, podpore dôveryhodnosti a celkovo k zefektívneniu analytických aktivít v politicky rele-

vantnom priestore. Ide o pomerne náročné aktivity, ktoré nemožno praktizovať bez dosta-

točnej špecializácie ale aj bez adekvátneho vedomia nezanedbateľných rizík, ktoré obdobné 

postupy sprevádzajú – a to aj v iných oblastiach ich využitia (psychológii, sociológii, atď.). 

          Mnohé, aj keď určite nie všetky súčasné učebnice politických analýz zdôrazňovali 

a modifikovali systémový prístup k analýzam a začlenili sociálnu ekonomiku ako základné 

poznanie, dôležité pre analýzy. Okrem toho možno sledovať snahy začleniť sem aj prístup, 

založený na racionálnom politickom dizajne, ktorý predkladá chápanie a definovanie prob-
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lémov ako typu zlyhaní trhu a vlády, keď súčasťou tohto prístupu je spojenie fázy zadefino-

vania problému s možnosťami ich riešení.  

          Vplyv pozitivistického odkazu možno vidieť aj v spôsobe tvorby štandardov štúdia 

politických analýz, ktoré sa najvýraznejšie prejavujú ako súčasť charakteru rozličných poli-

tických škôl. Je pre nich typické, že do svojich študijných programov zahŕňajú niekoľko se-

mestrov výučby mikroekonomiky a štatistiky ako povinné predmety. Význam tohto odkazu 

sa prejavuje aj v mnohých odbornou obcou všeobecne uznávaných odborných časopisoch 

v rámci intelektuálnej infraštruktúry politických analýz. Niektorí autori (Aguirre 1995) do-

konca požadujú, aby politické analýzy mohli vykonávať len odborníci s licenciou, podobne 

ako psychológovia alebo právnici, keď podmienkou udelenia takejto licencie by mala byť 

schopnosť používať pokročilé nástroje počítačového modelovania a operačného výskumu.  

         Pravdou je, že tieto prístupy sú významnou súčasťou politických analýz, ale zároveň je 

zrejmé, že ich účasť na riešení politických problémov nemožno absolutizovať a že dôležité je 

aj využívanie ďalších efektívnych postupov a metód v závislosti od charakteru podmienok 

a definovania problému. Kritika pozitivistických prístupov však nie je celkom oprávnená, či 

vhodná vtedy, keď sa orientuje len na využívanie kvantitatívnych modelov a analýz nákladov 

a výnosov. Analytické postupy totiž zahŕňajú aj množstvo neformálnych, kvalitatívnych ná-

strojov, ktoré pomáhajú dotvárať celkový obraz o analyzovanom probléme. Napokon, prav-

dou je aj to, že mnohokrát sa analytici síce snažia pracovať s vhodnými metódami, ale ich 

predstavy o korektných postupoch narážajú na nutnosť poskytovať informácie v celkom 

určitých kontextoch (žiadaných). Takže výsledný efekt práce nevypovedá o tom, čo by analy-

tici chceli, ale čo môžu... 

         Durning (1999) zdôrazňuje, že napriek kľúčovému významu schopnosti orientácie 

v tradičných politických analýzach je práve majstrovstvo v pozitivistických analytických me-

tódach, adaptovaných zo sociálnych vied, tým poznávacím znakom, ktorý oddeľuje pozitivis-

tov od ich kritikov a posudzovateľov. Priemerný človek totiž nepotrebuje získať špeciálne 

vzdelanie na to, aby bol efektívne funkčný v rámci politického systému, či vládnych organi-

zácií. Ale bez takéhoto špeciálneho vzdelania nie je možné napríklad testovať vzťahy medzi 

závisle a nezávisle premennými s použitím regresnej analýzy, alebo hľadať príčinné súvislos-

ti tam, kde je nevyhnutné štatistické testovanie a verifikácia. Takéto zručnosti, ktoré sú 

bežnou súčasťou práce odborníkov v iných sociálnych vedách, je aj v rámci curricula vitae 

politickej školy potrebné vnímať ako „prominentné“ (s.394) vo chvíli, keď sa odborníci 

v politických vedách uchádzajú o novú prácu. „Pokiaľ bude schopnosť práce v pozitivistickej 

perspektíve prehlasovaná intelektuálnou infraštruktúrou pre politické analýzy za významnú 

vzhľadom na kritériá pragmatickosti a praktickej orientácie politických škôl možno predpo-

kladať, že hlavné analytické nástroje pre analytickú budúcnosť budú pozitivistické“ (s.393). 

Tieto nástroje majú dispozíciu fungovať ako hodnotovo neutrálne a sú určené na použitie 

pre objektívnych analytikov, ktorí majú nezaujato analyzovať politické problémy. Zároveň sú 

tieto nástroje určené na použitie pri zbieraní a spracovaní dát, svojou podstatou odlišných 

od hodnôt. Výborne sa hodia pre individuálnu prácu, alebo prácu malých tímov. 
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          Jedným z kľúčových predstaviteľov pozitivistickej línie politických analýz so silnou 

technokratickou orientáciou je H.D. Lasswell (1947). Jeho prístup je charakterizovaný tzv.  

„kontextuálnou orientáciou“ (Torgerson 1985, s.245).  

          V období vyspelej industrálnej spoločnosti  sa vo sfére analýz verejnej politiky výz-

namne presadzuje tendencia zúžiť riešené problémy a vidieť ich v čisto technickom rámci. 

Táto tendencia sa prejavuje najmä v prípade snahy racionalizovať operácie administratívne-

ho štátu – a to presadením metód kalkulácie, kontroly a výkonnosti v aplikácii techník mo-

derného manažmentu. Analýzy sa stávajú kľúčovým nástrojom pre produkciu politických 

formulácií a ich implementáciu, keď tieto sú predkladané ako prinajmenšom ideálny, auto-

matický mechanizmus. „Formalizovaná rutina prevláda a analytické snahy sú sústredené na 

spracovanie politických otázok v pojmoch programového rozhodovania (v kontraste k ne- 

programovému rozhodovaniu). Je tu zjavná preferencia automatizácie rozhodovacích proce-

dúr“ (Torgerson 1985, s.242). 

          V orientácii na technokratický ideál sa analýzy dostávajú do veľmi blízkeho vzťahu (ak 

nie do ekvivalencie) s vedeckým manažmentom. V povojnovom období bol Lasswell výz-

namnou osobnosťou na politickom poli sociálnych vied. Vývin politickej vedy ukotvil 

v interdiciplinárnom rámci, rešpektujúc nevyhnutnosť komunikácie s ostatnými sociálnymi 

vedami, s cieľom produkovať poznanie, aplikovateľné na riešenie politických problémov. 

V dôsledku tohto prístupu sa Lasswell stal známy ako pozitivista a technokrat. 

          Lasswell bol vo svojich prístupoch silne ovplyvnený Freudom a Marxom, zdôrazňoval 

význam kontextuálnej orientácie politických analytikov, individuálnej i kolektívnej. Odkazuje 

na vysvetlenia dialektickej metódy, ktorá by mala smerovať k pochopeniu symbolických as-

pektov historického vývoja. 

          Projekt kontextuálnej orientácie je veľmi grandiózny, pretože hľadá poznanie celku, 

keď zároveň neočakáva kompletný úspech. „Význam akéhokoľvek detailu závisí od celku , 

ktorého je súčasťou“ (Lasswell 1976, s.218). Kladie si otázku o tom, aké procedúry môžu 

zabezpečiť jasnú racionalitu výsledných efektov, keď jeho návrh smeruje k podpore práce 

analytika politiky smerom k využívaniu psychoanalytických vysvetlení posudzovaných hod-

nôt, spojených s uvedomovaním, kontinuálnym zušľachťovaním a orientáciou na všeobecný 

socio – historický kontext a špecifickú situáciu, v ktorej sa odohráva. Tak aj kontextuálna 

orientácia predpokladá pochopenie ľudí, získané v konjunkcii s „pohľadom do vlastného 

vnútra“ (Lasswell 1958, s.90),  ktorý chápe ako „objav“ (prostredníctvom indivídua) osobnos-

tných charakteristík, bežne vylúčených s vedomej (uvedomovanej) pozornosti. V jeho kon-

cepcii „self in context“ (Lasswell 1971, s.157) je pochopenie iných a pohľad na samého seba 

zvnútra spojením, nevyhnutným pre riešenie obáv, strachu, ktoré bránia racionalite (Las-

swell 1958, s.97). Takto navrhuje účelné spojenie výraznej intimity a širších vonkajších kon-

textov. 

          Lasswell presadzuje vývin techník sebapozorovania a analýzy prostredníctvom tzv. 

„individuálnych a skupinových laboratórií“ (1971, s.157-158), kladie veľký dôraz na kultivo-

vanie profesionálnej identity, venuje veľkú pozornosť obsahovej náplni výchovy analytikov. 
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Súčasťou jeho projektu kontextuálnej orientácie je aj tzv. „princíp dočasnosti“ (Lasswell, 

Kaplan 1950), ktorý poukazuje na dynamiku analyzovaných podmienok, ktorých sa analytik 

stáva súčasťou ako aktér. Významné je teda aj vedomie dynamiky meraných konštruktov, 

ktoré sú aktívne niekde medzi minulosťou  a budúcnosťou. Znamená to, že každý takýto 

konštrukt je v skutočnosti špekulatívnym modelom, keďže žiadny seriózny výskum minu-

lých a súčasných trendov a tendencií nemôže do dôsledkov eliminovať neurčitosť. 

S vedomím týchto i ďalších významných súvislostí, ktoré kľúčovým spôsobom ovplyvňujú 

charakter politických analýz a práce analytikov Lasswel (podobne ako ďalší pozitivisticky 

orientovaní autori) požaduje veľmi silnú profesionalizáciu pre výkon analytickej práce 

v politicky relevantných podmienkach, hovoriac o vývine profesionálnej identity pomocou 

profesionálnych tréningov (výcvikov), za čo ho mnohí postpozitivisti bežne kritizujú.      

          Postpozitivisti spochybňujú tvrdenia o tom, že analytické nástroje môžu byť hodnoto-

vo neutrálne a že analytici môžu fungovať ako objektívni „autsajdri“ ako aj to, že je možná 

separácia faktov od hodnôt. Obávajú sa aj vplyvu používania pozitivistických nástrojov na 

domnienky a presvedčenia analytikov. Je totiž možné, že použitie týchto nástrojov výz-

namným spôsobom ovplyvňuje predstavu či chápanie roly analytikov v politických proce-

soch (Tribe, 1972). Štúdie, ktoré sledovali ako analytici vnímajú svoje postavenie a úlohy 

priniesli poznanie o tom, že len málo analytikov chápe samých seba ako vedcov, oddaných 

hľadaniu pravdy (Durning, Osuna 1994). Viac analytikov, ktorí participovali na tomto vý-

skume, bolo združených do klastra, ktorý možno nazvať „objektívny špecialista“. 

          Kriticizmus pozitivistických základov politických analýz prináša množstvo variant 

(napr. Brunner 1991, Guba 1985, Throgmorton 1991, Torgerson 1986). K prvým, veľmi sil-

ným kritikom patril najmä Tribe (1972), neskôr, v strednom, menej útočnom prúde sa 

Brunner (1991) obáva, že pozitivistizmus a objektivistická epistemológia prispieva k zlým 

analýzam. K intenzívnejším kritikom tradičných politických analýz rozhodne patria Dryzek 

(1990) a Danziger (1995), ktorí varujú pred nebezpečenstvom súčasného myslenia, ktoré 

predstavuje riziká smerom k potláčaniu demokratických procesov. 

          Snáď najvplyvnejšie kritiky (Lynn Jr. 1999) vedeckých foriem politických analýz sú 

známe ako „umelecká perspektíva“. Vychádza z toho, že rigoróznosť a technická virtuozita 

sú chvályhodné a sú často vnímané ako univerzálny ideál, ale keď príde na skúmanie ne-

dostatkov (analýz politiky) zisťujeme, že tie najvážnejšie chyby nemožno zvládnuť väčšou 

rigidnosťou, alebo zlepšením technických zručností. Dôležité sú totiž aj také „kompetencie“ , 

ktoré zvyčajne chápeme ako „ľahšie“ – imaginácia, schopnosť interpretácie, usudzovanie 

(Majone, Quade 1980). Podľa toho sú politické analýzy predovšetkým „interpretatívnou dis-

ciplínou“ (s.190), keď základom takejto práce je: dôkaz, argument a presviedčanie. „Politické 

analýzy sú skôr umením, než vedou“ (Bardach 1996, s.1) 

          Protiargumenty postpozitivizmu môžu byť dvojaké: 1. fakty a hodnoty v demokratickej 

spoločnosti nemôžu a nemali by byť oddelené, preto analytik politiky musí postupovať ces-

tou kritického prístupu k hodnotám, kde sa ideológia, hodnoty a vyznania stávajú súčasťou 

(i predmetom) formálnej analýzy (deLeon, 1997, s.79 in Lynn Jr. 1999, s.419), 2. fakty sú 
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sociálnymi konštrukciami, nie objektívnymi znakmi materiálneho sveta, ktoré čakajú na 

svoje objavenie a akákoľvek reprezentácia „pravdivých faktov“ musí byť chápaná ako vo svo-

jej podstate subjektívna, ako pseudopoznanie, ktoré len maskuje sociálnu a politickú agen-

du. Tu nie sú žiadne sociálne fakty, ktoré by existovali nezávisle na analytikovi ako sociopo-

litické bytie. Veda nie je pasívnym vnímateľom, ktorý len usporadúva zmysel údajov, ale je 

zároveň producentom sociálneho sveta, vytváraného pomocou normatívnych predpokladov 

a sociálnych významov (Fischer 1993, s.167 in: Lynn Jr. 1999, s.419) 

         Postpozitivisti zjavne podliehajú nádeji na to, že eliminovaním pozitivistickej praxe 

a inštitúcií, ktoré ju pomáhajú udržiavať, sa zlepšia podmienky pre nerušenú diskusiu 

a deliberáciu, ktorá nebude skresľovaná dominujúcim zaujatím (smerom k pozitivistickým 

ideálom). Ostrejšia rétorika postpozitivistov voči pozitivizmu  hovorí o „nástrojoch tyranie“ 

Lynn Jr. 1999, s.420), ktoré sú nepriateľom demokracie,  

          Postpozitivistická perspektíva predkladá niekoľko alternatív, ktoré by mali slúžiť ako 

náhrada za pozitivizmus (Durning 1999). Tieto predstavujú hermeneutickú (Balfour, Mesa-

ros 1994, Dryzek 1982), interpretatívnu (Torgerson 1986), action (Harmon 1989) a kritickú 

(Throgmorton 1991) teóriu. Celkovo možno postpozitivistické postoje zhrnúť do niekoľkých 

znakov: „1. hlavným produktom politických analýz a výskumu sú alebo by mali byť argumen-

ty, 2. práca analytika politiky je zameraná na tvorbu týchto argumentov – dôkazy, informácie, 

logika, 3. zameranie na postpozitivizmus by viedlo k rastu príležitostí pre nezávislých účastní-

kov a verejnosť na použitie týchto argumentov v rámci participácie v politických analýzach 

a rozhodovaní“ (de Leon 1997 in: Durning 1999, s.397). 

          Kľúčovým príznakom výskumu a analýz sociálnych problémov v posledných 50 ro-

koch je rastúca miera intenzity poznávania charakteru komplexity, ktorá predznamenáva 

nutnosť voľby adekvátnych prístupov k štúdiu a analýzam. Preto aj metodologický základ 

politických analýz v súčasnosti možno charakterizovať ako „formu kritického multiplizmu“ 

(Dunn 1994, s.6). Základným  metodologickým imperatívom kritického multiplizmu je trian-

gulácia. Znamená to, že ak sa analytici snažia obohatiť politicky relevantné poznanie mali by 

využívať multivariačné perspektívy, metódy, merania, zdroje dát, a efektívne komunikačné 

prostriedky. 

          Kritický multiplizmus je reakciou na neadekvátnosť logického pozitivizmu ako teórie 

poznania a zároveň je výrazom snahy vyvinúť nové procedúry analyzovania. Nejde ani tak 

o úplne nové smerovanie ide skôr o vytvorenie syntézy veľkého množstva výskumných 

a analytických postupov, využívaných v oblasti politickým štúdií.  

          K ďalším významným štandardom patrí tzv. politická relevancia, ktorá rieši užitoč-

nosť, či použiteľnosť politických analýz v kontextoch politickej praxe. Politicky relevantné 

poznanie je poznanie, ktoré môže napomáhať formulovaniu a riešeniu politických problémov 

tak, ako sú vnímané tvorcami politiky a občanmi, ktorých životy politika a politické rozhod-

nutia ovplyvňujú.  

          Metodologické pravidlá (zásady) kritického multiplizmu sú reprezentované vo vše-

obecnom zameraní skôr na skúmanie politiky, než na špecifické preskripcie pre analytické 
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procedúry a výskum. Orientácia na tvorbu, kritické hodnotenie a komunikáciu politicky 

relevantných poznatkov zahŕňa niekoľko dôležitých oblastí politických analýz: 

• multi-operacionizmus: použitie multivariačných meraní politických konštruktov 

a premenných podporuje mieru vierohodnosti a teda prijateľnosti poznatkov pros-

tredníctvom triangulácie dvoch a viacerých metodík na skúmaný objekt. Príklad na 

multi-operacionizmus môže zahŕňať simultánne použitie párového porovnávania 

a škál nútených volieb (buď-alebo, áno-nie), alebo multidimenzionálneho škálovania, 

• multi-metódový  výskum: použitie viacerých metód na pozorovanie politických proce-

sov a výstupov politického rozhodovania – napríklad súčasné použitie organizačných 

záznamov a dokumentov (pre obsahové analýzy), E-mailom posielaných dotazníkov 

a etnografických interview výrazne zvyšuje kvalitu poznania prostredníctvom 

triangulácie (troj-metódy) na získanie dát pomocou dvoch alebo viacerých nástrojov 

pre jeden a ten istý objekt. Multi-metódový výskum výrazne presahuje pozitivistické 

postupy, keďže umožňuje efektívne spájať a kombinovať zároveň kvalitatívne 

i kvantitatívne metódy, citlivou systematickou integráciou.  

• multi-analytická syntéza: syntéza a kritické hodnotenie dostupných analýz politík a 

programov, ktoré sú si blízke, či podobné – napríklad programy pre výchovu detí 

v rannom detstve, alebo tréningové programy pre nezamestnaných – podporovaním 

hodnovernosti poznania prostredníctvom skúmania účinnosti politík na rôznych po-

puláciách a v rozličnom kontexte. Multi – analytická syntéza, ktorú zvyčajne možno 

chápať ako výskumnú syntézu, integrujúci výskumný prehľad, alebo metaanalýzu, 

zároveň vedie výskumný subjekt k zohľadňovaniu kolektívnej povahy politicky rele-

vantných poznatkov. 

• multi-variačná analýza – vytváranie multi-položkových politických modelov – naprí-

klad prípadová štúdia, založená na mnohorakých zdrojoch pre dokazovanie – podpo-

ruje prijateľnosť a vierohodnosť poznatkov pomocou systematického testovania, syn-

tetizácie možných účinkov politicky relevantných premenných na politické výstupy. 

Multivariačné analýzy môžu byť užitočné aj pri testovaní prijateľnosti súperiacich te-

órií v procese tvorby politiky, napríklad súťažiace teórie politickej implementácie ale-

bo využitie politicky relevantných poznatkov tvorcami politiky. 

• multi- účastnícka analýza – skúmanie interpretačných rámcov a perspektív politic-

kých multi-účastníkov, teda indivíduí a skupín, ktoré ovplyvňujú a sú ovplyvňované 

procesom tvorby politiky, resp. prijímaním politických rozhodnutí – umocňuje akcep-

tabilitu a dôveryhodnosť získaných poznatkov prostredníctvom triangulácie medzi 

konkurenčnými príčinnými a etickými reprezentáciami problému a medzi riešeniami, 

reálne zistenými v každodennom živote. Multi-účastnícka analýza sa obracia na indi-

víduá a skupiny, ktoré participujú na formulovaní a implementácii politických roz-

hodnutí ako zdroje politicky relevantného poznania a orientuje pozornosť na verejný 
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záujem tým, že analytici „slúžia“ nie len úradníkom, ale tiež verejnosti, zahŕňajúc po-

liticky marginálne a znevýhodnené skupiny.  

• multi-odborová analýza – začlenenie multi-odborových prvkov do politickej analýzy – 

etických, politických, organizačných, ekonomických, sociálnych, kultúrnych, psycho-

logických, technologických, atď. – podporuje poznávaciu hodnotu zistení tiež pomo-

cou triangulácie medzi niekoľkými konkurenčnými reprezentáciami problémov 

a riešení. V skutočnom živote politických prostredí multi-odborová analýza vopred 

predpokladá účasť príslušného odborníka na analýze. V prostredí primárne oriento-

vanom na akademické zázemie, ktoré zahŕňa formálne teórie a modely, môže byť ta-

káto analýza realizovaná aj bez príslušného odborníka ako explicitne účastného špe-

cialistu. 

• multi-mediálne komunikácie – využívanie mnohorakých foriem komunikácie je pre po-

litické analýzy kľúčovou v záujme podpory poznávania ako politicky relevantnej akti-

vity, výsledky ktorej môžu byť nápomocné pri tvorbe politických rozhodnutí. Okrem 

klasických foriem komunikácie a získavania informácií (knihy, časopisy, diskusie) 

možno využívať aj  účinné formy interaktívnej komunikácie – telefonické konverzácie, 

mítingy, brífingy, híringy, konferencie, atď.  Napokon, rozličné médiá a dokumenty 

sú účinné v rôznych situáciách, za účasti rôznych subjektov, zároveň špecializovaná 

terminológia a metódy musia byť používané v adekvátnej (zrozumiteľnej) forme pre 

rôzne skupiny. Triangulácia je vytváraná cez multi-mediálnu komunikáciu, alterna-

tívne poznanie stratégií transferu, ktoré podporuje politicky relevantné poznanie 

a využitie jeho potenciálu. (Dunn 1999, s. 8-10) 

           Multiplizmus ako metodologická stratégia smeruje k oprávneniu a vedeniu prístupov 

aplikovanej sociálnej vedy pre politický výskum a analýzy. Ako možno sledovať v uvedených 

oblastiach politických analýz, multi – merania umožňujú skúmať politicky relevantné javy 

s použitím niekoľkých rôznych metód merania. Ak toto multi – meranie produkuje podobné 

výsledky, replikácia je voľne demonštrovaná tak, aby mohli byť eliminované alternatívne 

interpretácie.  

          Podľa Cooka (1985) môže multiplizmus napomáhať „špecifikovaniu kauzálnych kon-

tingencií tak, aby výskumník zvládol identifikáciu časových i priestorových limitácií vzájom-

ných skúmaných vzťahov“ (s.40). Keďže však zdroje a dáta k analýze môžu byť často veľmi 

ťažko dostupné (pri použití jednej metódy), multiplizmus odporúča využívať postupy meta-

analýzy niekoľkých štúdií (pri použití viacerých metód – kvantitatívnych i kvalitatívnych). 

Žiadna štúdia nemôže sama o sebe, bez doplnenia pravdivých informácií z iných zdrojov 

poskytovať pravdivý obraz o analyzovanom probléme – a to aj keď tvrdí, že jej poznanie je 

zaručene pravdivé. Cook reviduje aj pozitivistickú predstavu o účele testovania kauzálnych 

modelov, keď tvrdí, že kauzálne explanačné modely je tiež efektívnejšie testovať v systéme 

porovnávania (či súťaženia) viacerých modelov, než sledovať vhodnosť jedného singel-

modelu. Až keď sú takéto modely postavené proti sebe možno sledovať mieru ich pravdivosti 

a prevahu jedného modelu nad druhým, pokiaľ ide o ich poznávaciu hodnotu. 
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          Multiplizmus je zjavne pokročilejšou, resp. vyspelejšou metodológiou, než skoršie 

publikované i využívané prístupy. Využíva multi – kauzálne modely vo vzájomných proti – 

pozíciách, multi – konštrukty, ktoré sú merané multi – nástrojmi, ide o multi – typové kon-

štrukty, ktoré môžu byť tak duchovné a historické ako aj empirické a skúma vhodnosť mo-

delov pre dáta a ich interpretácie v multi – čase. Zároveň, kvalitatívne dáta sú zhromažďo-

vané systematicky tak, aby pomáhali podporiť výskumné priority, popísať, objaviť, vysvetliť 

a komunikovať výsledky štúdie a zabezpečiť kontext pre interpretovanie informácií (Kelly 

1986).  

          Multiplizmus je postpozitivistický vo svojej podstate. Odtrhol sa od všeobecne prijatej 

teórie pravdy a smeruje ku konsenzuálnej teórii pravdy (Cook 1985, s.45), umožňujúc pos-

tup ku zmene. Hovorí o tom, že sociálna veda nemá byť len garantom pravdivého poznania, 

alebo konkrétneho úžitku, ale má ponúkať aj interpretácie toho, čo sa v okolitom svete deje. 

Takýto prístup súvisí so zmenou vnímania reality. Lasswellova politická veda (1951) 

a Colemanov často citovaný prístup (1972), ktorý prezentuje politický výskum ako prístup 

aplikovanej vednej disciplíny, zdôrazňujúci vedecké metódy, štatistické modely a výskumný 

dizajn,  usudzujú o hmatateľnej realite, ktorá existuje mimo ľudí. Cookov multiplizmus od-

mieta tieto postoje ako aj ďalšie postoje logického pozitivizmu, ktoré považuje za nevýznam-

né.   

          Kelly (1986) uvádza aj ďalšie alternatívy metodológie politických analýz, ktoré odmie-

tajú tak pozitivistické ako aj postpozitivistické postupy  - naturalistický výskum (Guba 1985) 

a Millerovu (1984) vedu dizajnu. 

          Throgmorton (1991) v reakcii na pozitivistické postoje prezentuje tzv. „rétoriku politic-

kej analýzy“. Tvrdí, že „politická analýza je bezpochyby rétorická a že nemôže byť plne 

a uspokojivo pochopená publikom, voči ktorému je smerovaná v štýle, akým je prezentova-

ná“  (s.153). Chápe rétoriku obdobne ako Majone (1989) - ako „presvedčovaciu diskusiu“ 

vnútri a medzi interpretujúcimi komunitami. Podľa neho sú politické analýzy vsadené do 

komplexnej rétorickej situácie, tvorenej v interakcii troch primárnych účastníkov (vedcov, 

politikov a laikov). Každý zo zúčastnených má svoj vlastný diskurz a súhlasí so základnými 

konvenciami presviedčania, keď zlyhanie presviedčania zo strany ktoréhokoľvek účastníka 

je analytikmi chápané ako prejav nekompetencie, nerozumnosti alebo nelegitimity. 

          Throgmorton sa vo svojich východiskách opiera o chápanie toho, čo nazývame „ume-

ním presviedčania“ (Majone 1989), keď základná otázka, ktorú je potrebné zodpovedať „sa 

netýka toho, či (alebo nie) použiť presvedčovanie, ale toho, akú formu presvedčovania použiť 

a kedy“ (Majone 1989, s.37). Majoneho prácu považuje za kľúčový príspevok v literatúre 

o politických analýzach.  

          Tieto východiská rešpektuje aj Anderson (1988), ktorý predkladá svoju verziu práce 

s politickým názorom v línii diskurzínych techník, v silnej orientácii na charakter rozhodo-

vacích prístupov v politickom prostredí. 
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Záver 

 

          Rozpravu o pozitivisticko-postpozitivistickej diskusii možno nateraz uzavrieť príspev-

kom, ktorý vo svojej štúdii uvádza Lynn Jr. (1999) keď tvrdí, že politické analýzy ako súčasť 

profesionálnej praxe boli a musia byť kontinuálne eticky zaviazané 1. snahám o zlepšenia vo 

verejnej politike cez odhalenie problémov a návrhy opatrní a riešení pomocou neformálneho 

vkladu, nerušeného materiálnymi záujmami v oblasti výstupov politiky, 2. úzusu o tom, že 

existuje priebežný diskurz (interný aj externý) ohľadne verejnej politiky, vedený v línii inte-

lektuálnej integrity a s rešpektom voči demokratickým inštitúciám. Analytici politiky sú za-

viazaní ku včasnému vnímaniu a rešpektovaniu potrieb zmeny v prostrediach a kontextoch 

svojej praxe tak, aby rozoznali dobre mienenú kritiku svojich metód a profesionálnych po-

stupov, či správania a vhodne využili výhody a limity týchto nástrojov s ohľadom na špecifi-

ká prípadov, udalostí, situácií a úloh.  
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          The paper is one of the contribution to solve of the many questions, that are connected with the field of the 

policy analyses methodology. There are presented the fundamentals of the possibilities and conceptions in connec-

tion to the one of the key analyses problem - not only political – the confrontation between facts and values. Very 

intesnsive discussion about this problem includes the permanent exchange of the views between positivists and 

post-positivists with effort to find as effective tools of the policy analyses as it is possible – as a basis, accepted in 

the creation of the informatic basis of the political decision-making at the different levels. 
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Abstrakt: 

 

     Príspevok sa stručne zaoberá množstvom významných zmien, ktoré nastali v systéme štátnej správy 

a samosprávy po roku 1989 a najmä analýzou vplyvu maďarských politických strán na Slovensku na reformu 

verejnej správy. Stručne charakterizuje maďarské politické strany na Slovensku po roku 1989 a hlavnú pozor-

nosť venuje analýze ich vplyvu na priebeh reformy verejnej správy na Slovensku a zvlášť na otázky zmeny ú-

zemnosprávneho členenia a vytvárania regionálnych samospráv. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Kľúčové slová: reforma, verejná správa, maďarské politické strany na Slovensku, zmeny územnosprávneho  

                         členenia, vytváranie regionálnych samospráv 

 

 

 

Úvod 

 

     Nová politická situácia v Československu v roku 1989 priniesla so sebou veľké zmeny pre 

spoločnosť, ktoré sa popri iných problémoch dotkli aj usporiadania verejnej správy. Po roku 

1989 sa začali aj v slovenskej spoločnosti uskutočňovať reformy, ktoré demokratizovali spo-

ločnosť a posilňovali občiansku spoločnosť. Jedným z procesov dôležitých pre posilnenie 

občianskej spoločnosti je aj reforma verejnej správy. Hlavným cieľom reformy verejnej správy 

na Slovensku, bolo a je vytvorenie a ďalšie posilňovanie miestnej a regionálnej samosprávy a 

decentralizácia – presun kompetencií a s nimi spojených finančných a ďalších zdrojov 
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z orgánov štátnej správy na orgány miestnej a územnej samosprávy, čím by sa malodosiah-

nuť, aby sa verejné záležitosti, ktoré sa dajú najlepšie riešiť na miestnej a regionálnej úrovni, 

riešili práve tam a riešili ich ľudia, ktorých si zvolili obyvatelia týchto obcí, miest a regiónov. 

Sústava verejnej správy v Slovenskej republike bola po roku 1989 veľmi nestabilná. Z tohto 

dôvodu sa okrem analýzy vplyvu maďarských politických strán na reformu verejnej správy, 

budem najmä v úvode príspevku stručne venovať aj množstvu významných zmien v systéme 

ústrednej i miestnej štátnej správy i v sústave miestnej a územnej samosprávy. 

 

 

Začiatky reformného procesu 

 

Pred rokom 1989 neexistovala oddelená samospráva a štátna správa. Komplex orgá-

nov štátnej správy tvorili ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy a trojstupňová 

sústava národných výborov (krajské, okresné a miestne národné výbory). Národné výbory 

v sebe spájali funkcie štátnej správy a samosprávy. Otázka oddelenia centrálnej štátnej 

správy od miestnej a územnej samosprávy sa stala súčasťou volebných programov víťazných 

strán pred parlamentnými voľbami v roku 1990 a programových vyhlásení republikových 

vlád. 

Už prvá ponovembrová vláda M. Čiča, sa vo svojom Programovom vyhlásení vlády 

Slovenskej socialistickej republiky z 20. decembra 1989 vyjadrila aj k otázkam verejnej 

správy. Ako jednu zo základných priorít si stanovila prestavbu národných výborov a návrat 

vlády do rúk ľudu.1 Vláda v programovom vyhlásení deklarovala, že národné výbory budú o 

právach a povinnostiach občanov a organizácií rozhodovať výlučne v intenciách právnych 

predpisov a vzhľadom na značné personálne zmeny v národných výboroch, bude dohliadať 

na  riadny chod a fungovanie miestnej správy. 

Čičova vláda sa nedostala k rozsiahlejším reformám, s výnimkou personálnych 

zmien v štátnej správe. Pred ukončením svojho mandátu 6. júna 1990 vláda prerokovala 

„Návrh reformy národných výborov a miestnej štátnej správy“. V návrhu sa odporúčala zá-

sadná reformu štátnej moci v obciach a výkonu štátnej správy, ktorá by viedla 

k rozsiahlemu fungovaniu samosprávy obcí a k racionálnemu a efektívnemu usporiadaniu 

miestnej štátnej správy. Návrh odporúčal utvoriť ekonomické a právne podmienky pre 

samosprávu obcí, oddelenie štátnej moci od štátnej správy na všetkých úrovniach, vytvore-

nie novej organizácie štátnej správy založenej na dvoch stupňoch, novo usporiadať centrál-

ne riadenie a kontrolu štátnej správy a zmenu územného členenia Slovenskej republiky. 

Tento návrh vláda M. Čiča podporila, pretože podporoval rozsiahle fungovanie samo-

správy obcí a racionálne a efektívne usporiadanie miestnej štátnej správy. Návrh predpo-

kladal utvoriť ekonomické a právne podmienky pre samosprávu obcí a vláda si uvedomova-

la dôležitosť samosprávy, pre rozvoj demokracie. 
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Po prerokovaní materiálu, vláda prijala uznesenie vlády č. 278 zo 6. júna 1990, kto-

rým súhlasila so zrušením krajských národných výborov k 31. decembru 1990, 

s uplatnením plnej samosprávy v každej obci a so zriadením orgánov samosprávy obcí, a to 

aj v obciach, v ktorých doteraz nebol národný výbor, a v obciach, ktoré sa osamostatnia. 

Ďalej súhlasila s vykonaním priamych volieb v novembri 1990 iba do orgánov samosprávy 

obcí, s oddelením štátosprávnych činností od orgánov samosprávy obcí a s ich organizova-

ním do štátnych úradov s uplatnením vertikálnej nadriadenosti a podriadenosti a 

s vytvorením väčších územných celkov namiesto dovtedajších okresov. Malo sa ešte posú-

diť, či orgány samosprávy ponesú názov národný výbor, alebo sa uplatní staronový názov 

obecné zastupiteľstvo.2 Týmto uznesením nová ponovembrová politická reprezentácia prvý-

krát podporila myšlienku budovať duálnu verejnú správu, teda oddeliť samosprávu od 

štátnej správy. To malo veľký význam z hľadiska postavenia občana, ktorý dostal možnosť 

priamo ovplyvňovať miestnu politiku a rozvíjať miestnu demokraciu. 

Význam tohto uznesenia bol v tom, že predznačilo celé ďalšie smerovanie reformy verejnej 

správy, aj keď konkrétna realizácia ostala na ďalších vládnych zoskupeniach, ktoré sa do-

stali k moci. Toto uznesenie začalo reformu verejnej správy v Slovenskej republike 

a naznačilo jej ďalší vývoj. 

S konkrétnym realizovaním reformy verejnej správy sa začalo až po voľbách v júni 

1990, keď bola zostavená nová vláda, ktorej predsedom sa stal V. Mečiar. Jeho vláda sa vo 

svojom programovom vyhlásení zaviazala, že v plnom rozsahu nadviaže na postup, schvále-

ný predchádzajúcou vládou a postupne začne s konkrétnym napĺňaním jej uznesenia, pri-

čom začne prestavbou národných výborov na samosprávnom princípe a reformou územ-

nosprávneho členenia.3 Vláda sa zaviazala, že bude vytvárať podmienky, aby sa voľby do 

samosprávnych orgánov obcí a miest uskutočnili v novembri 1990 a práce na reforme sa 

dokončili do konca roku 1990. 

V auguste 1990 Slovenská národná rada prijala zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí a v septembri 1990 zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Zá-

konom sa zrušila trojstupňová sústava národných výborov a na miestnej úrovni sa vytvorili 

nové samosprávne orgány, na dedinách obecné zastupiteľstvá a v mestách mestské zastupi-

teľstvá. V dňoch 23. a 24. novembra 1990 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Zvo-

lením starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev 

začala na Slovensku znovu pôsobiť miestna samospráva. V roku 1991 bola do vlastníctva 

samosprávnych obcí a miest na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prevedená 

pomerne značná časť predtým štátneho majetku, čím obce získali istú majetkovú samostat-

nosť a hmotný základ pre svoju samosprávnu činnosť. S takto získaným majetkom mohli 

voľne disponovať, napr. podnikať, zakladať obecné akciové spoločnosti, alebo ho predať, 

prenajať a pod. Ani na základe týchto zákonov sa však samosprávne obce a mestá nestali 

finančne samostatnými a nezávislými od štátu (štátnych dotácií) ani nezískali rozhodujúci 

podiel právomocí v oblasti vykonávania územnej verejnej správy. 
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Dňa 29. októbra 1990, prijala Slovenská národná rada zákon č. 472/1990 Z. z. o or-

ganizácii miestnej štátnej správy. Tým sa utvorili legislatívne predpoklady na konštituovanie 

novej sústavy orgánov miestnej štátnej správy. Vytvoril sa systém oddeleného výkonu samo-

správnych činností obcami a štátosprávnych činností orgánmi štátnej správy. Návrh zákona 

zohľadňoval požiadavky na konštituovanie dvojstupňovej decentralizovanej štátnej správy. 

Utváral nový systém štátnej správy usporiadaný odlišne od dovtedajšej sústavy národných 

výborov. Podľa § 13 citovaného zákona sa z národných výborov zriadili od 1. januára 1991 

okresné a obvodné úrady. Popri nich pôsobili aj osobitné sústavy iných orgánov štátnej sprá-

vy (daňový úrad, úrad práce,...). Nástupníckymi orgánmi národných výborov, sa podľa záko-

na 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona  SNR 377/1990 Zb. o hlavnom meste Sloven-

skej republiky Bratislave a zákona SNR 401/1990 Zb. o meste Košice stali aj orgány samo-

správy. Novinkou v reforme bolo, že samosprávy miest a obcí sa dostali do kvalitatívne no-

vých vzťahov voči orgánom štátnej správy. Štátna správa mohla vplývať na mestá a obce len 

v prípadoch taxatívne vymedzených v zákone. Agenda národných výborov bola teda od roku 

1991 presunutá na 38 okresných úradov a 121 obvodných úradov. Úrady špecializovanej 

štátnej správy boli zriadené na úrovni okresnej aj obvodnej. 

Tieto úrady začali vznikať pomerne živelne podľa individuálnej požiadavky rezortných 

ministerstiev. To spôsobilo nebývalý rast úradov a úradníkov na miestnej úrovni riadenia 

(úrady práce, úrady životného prostredia, školské správy, daňové úrady, pozemkové úrady, 

katastrálne úrady atď.). 

Aj predseda vlády V. Mečiar vyjadril znepokojenie nad tým, že sa utvorilo množstvo 

úradov na úrovni okresov a oblastí, ktoré majú vyložene rezortný charakter. Preto pripustil, 

že sa vláda musí k tejto otázke znovu vrátiť, premyslieť, ako budú koordinovať činnosti na 

úrovni územných celkov, ako budú decentralizovať štátnu správu a utvárať jej demokratic-

kú a modernú podobu.4 Aj minister vnútra L. Pittner bol prekvapený skutočnosťou, že sa 

záležitosti štátnej správy v rezortoch rozplynuli. Uvedomoval si, že pre občanov bude urči-

tým problémom orientovať sa v nových štátnych orgánoch, pretože predtým si v jednej bu-

dove ONV povybavoval všetky potrebné veci a teraz môžu byť dezorientovaní.5 L. Pittner ako 

jeden z cieľov ministerstva vnútra uvádzal aj skúmanie, do akej miery sa rozdelenie miest-

nej štátnej správy medzi rezorty vzdialilo pôvodnému zámeru vlády, a nakoľko sa osobitná 

štátna správa stáva samoúčelnou a bolo by ju možné zabezpečiť v miestnej štátnej správe6. 

Hlavná úloha, reforma národných výborov, teda bola splnená, ale vo svojom prog-

ramovom vyhlásení vláda sľúbila, že bude štátnu správu aj naďalej modernizovať a predse-

da vlády V. Mečiar pripustil, že chcú „pripravovať rozsiahlu decentralizáciu, pretože výstav-

ba štátnej správy nie je konečná.“7 

Následne bolo pôvodné členenie na tri kraje zrušené zákonom SNR č. 517/1990 Zb. 

o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky a Slovenská republika ostala 

rozdelené na 38 okresov, bez druhého stupňa štátnej správy. Išlo o dočasné riešenie, preto-

že už v tom čase sa rozprúdila diskusia o novom územno-správnom členení. 
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V novembri 1990 Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením č. 180 z 28. 

novembra 1990 uložilo vláde Slovenskej republiky vypracovať návrh na nové územné 

a správne členenie Slovenskej republiky. Vláda na vypracovanie tejto úlohy zriadila Komisiu 

na vypracovanie návrhu na územné a správne členenie Slovenskej republiky. 

Komisia vlády pre územné a správne členenie Slovenskej republiky vytvorila tri pra-

covné skupiny, ktoré vypracovali návrh územno-správneho členenia v troch rôznych varian-

toch. Tieto prešli širokým pripomienkovým konaním zainteresovaných inštitúcií (centrálne 

orgány, miestna štátna správa a samospráva), odbornej a laickej verejnosti.8 

Podľa prvého variantu by sa územie Slovenska členilo na obce a 38 okresov.  

V oblasti správneho členenia by sa zachovala dvojstupňová sústava. Obvodné úrady by 

neboli orgánmi miestnej štátnej správy, ale obecnými úradmi miestnej samosprávy, detašo-

vané pracoviská okresného úradu by stále niesli meno okresného úradu. Podľa druhého 

variantu by sa územie Slovenska členilo na obce, okresy a regióny. Vychádzal  z oddelenia 

štátnej správy od samosprávy. Navrhoval zrušenie obvodných úradov a odporúčal 49 ok-

resov a 7 regiónov. Podľa tretieho variantu by sa územie Slovenska členilo na obce, 77 ok-

resov a 16 žúp. Štátna správa by existovala na úrovni okresu a župy a samospráva na ú-

rovni obce a župy. Tento návrh počítal aj so vznikom regionálneho parlamentu.9 

Aj napriek vyjadreniam predsedu vlády V. Mečiara, o dôležitosti čo najskoršieho ko-

nečného územného rozdelenia Slovenskej republiky v tomto volebnom období, sa otázky 

týkajúce sa zmeny územno-správneho členenia Slovenskej republiky doriešiť nestihli, pre-

tože sa nepodarilo nájsť variant územnosprávneho členenia, ktorý by získal dostatočnú 

podporu a mal reálnu šancu na schválenie v parlamente aj napriek tomu, že 

predseda vlády priznal, že okresy vo vtedajšej podobe už nestačia na to, aby plnili úlohy 

v oblasti sociálneho plánovania, riešenia otázok zamestnanosti, životného prostredia 

i mnohých ďalších a upozorňoval na nevyhnutnosť utvoriť väčšie územné celky, pričom 

tendencie vrátiť sa k okresom do roku 1960 označil za neprijateľné, lebo by boli veľkým 

krokom späť.10 

Na prácu predchádzajúcej vlády, nadviazala vláda J. Čarnogurského, ale kvôli krát-

kemu trvaniu (máj 1991 – júl 1992) nemala priestor na vypracovanie nejakej ucelenej kon-

cepcie reformy verejnej správy. Bola vymenovaná nová komisia, ktorá začala prehodnocovať 

jednotlivé varianty územnosprávneho členenia odznova. Už na jar v roku 1992 vláda J. 

Čarnogurského prijala odporúčanie na prijatie župného variantu územnosprávneho člene-

nia a na jeho dopracovanie a realizáciu výboru Slovenskej národnej rady pre územnú sprá-

vu, samosprávu a národnosti. 

Slovenská národná rada uznesením číslo 249 z 31. januára 1992 a následne výbor 

Slovenskej národnej rady pre štátnu správu a územnú samosprávu odporučili predsedovi 

Slovenskej národnej rady ustanoviť komisiu pre komplexné doriešenie tejto problematiky 

v zmysle predchádzajúcich uznesení Slovenskej národnej rady a vlády Slovenskej republiky. 
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Členovia komisie Slovenskej národnej rady sa zhodli na tom, že treba zreformovať 

sústavu štátnej správy a roztrieštenú sústavu špecializovanej štátnej správy. Komisia sa 

zhodla aj na tom, že úlohu a funkciu prirodzených regiónov, nesplnili žiadne okresy vytvo-

rené na Slovensku po roku 194611 a odporučila, uplatniť pri reforme dvojstupňový princíp 

organizácie štátnej správy a samosprávy a obe postaviť na rovnakom územnom princípe. 

Odporučila posilniť pôsobnosti samosprávnych orgánov a utvárať spoločné obecné úrady, 

ako integrované samosprávne orgány obcí založené na dobrovoľnosti a zachovaní identity. 

Komisia ďalej schválila Návrh na legislatívny postup a na vytvorenie spoločnej Ko-

misie vlády Slovenskej republiky pre riešenie verejnej správy a územnosprávneho členenia 

Slovenskej republiky s tým, že odporúčaný na dopracovanie bol ako jediný III. variant, 

s novým názvom Návrh na nové územné a správne členenie Slovenskej republiky založené 

na župnom princípe. Tento návrh podľa Komisie Slovenskej národnej rady vychádzal 

z prijatých zásad, integroval regionálne oblasti do jedného geopolitického celku. Podľa ko-

misie utváral široký priestor na uplatňovanie národnostných, religióznych a iných menši-

nových záujmov, eliminoval by konflikty a umožnil rozvoj miestnej demokracie. Tento návrh 

si získal najväčšiu podporu aj od laickej a odbornej verejnosti.12 Na základe týchto odporú-

čaní bola v máji 1992 vytvorená Komisia vlády Slovenskej republiky pre riešenie verejnej 

správy a územnosprávneho členenia v novom zložení. 

Po nových parlamentných voľbách v roku 1992 sa predsedom vlády stal znovu V. 

Mečiar. V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky z júla 1992 v oblasti regiónov 

vláda deklarovala, že vo vzťahu k zvýšeniu ekonomickej nezávislosti regiónov a obcí bude 

v nadväznosti na nové územnosprávne členenie Slovenska uplatňovať decentralizáciu fi-

nančných zdrojov a podporí územnú decentralizáciu riadenia spoločnosti. Podľa programo-

vého vyhlásenia vlády, každé spoločenstvo či už ide o združenie, obec, mesto alebo región 

má mať právo na slobodnú samosprávu v prospech ľudí. V programovom vyhlásení sa vláda 

zaviazala, že legislatívne zabezpečí rozdelenie príslušných daní medzi štátny rozpočet, regió-

ny a obce formou podielu na republikových daniach a uváži zavedenie regionálnych daní a 

zavedenie systému rozpočtovej a ekonomickej solidarity medzi jednotlivými regiónmi Sloven-

skej republiky.13 

Dá sa povedať, že zmeny v organizácii miestnej štátnej správy boli charakteristické 

pre prvé roky reformy (1990 – 1992), keď sa vytvoril systém okresných a obvodných úradov 

a špecializovanej štátnej správy, ale jej ďalší proces sa spomalil a v procese delenia Českej a 

Slovenskej federatívnej republiky úplne zastavil. Problematická bola najmä otázka územ-

nosprávneho členenia a bez jej vyriešenia sa nemohlo pristúpiť k ďalšiemu reformovaniu 

štátnej správy. 
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Maďarská politická reprezentácia a jej priority  

v procese reformy verejnej správy 

 

Maďarská menšina na Slovensku, si po novembri 1989 pomerne rýchlo sformovala 

svojich politických (i nepolitických) reprezentantov a aj keď sa činnosť týchto strán sústredi-

la na otázky ochrany práv a záujmov maďarskej menšiny, jednou z otázok ktorej venovali 

veľkú pozornosť, bola aj prebiehajúca reforma verejnej správy. Najvýznamnejšími predstavi-

teľmi maďarskej menšiny na Slovensku sa stali Maďarská nezávislá iniciatíva (MNI, od roku 

1992 Maďarská občianska strana – MOS), Maďarské kresťansko-demokratické hnutie 

(MKDH), hnutie Spolužitie a neskôr Maďarskú ľudovú stranu (MĽS).14 

Z pohľadu maďarskej menšiny išlo pri reforme verejnej správy najmä o to, či sa na 

Slovensku presadí centralistický model verejnej správy, založený na dominantnej štátnej 

správe a samosprávou ako jej podriadeným prvkom, alebo decentralistický model verejnej 

správy, založený na silnej samospráve. Vzhľadom na národnostné zloženie Slovenska je 

v tejto súvislosti zrejmé, že predstavitelia maďarských politických strán a hnutí preferovali 

a aj preferujú decentralistický model verejnej správy, založený na princípe subsidiarity. 

Druhým dôležitým bodom reformy bolo pre maďarskú menšinu vytvorenie regiónov, 

alebo vyšších územných celkov, teda vytvorenie ďalšieho stupňa samosprávy, pričom kládli 

dôraz na určenie hraníc samosprávnych celkov vo vzťahu k menšinám, rozšírenie kompe-

tencií územných samospráv a ich slobodné združovanie, teda podpora regionalizmu. 

Ďalej sa v súvislosti s modelom samosprávneho riadenia objavovala v koncepciách 

maďarských politických strán otázka kultúrnej a školskej autonómie a otázka dvojjazyčnos-

ti.15 

Práve v dôsledku prijatia Deklarácie o suverenite Slovenska (v júli 1992) sa zaktivizo-

vali aj maďarské politické strany na Slovensku a objavila sa myšlienka vytvoriť územnú 

autonómiu16. Táto myšlienka vznikla z obáv zo vzniku Slovenskej republiky, ktorú nepodpo-

rovala ani jedna maďarská strana. Obranu videli práve v posilnení samosprávnych prvkov 

v regiónoch a vytvorení územnej autonómnej oblasti s najväčším zastúpením obyvateľov 

maďarskej národnosti, pričom by sa na tomto území vytvorili výkonné orgány s ústavne da-

ným právom riešiť národnostné problémy vo vnútri autonómnej oblasti a mimo tohto územia 

by boli práva menšín v štáte zabezpečené dohodou medzi vládou a národnosťou. 

Takéto predstavy vyvolávali rozhorčenie najmä u slovenského obyvateľstva južného 

Slovenska, ktoré v nich videlo začiatok snáh o narušenie celistvosti územia Slovenska 

a obávalo sa, že vznikom autonómnej oblasti, by sa Slováci dostali do postavenia menšiny.   

Napätie sa zmiernilo po vyjadrení MKDH, že išlo iba o nesprávny terminologický zvrat a že 

v skutočnosti mali na mysli územnú samosprávu.17 

Od leta 1992 v súvislosti s riešením štátoprávneho usporiadania republiky sa po-

stupne konkretizovali v predkladaných návrhoch maďarských politických strán ďalšie návr-

hy. Tie neskôr tvorili základ návrhu národnostného zákona18. Návrhy predpokladali vytvore-
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nie štátnych, regionálnych a miestnych menšinových samospráv, ktoré by mali zastupiteľ-

ské a výkonné orgány a rozhodovali o otázkach kultúry, školstva, zdravotníctva, športu, 

tlače, používaní materinského jazyka a pod.19 Išlo o širšie chápanie školskej a kultúrnej 

autonómie a o regionálnu samosprávu opierajúcu sa o dokumenty Rady Európy a zdôrazňo-

vala sa úplná (kde je viac ako 20 % zastúpenie maďarského obyvateľstva) alebo čiastočná 

dvojjazyčnosť. 

Nakoniec bola táto koncepcia rozpracovaná do podoby ústavného návrhu zákona 

O postavení národnostných menšín a etnických skupín, ktorý do Národnej rady Slovenskej 

republiky predložila maďarská koalícia MKDH – Spolužitie v lete 1993. Táto koncepcia bola 

zapracovaná aj do požiadaviek na nové územné a správne členenie Slovenskej republiky. 

Podľa tejto koncepcie, by vytvorené miestne, regionálne, menšinové samosprávy a jeden ce-

loštátny menšinový zastupiteľský orgán pre každú národnosť disponovali zvláštnymi pozí-

ciami a právami. Štát vo vzťahu k nim by dozrel len na plnenie všeobecne platných legisla-

tívnych noriem20. Tento zákon však v Národnej rade neprešiel. 

 

 

Koncepcie a formovanie územno-správneho členenia Slovenska 

 

V rokoch 1992 – 1994 sa znovu dostali na stôl tri návrhy zmeny územnosprávneho 

členenia, vytvorené troma nezávislými skupinami odborníkov, podporované rôznymi politic-

kými subjektami. Prvý, tzv. župný variant predpokladal obnovenie župného systému 

s prihliadnutím na nové ekonomické, geografické či demografické podmienky. Druhý, tzv. 

oblastný variant predpokladal zriadenie ôsmich územných  oblastí (krajov), ale obsahoval aj 

ďalšie možné varianty členenia.21 Tretí návrh, ktorý sa však nedostal do rozhodujúceho 

kola politických vyjednávaní predpokladal návrat k územnému usporiadaniu bývalých 

troch krajov a k zachovaniu Bratislavy ako samostatného kraja. 

Mečiarova vláda odmietla župný variant ako ekonomicky a rozvojovo prekonaný. Vo 

všeobecnej diskusii, ktorá prebiehala na stránkach tlače sa argumentovalo pochybnosťami 

o súčasnej identifikácii občanov s pôvodnými historickými regiónmi. Odporcovia tvrdili, že 

župné usporiadanie je už historicky prekonané zmenou centier, dislokáciou ľudí, služieb, 

priemyslu a osídlenia. 

Vláda začala presadzovať tzv. vládny návrh, ktorý bol založený na báze systému oblastí a 

uprednostňoval predovšetkým ekonomické kritériá súčasného územného osídlenia. V tomto 

smere sa vyjadril aj L. Pittner, člen výboru Národnej rady Slovenskej republiky  pre štátnu 

správu, územnú samosprávu a národnosti, keď povedal, že sa obáva, že „pri riešení najmä 

územnosprávneho členenia je Komisia vlády príliš pod jedným zorným uhlom – ekonomic-

kým a že stráca zo zreteľa ostatné pohľady. Nestavia do popredia primárne záujem občana, 

ale problém finančný, ktorý iste nie je zanedbateľný. Dá sa však riešiť účelnou reorganizá-

ciou štátnej správy“.22 
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Aj tento vládny návrh prechádzal vývojom. V roku 1993 obsahoval štyri varianty 

členenia a rôznych alternatív týchto variantov. O úrovni okresov a ich potenciálnych sídlach 

prebiehal niekoľkomesačná diskusia. Počas diskusie sa rozpätie počtu okresov pohybovalo 

od 68 do 90. Pre regionálny stupeň štátnej správy sa navrhovalo 7 – 8 a 10 – 11 oblastí 

a ponechať 121 obvodov, ako prvý stupeň štátnej správy. 

V priebehu roku 1993 predložila Komisia vlády Slovenskej republiky pre riešenie verejnej 

správy a územnosprávneho členenia dva materiály na prestavbu verejnej správy. Návrh 

koncepcie miestnej verejnej správy a Návrh zásad zmien územnosprávneho členenia Slo-

venskej republiky. Tieto návrhy sa stretli so zásadným odporom najmä orgánov a združení 

samosprávy. Obce a mestá naďalej podporovali tzv. župný variant územnosprávneho člene-

nia s vytvorením 14 až 16 žúp na úrovni štátnej správy a samosprávy, ktorý nikdy nebol 

odborne vyvrátený, len nezískal podporu vlády. Vládny variant podľa nich nezohľadňoval 

historické, geografické, kultúrne, ekonomické a ďalšie hľadiská, vychádzajúce 

z prirodzených potrieb občanov. Z iniciatívy Regionálneho združenia miest a obcí Stredného 

Považia pokračovala práca na župnom variante, pod vedením M. Minaroviča, ktorý viedol už 

pôvodnú skupinu ktorá pracovala na župnom variante. Skupina vypracovala Zásady alter-

natívneho návrhu územnosprávneho členenia a organizácie verejnej správy Slovenskej re-

publiky a tie premietla do Koncepcie alternatívneho návrhu územnosprávneho členenia 

a organizácie verejnej správy. Župný variant na základnú jednotku štátnej správy navrhoval  

okres (77) a za vyšší regionálny stupeň župu (16). Župy by podľa tohto variantu tvorili naj-

menej dva – tri okresy s priemerným počtom asi 350 000 obyvateľov. Územná samospráva 

by mala dva stupne, a to obec a župu a jej hranice by boli totožné s hranicami župy ako 

štátosprávneho celku.23 Župný variant ale nemal dostatočnú podporu zo strany politikov 

a bol kritizovaný opozíciou aj koalíciou. 

Ako príklad môžeme uviesť, že ho kritizoval predstaviteľ MKDH B. Bugár ako proti-

maďarský pre jeho severno-južnú orientáciu a na druhej strane proti nemu vystúpil aj pos-

lanec SNS J. Slota, ktorý tento variant označil za protislovenský. M. Minarovič označil za 

zvláštne, že v komisii SNR pre územnosprávne členenie sa pri hlasovaní dokázali všetky 

vtedy v parlamente zastúpené strany24 zhodnúť, dospieť k politickému, teda nielen odbor-

nému zjednoteniu a neskôr začali odporúčaný návrh kritizovať.25 Od týchto dvoch návrhov 

sa odvíjal politický zápas o nové územnosprávne členenie. 

Expertízna analýza vypracovaná pre Ministerstvo vnútra SR na rokovanie 

s predstaviteľmi Rady Európy, konštatovala, že obidva návrhy málo zohľadňovali ekono-

mické hľadiská budúcich regionálnych a okresných celkov štátnej správy a chýbali aj me-

dzinárodné porovnania priestorových jednotiek.26 Z toho dôvodu, bolo riešenie územno-

správneho členenia odsunuté na neskôr. 

Z vyjadrenia V. Mečiara v januári 1993, že „už v prvom polroku musí uzrieť svetlo 

sveta projekt nového územného členenia Slovenska, ktorý treba do konca roka realizovať“27 

bolo zrejmé, že vláda videla riešenie tejto otázky príliš optimisticky. Diskusia o novom ú-

zemno-správnom členení štátu stala hneď od začiatku súčasťou vnútropolitického boja 
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strán koalície a opozície. Napriek tomu, že prvým časovým horizontom pre prijatie nového 

modelu územnosprávneho členenie bol rok 1993 a potom rok 1994 k jeho prijatiu v tomto 

období nedošlo. Nestabilná politická situácia, zmeny vlád a parlamentu spôsobili zmeny 

koncepcií v jednotlivých rokoch a spomalenie riešenia tohto kroku reformy. 

S reformou štátnej správy, resp. s pribúdajúcimi vládnymi návrhmi na nové územné 

a správne členenie SR sa záujem zo strany maďarských strán o podobu administratívneho 

členenia stále stupňoval. Bolo to pochopiteľné, pretože od toho záviselo zastúpenie menšiny 

v samosprávnych jednotkách, t.j. do akej miery sa vytvoria silné samosprávy menšín. Uve-

domovali si, že predpokladom vytvorenia samosprávnych celkov, v ktorých by maďarská 

menšina mala väčšinové zastúpenie, je územné členenie na základe etnických hraníc, t.j. 

„prirodzené územné zoskupenia so zreteľom na historické, spoločenské, kultúrne, jazykové 

zvláštnosti“.28 

Rovnako všetky maďarské politické strany podporovali decentralizáciu štátnej sprá-

vy a požadovali presun právomoci na regióny. Umožnilo by sa tým utvorenie tzv. národnos-

tných celkov budovaných zdola na základe zásady subsidiarity. Chceli vytvoriť miestne 

a regionálne samosprávy pre obyvateľov maďarskej menšiny tam, kde žije vo väčšine, pri-

čom menšina ktorá by tam vznikla, by bola chránená princípom personálnej autonómie. 

Preto dovtedy predložené vládne návrhy pôsobili pre maďarské politické strany zne-

výhodňujúco, a najväčšie výhrady mali k členeniu územia republiky do siedmych územnos-

právnych celkov, pretože by sa tým znížilo pomerné zastúpenie maďarskej menšiny 

v územnosprávnych celkoch a zastúpenie nad 20% by im ostalo len v jednom územnos-

právnom celku.29 

Tieto okolnosti začiatkom roku 1993 podnietili maďarskú politickú reprezentáciu 

aby prejavovala nesúhlas s vládnym návrhom verejnými proklamáciami, reagovaním 

v národnostnej tlači, v dokumentoch predstaviteľom Rady Európy, pričom sa odvolávala na 

odporúčania Rady Európy. V tom čase sa objavil aj návrh na nové územné a správne člene-

nie, ktoré na 4. sneme predložilo hnutie Spolužitie. Tento návrh sa zhodoval s návrhom 

Združenia miest a obcí Žitného ostrova, a verejnosťou bol prijatý ako potenciálne autonóm-

ne členenie Slovenska. V podstate Z iniciatívy Združenia miest a obcí Žitného ostrova, za 

výraznej podpory maďarských koaličných strán (MKDH a Spolužitie) sa koncom roku 1993 

objavila v tlači tzv. „komárňanská výzva“ na celoštátne zhromaždenie parlamentných pos-

lancov, primátorov i starostov obcí južného Slovenska. Zhromaždenie (8. januára 1994) sa 

malo zaoberať i právnym postavením samospráv, ústavno-právnym postavením menšín 

a vytvorením Združenia poslancov a primátorov južného Slovenska. 

Zvolanie tohto zhromaždenie neprijala slovenská verejnosť dobre a vyvolalo veľké po-

lemiky v tlači aj na politickej scéne. Veľké rozhorčenie vyvolala požiadavka z výzvy, 

o vytvorení jedného územného celku tzv. maďarskej provincie, so zvláštnym právnym pos-

tavením budovaným na základe európskych noriem. 

Faktom je, že ani samotní maďarskí predstavitelia nemali ujasnené svoje požiadav-

ky, pretože raz potvrdzovali že im ide o územnú samosprávu a inokedy hovorili len 
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o školskej a kultúrnej autonómii. Maďarská občianska strana sa ako jediná vyjadrila za 

podporu členenia Slovenska do 16 regiónov, teda tzv. župný návrh.30 

Účastníci v stanovisku k právomociam konštatovali, že považujú za potrebné, aby 

právomoci boli jednoznačne vymedzené zákonom a v záujme toho má Slovenská republika 

čo najskôr podpísať dohodu o pridružení k Európskej charte miestnych samospráv. 

V záveroch k územnosprávnej reorganizácii považujú súčasný systém verejnej správy v SR 

za nevyhovujúci európskym požiadavkám, ako aj nárokom miestnych obyvateľov. Mali vý-

hrady k vládnemu návrhu, ktorý rozdeľuje Slovensko na sedem oblastí (ktorý však vláda 

ešte neschválila). Podľa účastníkov „pre maďarské spoločenstvo je plán územnosprávnej 

reorganizácie neprijateľný, lebo sídelná oblasť maďarského spoločenstva by sa rozdelila do 

piatich územnosprávnych celkov. Viedlo by to k úplnej marginalizácii Maďarov“. Pre ma-

ďarské národné spoločenstvo, konštatuje sa ďalej v stanovisku „je neakceptovateľné, preto-

že z hľadiska početnosti by sa občania maďarskej národnosti dostali do menšinovej pozí-

cie“. 

Účastníci zhromaždenia v prijatom dokumente v súvislosti s územnosprávnym čle-

nením navrhli dve alternatívy: 1. vytvoriť jeden územný celok, región tiahnúci sa od Brati-

slavy cez Košice, južný Zemplín až k ukrajinským hraniciam (511 obcí a miest), 2. vytvoriť 

tri územné celky (Bratislava – Šahy, Šahy – Košice, južný Zemplín až k ukrajinským hrani-

ciam). Dokument obsahuje požiadavku zabezpečiť vo vytvorených regiónoch plnú dvojja-

zyčnosť (slovom a písmom). Maďarská menšina preukázala svoju politickú jednotu (3500 

účastníkov) a dokázala zjednotiť svoje predstavy v otázkach územného členenia 

a usporiadania štátnej správy a samosprávy.31 

K dokumentom komárňanského zhromaždenia sa vyjadrila aj vláda, ktorá prijala 

analýzu a stanovisko, v ktorých zdôraznila, že SR je štátom budovaným na občianskom 

princípe a pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, vrátane práv národnostných menšín, sú 

to individuálne práva. V stanovisku sa okrem iného uvádza, že podobne ako aj iné demo-

kratické štáty, odmietame koncepciu kolektívnych práv, ktoré okrem iného vo svojom dô-

sledku môžu viesť ku kolektívnej zodpovednosti a ku kolektívnej vine. Vládna analýza sa 

opierala o zámer perspektívne vytvárať vyššie územné celky, regionálne, nie však na etnic-

kom princípe, ale na základe geografických, ekonomických, dopravných a historických kri-

térií, pričom rozloha by mala byť taká, aby im umožňovala optimálny spoločenský 

a ekonomický rozvoj. Navrhované riešenie z Komárna by vyvolalo izoláciu územia obývané-

ho občanmi maďarskej národnosti od ostatnej časti SR. Preto sa v stanovisku konštatuje, 

že pre SR je neprijateľné vytváranie územnosprávnych celkov na etnickom princípe, pretože 

by mohlo viesť k dezintegrácii štátu.32 

V predvolebnom období sa k tejto otázke vrátili aj predstavitelia maďarských politic-

kých strán. Predstaviteľ Maďarského kresťanskodemokratického hnutia B. Bugár sa 

v súvislosti s komárňanskými dokumentmi vyjadril, že niektoré vyhlásenia boli veľmi pred-

časné a mohli by uškodiť spolupráci. „Slovenské strany, na rozdiel od nás, stále tvrdia, že 

komárňanské dokumenty obsahujú požiadavku územnej autonómie. Tá však napríklad 
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v Južnom Tirolsku, predstavuje aj vlastný zákonodarný zbor a to my nepožadujeme. Ide 

nám o samosprávu v oblasti kultúry a školstva. Pre prípad územnosprávneho členenia SR 

máme pripravené dve alternatívy, ale to nie je územná autonómia.“33 

Predseda hnutia Spolužitie M. Duray sa zas k tejto problematike vyjadril v tom 

zmysle, že  podľa jeho názoru ide o nepochopenie skutočného obsahu komárňanských do-

kumentov, pretože účastníci stretnutia v Komárne sa vyjadrili k reorganizácii verejnej sprá-

vy na Slovensku smerom k posilneniu miestnych a regionálnych samospráv. Podľa neho, 

treba pochopiť, že autonómiu ako takú chceme pre celú spoločnosť, pre všetky jej prvky. Ak 

nebudú fungovať autonómne jednotky a celky na Slovensku, teraz vôbec nemyslím na ná-

rodnostný princíp, skôr mám na mysli samosprávnu jednotku, tak na Slovensku nebude 

demokracia. 

Aj predseda Maďarskej občianskej strany L. Nagy povedal, že závery zo stretnutia 

v Komárne nie sú synonymom autonómie, z ktorej majú slovenské politické strany obavy. 

Podľa neho, s väčšinou bodov korešpondujú aj zámery a ciele slovenských strán. Dokumen-

ty obsahujú významné ciele v oblasti samosprávy obcí a regiónov, ktoré sú spoločné pre 

obyvateľov všetkých obcí a regiónov Slovenska. Dokument rozpracúva princíp subsidiarity 

do konkrétnych polôh a preto je presvedčený, že komárňanské uznesenia nebudú prekáž-

kou užšej spolupráce34. 

Podľa M. Duraya návrh jedného regiónu bol automatickou odozvou na projekt ú-

zemnosprávneho členenia, ktorý vypracovala vláda V. Mečiara. „Pokiaľ ide o návrh troch 

regiónov, domnievam sa, že sú úmerné možnému územnosprávnemu členeniu Slovenska. 

Podľa môjho názoru je v tomto prípade etnický princíp len jedným z ďalších. Možno sa 

niekto obáva, že vytváranie regiónov i na základe etnického princípu zhorší vzťahy medzi 

národnosťami. Ja som presvedčený, že ľudí, ktorí spolu nažívajú nebudú hranice rozdeľo-

vať.“35 

K rozhodnutiu došlo až počas ďalšej Mečiarovej vlády, keď nakoniec vláda svojim 

uznesením č. 755 z roku 1995 podporila variant ôsmich oblastí a predložila NR SR na 

schválenie návrh dvojstupňového územnosprávneho členenia, predpokladajúci vytvorenie 8 

krajov a 79 okresov, pričom zatiaľ odložila riešenie ostatných častí reformy verejnej správy 

ako bolo vytvorenie vyšších územných celkov, alebo prenos kompetencií a financovanie 

samospráv a iné.  K prijatiu zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom členení Slo-

venskej republiky a zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy došlo až 

v roku 1996, po ďalšej búrlivej diskusii v parlamente a tlači. Na základe tejto fázy reformy 

došlo k obnoveniu krajského stupňa štátnej správy. Vzniklo osem nových krajov (Bratislav-

ský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský) a namiesto 

dovtedajších 38 vzniklo 79 okresov. Došlo k zrušeniu obvodných úradov a miestnu štátnu 

správu vykonávali vo svojich obvodoch okresné a krajské úrady. Zrušila sa väčšina orgánov 

špecializovanej štátnej správy a namiesto toho sa zaviedla tzv. integrovaná miestna štátna 

správa.36 
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Strany maďarskej koalície patrili k najtvrdším kritikom tohto vládneho návrhu ú-

zemnosprávneho členenia. Obávali sa zmien etnických pomerov na južnom Slovensku 

a negatívnych úprav volebného zákona. B. Bugár, predseda Maďarského kresťanskodemok-

ratického hnutia sa vyjadril, že župný variant je pre ich stranu prijateľnejší ako variant 8 

oblastí. Vyjadril sa, že majú vypracovanú vlastnú verziu, ktorá nie je kópiou návrhu 

z Komárna. Na vládnom návrhu im nevyhovovalo hlavne to, že úplne rozdelí tie celky, kde 

žijú príslušníci maďarskej menšiny. Aj v župnom návrhu by sme však požadovali určité 

zmeny.37 

Maďarská občianska strana (MOS) vypracovala vlastný alternatívny návrh územ-

nosprávneho členenia Slovenska, ktorý vychádzal zo župného variantu, ale na rozdiel od 

neho nepreberal štruktúru 77 okresov, ale zachovával existujúcu štruktúru 121 obvodov. 

Župy, ktoré navrhovala MOS, mali byť vytvorené tak, aby v nich bolo zabezpečené silnejšie 

zastúpenie maďarskej menšiny. Konkrétne MOS navrhovalo z okresov Dunajská Streda 

a Galanta zriadiť Dolnobratislavskú župu s približne 61% zastúpením maďarskej menšiny 

a z okresov Komárno, Levice a Nové Zámky  vytvoriť Komárňansko-tekovskú župu s asi 

47% zastúpením maďarskej menšiny. Na juhu stredného Slovenska bol návrh MOS iden-

tický so župným variantom (Novohradská župa a Gemersko-malohontská župa)  Na juhu 

východného Slovenska uvažovala MOS so zriadením Juhozemplínskej župy, ktorá by prí-

padne mohla byť spojená aj s Košicko-turnianskou župou.38 

J. Kvarda, podpredseda Spolužitia sa vyjadril, že vládny návrh mal v sebe aj silný 

protimenšinový náboj, pretože vtedajšie okresy Dunajská streda a Komárno s jednoznačnou 

prevahou maďarského obyvateľstva začleňoval až do troch krajov. Do rôznych krajov mali 

patriť aj okresy Rožňava a Rimavská Sobota, o správnych obvodoch Kráľovský Chlmec 

a Veľké Kapušany ani nehovoriac. Podľa  J. Kvardu tento návrh úplne ignoroval skutoč-

nosť, že na Slovensku existuje viac ako 400 obcí s prevahou maďarského obyvateľstva. Rie-

šenie podľa neho ponúkal dokument z komárňanského zhromaždenia z 8. januára 1994. 

Východiskom pre rokovanie podľa J. Kvardu mohol byť aj župný variant, ale chcel, aby sa 

ponechali obvody ako okresy, aby nevznikli zbytočné napätia v rôznych regiónoch Sloven-

ska. Hlavné však podľa neho bolo, aby boli akceptované závery tzv. komárňanského zhro-

maždenia.39 

Novovytvorené územnosprávne členenie vyhovovalo potrebám výkonu štátnej správy, 

lebo štát aj po jeho zavedení zostal silne centralizovaný a v spravovaní verejných záležitostí 

zohrávali rozhodujúcu úlohu štátne orgány, ktoré vládne strany ovplyvňovali prostredníc-

tvom svojich nominantov na krajskej aj okresnej úrovni. To vysvetľuje nezáujem vládnych 

strán o uskutočňovanie decentralizácie a o oslabovanie pozície štátnych orgánov v prospech 

orgánov územnej samosprávy, ktorý sa prejavoval vo vládnych politikách počas celých de-

väťdesiatych rokov, ale najvýraznejšie v období vlády V. Mečiara. Výraznejšiu zmenu vlád-

nej politiky v oblasti reformy verejnej správy priniesli až vlády M. Dzurindu nasledujúce 

v rokoch 1998 a 2002, ale aj u nich sa prejavila tendencia zachovať si čo najväčší vplyv 

v štátnej správe prostredníctvom svojich nominantov. 



Copyright  UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 37

Formovanie regionálnej samosprávy 

 

Reforma verejnej správy nabrala iný smer po voľbách v roku 1998. Prvá vláda M. 

Dzurindu sa v súlade so svojim programovým vyhlásením rozhodla uskutočniť decentrali-

záciu verejnej správy a pokračovať v jej reforme. V tom čase SMK ako vládna strana mohla 

úspešnejšie ovplyvňovať priebeh reformy a vplývať na koaličných partnerov. Vláda schválila 

Stratégiu reformy verejnej správy, v ktorej boli stanovené zásady procesu decentralizácie 

právomocí, financií a politickej moci z centra do regiónov a navrhovala aj samosprávu vyš-

ších územných celkov a rozsah jej budúcich kompetencií a neskôr schválila aj Koncepciu 

decentralizácie a modernizácie verejnej správy, ktorá sa stala východiskom pre ďalšie prí-

pravné a legislatívne kroky. Koncepcia obsahovala zoznam decentralizovaných kompetencií 

v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, a i. Oba tieto dokumenty stanovili postup pri re-

forme, pričom predpokladali uskutočnenie decentralizácie právomocí zo štátnych orgánov 

na orgány samosprávy, reformy inštitúcií verejnej správy, modernizáciu a nakoniec reformu 

územnosprávneho členenia. Najdiskutovanejšou z týchto otázok sa zase stala práve reforma 

územnosprávneho členenia Slovenska. V tom istom roku vláda na svojom zasadaní schváli-

la a posunula na ďalšie rokovanie návrh na vytvorenie 12 vyšších územných celkov (VÚC) 

samosprávy. 

Strana maďarskej koalície sa v otázke reformy verejnej správy profilovala ako jedno-

značný zástanca rozsiahlej decentralizácie a masívneho prenesenia právomocí na miestne 

a regionálne samosprávy. Zároveň sa stavala za zohľadnenie špecifík území so zmiešaným 

obyvateľstvom a so zvýšeným zastúpením občanov maďarskej národnosti. 

V lete 2000 SMK navrhla zriadenie VÚC s väčšinovým maďarským obyvateľstvom (tzv. Ko-

márňanská župa), ktorý znovu otvoril diskusie koaličných strán o podobe zákonov súvisia-

cich s reformou verejnej správy a s územnosprávnym členením. Predstavitelia SMK zdôraz-

ňovali vecnú opodstatnenosť svojho návrhu, ostatné koaličné strany však nesúhlasili 

s vytvorením ďalšieho územného celku a práve presadzovanie návrhu SMK na zriadenie tzv. 

Komárňanskej župy poslúžilo neskôr ako zámienka na odstúpenie SOP a SDĽ od koaličnej 

dohody o podpore modelu 12 VÚC. V marci 2001 SMK okrem návrhu na Komárňanskú 

župu predložila na rokovanie koaličnej rady aj ďalšie alternatívu územného členenia (sedem 

resp. osem okresov v jednom VÚC, vytvorenie tzv. Veľkej Nitry, v ktorej by bolo 38 % obyva-

teľov maďarskej národnosti), tie však koaličný partneri takisto odmietli. Predstavitelia SMK 

tak demonštrovali pripravenosť akceptovať kompromisné riešenia. Podľa vyhlásenia poslan-

ca SMK a experta pre reformu J. Kvardu nemôže jeho strana podporiť zachovanie súčasné-

ho stavu na západnom Slovensku. Na druhej strane však zdôraznil, že SMK je za dohodnu-

tý model 12 krajov a 12 VÚC, podmienkou však je, aby jeden z týchto 12 VÚC bol vytvorený 

na základe niektorej z podmienok SMK a zohľadňoval jej úsilie zachovať v čo najcelistvejšej 

podobe územie so zvýšeným zastúpením príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny na 

celkovej populácii, čo bolo zas neprijateľné pre ostatné koaličné strany.40 
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Hoci SMK mala výhrady aj voči vládnemu návrhu zákona o VÚC, najkritickejšie sa 

stavala voči variantu 8 VÚC, zhodnému s existujúcim stavom a oznámila, že tento variant 

je pre ňu absolútne neprijateľný. Už v polovici marca 2001 podpredseda SMK P. Csáky 

oznámil, že strana je pripravená predsa len rokovať aj o modely 8 VÚC, ale nie v hraniciach 

súčasných krajov, ale dáva prednosť variantu 12 VÚC, ktorý nakoniec aj s podporou SMK 

prešiel vládou. Zástupcovia SDĽ a SOP však pripúšťali, že nakoniec pri hlasovaní v NR SR 

podporia variant 8 VÚC, čo zase podnietilo diskusie o možnom odchode SMK z vládnej koa-

lície. P. Csáky dokonca odporúčal, aby premiér M. Dzurinda spojil hlasovanie o podpore 

variantu 12 VÚC s hlasovaním o dôvere vláde v prípade, že SDĽ a SOP spolu s opozíciou 

presadia návrh na 8 VÚC.41 

SMK oznámila, že je pripravená rokovať aj o kompromisnom variante asymetrického 

modelu, ktorý by zaviedol dvanásť VÚC a menší počet štátom spravovaných krajov.42 Pred-

seda SMK B. Bugár pripustil, že sa možno reforma verejnej správy v tomto volebnom období 

nebude realizovať v plnej šírke, ale aj čiastočná reformu považoval za prijateľnejšie riešenie, 

ako keby sa reforma odložila na ďalšie volebné obdobie. 

Predstavitelia SMK kritizovali snahu SDĽ zachovať okresné úrady a zámer KDH presadiť 

dvojkolovú voľbu predsedov VÚC, ktorý podľa nich vychádzal z obáv, že predsedom nie-

ktorého VÚC by sa mohol stať občan maďarskej národnosti. Taktiež podrobili ostrej kritike 

aj postoje SOP a SDĽ, podporujúcich variant 8 VÚC. B. Bugár upozorňoval na možnosť 

predčasných volieb v prípade vzniku účelového spojenectva SDĽ, SOP a opozičných strán 

a následného rozpadu vládnej koalície. V druhom čítaní v NR SR poslanci SMK podali ná-

vrh na zriadenie VÚC Podunajsko, zahŕňajúceho 6 okresov južného Slovenska, tento návrh 

však neprešiel. Nakoniec sa obavy SMK potvrdili, keď došlo k spojenectvu časti vládnej koa-

lície a opozície na presadenie modelu 8 VÚC + 8 krajov, teda došlo k potvrdeniu územnos-

právneho členenia spred piatich rokov. V zákone sa presadila aj  dvojkolová voľba predsedu 

VÚC, ktorú SMK považovalo za snahu zabrániť občanovi maďarskej národnosti, aby bol 

zvolený za predsedu VÚC.43 

Predseda vlády M. Dzurinda sa vyjadril, že je s takýmto výsledkom spokojný, teší sa 

z neho, aj keď uznal, že nemá ideálnu podobu. Lepšia je však alternatíva 8 územných cel-

kov, ako žiadna reforma. Okamžite po schválení obidvoch zákonov predsedníctvo SMK roz-

hodlo o zvolaní Republikovej rady a odporučilo jej prerokovať otázku vystúpenia z vládnej 

koalície, pretože schválením územnosprávneho členenia v takejto podobe došlo k vytvoreniu 

nesúrodých, neprirodzených a násilne zlepených regiónov a prijatím pozmeňovacích návr-

hov k zákonu o VÚC sa vytratili podstatné prvky samosprávnosti, preto nie je možné hovo-

riť o reforme verejnej správy. Predsedníctvo SMK vyjadrilo ostrý protest aj proti „škandalóz-

nemu“ spôsobu schválenia zákona o voľbách do orgánov VÚC a jednomyseľne odporučilo 

republikovej rade vystúpenie z koalície. 

Vo vládnej koalícii ako aj v samotnej SMK rozprúdila diskusia o možných východis-

kách z krízovej situácie. Väčšina popredných predstaviteľov strany sa jednoznačne vyslovo-

vala za odchod z vlády, Hovorili sa tiež o ďalšej spolupráci v podobe „konštruktívnej opozí-
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cie SMK“ alebo o tzv. opozičnej zmluve. Pragmatickejšie a racionálnejšie stanovisko zaujal 

podpredseda SMK a podpredseda vlády pre ľudské práva, menšiny a regionálny rozvoj P. 

Csáky, ktorý pripúšťal možnosť iných, kompromisných riešení, ktoré by umožnili SMK po-

kračovať v koaličnej spolupráci s ostatnými vládnymi stranami.44 

Predsedníctvo SMK určilo na svojom zasadnutí začiatkom augusta tri podmienky 

možného zotrvania vo vláde a to zvýšenie počtu VÚC z 8 na 12, odstránenie možnosti vlády 

vracať všeobecnozáväzné nariadenia VÚC a zrušenie dvojkolovej voľby predsedu VÚC. Jedi-

ná strana, ktorá bola ochotná akceptovať všetky tieto požiadavky bola SDKU. Pre KDH bolo 

neprijateľné zrušenie dvojkolovej voľby a SDĽ a SOP odmietli všetky tri podmienky zotrva-

nia SMK vo vládnej koalícii. Nakoniec SMK ako posledný pokus o zmierenie požadovala aby 

do konca septembra 2001 NR SR schválila tzv. kompetenčný zákon, novelu zákona 

o rozpočtových pravidlách, zákon o majetku obcí a zákon o majetku VÚC v súlade 

s predchádzajúcimi uzneseniami vlády o reforme verejnej správy a stanoviskom ZMOS, čo 

strany vládnej koalície uskutočnili. Poslanci SMK v NR SR podporili vládou predloženú ver-

ziu kompetenčného zákona, ako aj ostatné právne úpravy súvisiace s reformou verejnej 

správy. Po schválení kompetenčného zákona predseda SMK B. Bugár vyhlásil, že „v rámci 

možností sa podarilo dosiahnuť maximum“. Hranice pre kraje označil predseda Republiko-

vej rady SMK P. Farkas za „chybu krásy“.45 Republiková rada SMK sa už predtým vyjadrila, 

že SMK sa bude snažiť využiť všetky možné politické prostriedky na zmenu prijatého záko-

na o samospráve VÚC a zákona o voľbách do orgánov VÚC. 

Zákonom č. 302 /2001 Z. z . o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) bol teda ustanovený druhý stupeň územnej samosprávy, pričom 

VÚC sú zhodné s názvami a územiami existujúcich krajov. Prijatý bol i zákon 416/2001 Z. 

z. o prenose niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. Spolu 

s prenosom kompetencií sa na obce, mestá a samosprávne kraje na základe zákona 

446/2001 o majetku VÚC a novely zákona o majetku obcí presunula na ne aj ďalšia časť 

majetku štátu. NR SR súčasne schválila i zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov a po zvolení predsedov VÚC a poslancov zastupiteľstiev VÚC vo voľ-

bách v decembri 2001 začali v SR pôsobiť i orgány územnej samosprávy. Na ustanovenie 

územnej samosprávy nadviazalo zrušenie okresných úradov k 1. januáru 2004, v roku 

2004 sa postupne presunuli ďalšie kompetencie z orgánov štátnej správy na orgány územ-

nej a miestnej samosprávy a uskutočnili sa i súvisiace daňové reformy, ktoré viedli 

k zmenám v oblasti financovania samosprávy. 

V decembri 2001 sa prvýkrát uskutočnili voľby do orgánov krajskej samosprávy, 

pričom SMK bola vo voľbách do krajských zastupiteľstiev najúspešnejším subjektom vlád-

nej koalície. Získala 84 poslaneckých mandátov (t. j. 20,9 % z celkového počtu mandátov). 

Čo sa týka volieb predsedov VÚC, kandidáti SMK v trnavskom (J. Kvarda) a nitrianskom 

(M. Féher) kraji síce postúpili do druhého kola volieb (z prvej pozície), ale ani jeden z nich 

nebol zvolený46. 
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Ani voľbami do orgánov krajskej samosprávy, ešte nemôžeme považovať zmeny ú-

zemnosprávneho členenia za definitívne uzavreté, pretože táto problematika bola súčasťou 

volebných programov niekoľkých politických strán pred voľbami v roku 2002 aj v roku 

2006. Vo volebných programoch pred voľbami 2002 sa všetky väčšie politické strany s vý-

nimkou HZDS - ĽS zhodovali v tom, že je potrebné zmeniť územné členenie pripravené 

v roku 199647. Každá strana mala však vlastnú predstavu o riešení tohto problému. SDKÚ 

sa chcela vrátiť k vládnemu návrhu rozdelenia Slovenskej republiky na dvanásť krajov, 

SMK chcela vytvoriť homogénne a efektívne regióny, pričom kritizovala rozdrobenie takých 

prirodzených regiónov ako Spiš a Žitný ostrov. Rovnaký postoj mala aj ANO, ktoré chcela 

realizovať zmenu aj za cenu zvýšeného počtu územných celkov. S diskusiou o zmene územ-

ného členenia  súhlasila aj KDH. Napriek zhode v potrebe zmeny územného členenia medzi 

stranami SDKÚ, KDH, SMK a ANO, teda vtedajšími koaličnými stranami, bolo zrejmé, že sa 

táto otázka vo volebnom období 2002 – 2006 otvárať nebude, pretože by sa stala ďalším 

zdrojom konfliktov v už aj tak dosť rozhádanej koalícii. 

Aj pred voľbami 2006 sa niektoré politické strany vrátili k otázke územnosprávneho 

členenia a zahrnuli ju do svojho volebného programu. KSS navrhovala zladiť územnospráv-

ne členenie Slovenska so štruktúrou orgánov štátnej správy. Neuvádza však ani to, v čom 

sa tieto dve štruktúry rozchádzajú, ani aké konkrétne riešenie si predstavuje. KDH znova 

žiadala zmenu územnosprávneho členenia a zavedenie 12 žúp s prirodzenými regionálnymi 

hranicami. Podobne SMK vyjadrila nespokojnosť s existujúcim územnosprávnym členením 

a vo svojom volebnom programe navrhla vytvorenie prirodzených regiónov takým spôso-

bom, ktorý by zabránil neodôvodnenému rozdeleniu maďarskej menšiny na Slovensku. 

Konkrétne pre južné Slovensko by podľa SMK riešením bol vznik dvoch nových žúp - Podu-

najskej a Gemersko -Novohradská. SNS ako jediná zo strán prišla vo svojom volebnom 

programe  s návrhom na zníženie počtu vyšších územných celkov na tri, maximálne päť 

územných jednotiek. ĽS – HZDS, SMER – Sociálna demokracia a SDKU – DS sa v roku 

2006 návrhom na zmeny územnosprávneho členenia alebo počtu VÚC vyhla. 

Okrem otázky územnosprávneho členenia je prioritou SMK väčšie uplatňovanie 

princípu subsidiarity a posilňovanie samospráv a smerovanie k vytvoreniu „inštitucionál-

neho systému menšinových samospráv“, zavedením ktorého by sa podľa SMK zaviedol na 

Slovensku model kultúrnej a školskej autonómie. 
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The Hungarian Political Parties in Slovakia after 1989 and  

their Influence to Public Administration Reform 

 

Abstract: 

 

          The paper deals with the important changes which were made in the system of state administration and 

self-government after 1989, and particularly analyses influence of Hungarian political parties in Slovakia on public 

administration reform. It shortly characterizes Hungarian political parties in Slovakia after 1989 and pays primary 

attention to analysis of Hungarian political parties influence on public administration reform in the territory of 

Slovakia, especially to the questions of regional division changes and forming regional self-governments. 
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Abstrakt 

 

     Príspevok poukazuje na problém nejednotnosti vo vymedzení obsahu pojmu globalizácia v spoločenských vedách 

a pomenúva hlavnú príčinu nejasnosti a nejednoznačnosti v používaní daného pojmu. Mnohorakosť ponímania 

globalizácie ilustruje na príkladoch klasifikácií vybraných autorov, ktoré predstavujú zatriedenie odlišných 

prístupov ku globalizácii na základe určitých kritérií. Porovnaním jednotlivých klasifikácií autorka odhaľuje 

existenciu odlišných metód prístupu k zaraďovaniu rôznych obsahov pojmu globalizácia do teoretického rámca. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Kľúčové slová: globalizácia, klasifikácia globalizácie.  

 

 

    

1.  Rôznorodosť ponímania globalizácie 

 

          Pojem globalizácia sa v poslednom období stal všeobecne prijímanou súčasťou 

mnohých vyjadrení vedcov, politikov, ale aj laickej verejnosti. Široká akceptácia a používanie 

tohto pojmu však neustále narážajú na otázku nepresnosti a nejednoznačnosti jeho 

vymedzenia. V súčasnosti existuje veľké množstvo ponímaní globalizácie, ktoré sa navzájom, 

niekedy aj diametrálne, odlišujú. Rôznorodý spôsob nazerania na daný jav následne často 

vedie k odlišnému chápaniu jeho podstaty, prejavov, príčin i dôsledkov. 

V tomto príspevku sa pokúsim stručne pomenovať hlavnú príčinu diferencií vo 

vymedzovaní významu pojmu globalizácia a následne sa budem venovať analýze rôznych 

ponímaní tohto pojmu. Mojim cieľom pritom nebude obsiahnuť všetky doteraz existujúce 

spôsoby nazerania na globalizáciu, ale skôr poukázať na rozmanitosť východísk a prístupov 

ku skúmaniu tohto javu.   
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Vzhľadom na značné množstvo autorov, ktorí sa venujú problematike globalizácie, sa 

túto mnohorakosť pokúsim ukázať na pozadí už jestvujúcich syntéz vybraných autorov 

(Beck, Held a McGrew, Scholte, Baylis a Smith, Jones). Tieto predstavujú usporiadanie 

odlišných prístupov ku globalizácii na základe určitých kritérií. Väčšina vybraných autorov 

pracuje v oblasti politických vied, prípadne medzinárodných vzťahov. V dvoch prípadoch 

však uvádzam klasifikáciu autorov, ktorí sa venujú skúmaniu procesu globalizácie z 

pohľadu iných spoločenskovedných oblastí - sociológie (Beck) a geografie (Jones). 

Klasifikácie vybraných autorov sú usporiadané chronologicky, podľa obdobia svojho vzniku, 

a kvôli väčšej prehľadnosti sú doplnené názornými schémami. 

V závere štúdie sa pokúsim o stručné porovnanie vybraných klasifikácií. 

 

 

1.1.   Príčina nejednotnosti ponímania pojmu globalizácia 

 

Slovo globalizácia sa po prvýkrát objavilo a začalo používať v 60-tych rokoch 20. 

storočia. Jeho význam bol spočiatku vymedzený vo veľmi všeobecnej rovine a pomerne 

stroho, ako „čin globalizovania“ (etymológiu slova globalizácia bližšie pozri Mattová, 2003, s. 

7–14), čím bol vytvorený priestor pre jeho možné aplikovanie v rôznych oblastiach 

spoločenského života. 

Toto slovo sa ujalo a začalo nadobúdať charakter pojmu najmä v spoločenských 

vedách, ktoré hľadali nové pomenovanie pre skúmané javy. Andrew Jones (2006) v úvode 

svojho slovníka Dictionary of Globalization uvádza tri spoločenskovedné oblasti, ktoré 

približne v rovnakom čase začali nezávisle od seba pracovať s pojmom globalizácia a napĺňať 

ho odlišným obsahom – sú to teória podnikania a manažmentu (business and management 

theory), teória o spoločnosti a kultúre (social and cultural theory) a napokon politická 

ekonómia a iné spoločenské vedy zaoberajúce sa rozvojom medzinárodnej ekonomiky a 

politiky po druhej svetovej vojne. Prehľad významov, ktoré sa od 60-tych rokov 20. storočia 

v rámci týchto akademických oblastí rozvíjali, a ich hlavných predstaviteľov názorne 

zachytáva nasledujúca schéma (Schéma č. 1).  

Teória podnikania a manažmentu, formovaná v USA, označovala pojmom  

globalizácia odporúčanú stratégiu, akou mali postupovať firmy, ktoré chceli zvýšiť svoju 

konkurencieschopnosť na trhu. Táto stratégia nabádala na vytváranie nadnárodných 

spoločností a rozširovanie ich aktivít mimo hranice národných štátov.  

Teória o spoločnosti a kultúre sa pojmom globalizácia snažila zachytiť jav 

integrovania spoločnosti v globálnom meradle, ku ktorému začalo dochádzať pod vplyvom 

rozvoja nových foriem komunikácie. V rámci tohto prúdu sa taktiež objavilo aj ponímanie 

globalizácie ako prepojenosti ľudstva, najmä v súvislosti s otázkou globálneho životného 

prostredia a vyčerpateľnosti zdrojov.  
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Schéma č. 1: Významy pojmu globalizácia dominantné od 60-tych do 90-tych rokov 

20. storočia 

     

 

TEÓRIA PODNIKANIA    

A MANAŽMENTU 

 TEÓRIA O SPOLOČNOSTI  

A KULTÚRE 

 POLITICKÁ EKONÓMIA 

 A INÉ SPOLOČENSKÉ VEDY  

        

globalizácia = stratégia  globalizácia = 

integrovanie 

spoločnosti 

globalizácia = 

prepojenosť 

ľudstva 

 globalizácia = jav spôsobujúci 

nerovnomerný rozvoj 

      

Ohmae, K.  McLuhan, M. Lovelock, J.  Frank, A. G. 

Wallerstein, I. 

 

 

Politická ekonómia a iné spoločenské vedy rozpracúvali pojem globalizácie najmä 

v kontexte existencie nerovnomerného rozvoja medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami 

a skúmania možností rozvoja krajín Tretieho sveta (Jones 2006). 

Už na základe tohto stučného prehľadu je možné pozorovať, aké odlišné významy sa 

takmer od samotného vzniku pojmu globalizácia začali spájať s jeho interpretáciou. 

Globalizácia bola jednak chápaná ako stratégia, teda spôsob plánovania a riadenia činností, 

akým sa má dosiahnuť určený cieľ. Zároveň bola pojmom globalizácia označovaná aj 

špecifická integrácia spoločnosti, čiže určitý práve prebiehajúci proces. Tento pojem okrem 

toho vyjadroval aj vzájomnú prepojenosť ľudstva, teda výsledok istých procesov. A napokon, 

pojem globalizácie označoval aj jav, spôsobujúci nerovnomerný rozvoj, alebo zjednodušene 

povedané ako jav s prevažne negatívnym pôsobením.  

Takéto rozpracovávanie pojmov, kde sa používalo rovnaké slovo, ale s odlišnými 

významami, nebolo problematické, pokiaľ sa jednotlivé vedné disciplíny rozvíjali nezávisle na 

sebe. S nárastom multidisciplinarity v spoločenských vedách v 80-tych rokoch sa však  

rôzne významy pojmu globalizácia dostávali do užšieho kontaktu a začali sa prekrývať. 

Situáciu ešte viac skomplikovalo to, že sa pojem globalizácia, najmä vplyvom historických 

udalostí z konca 90-tych rokov, akými bol koniec studenej vojny a rozšírenie kapitalizmu 

voľného trhu, vymanil z čisto vedeckých kruhov a rýchlo sa ujal v oblasti žurnalistiky, 

politiky, ale aj u laickej verejnosti, a zároveň sa rozšíril do mnohých ďalších jazykov. (Jones 

2006, Mattová 2003). Táto variabilita v používaní pojmu globalizácia v odlišných významoch 

a kontextoch sa nevyhnutne stala základom pre jeho nejasnosť a nejednoznačnosť. 
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1.2.  Klasifikácie rôznych ponímaní globalizácie 

 

Reakciou na vzniknutú neprehľadnosť používaných významov pojmu globalizácia 

bola snaha zachytiť a sprehľadniť vyvíjajúcu sa diskusiu o globalizácii v akadamických 

kruhoch. Z tohto dôvodu boli na základe rozličných kritérií vypracované rôzne klasifikácie 

jednotlivých prúdov v chápaní globalizácie.  

 

 

1.2.1. Klasifikácia ponímaní globalizácie podľa Becka 

 

Jeden z prvých ucelených prehľadov rôznych ponímaní globalizácie podáva v roku 

1997 Ulrich Beck vo svojej práci nazvanej Was ist Globalisierung? (v slovenskom preklade 

vyšlo v roku 2004 pod názvom Čo je globalizácia?). Ako ústredné kritérium pritom 

zohľadňuje odpovede jednotlivých autorov na otázku, čím je proces globalizácie poháňaný. 

Na základe toho rozdeľuje autorov na dve skupiny – tých, ktorí tvrdia, že globalizáciu 

poháňa jedna dominantná „logika“ a tých, ktorí sa snažia dokázať, že v tomto prípade ide 

skôr o komplex viacerých „logík“. Autorov prvej skupiny ďalej diferencuje tematicky, teda 

podľa toho, či daná dominantná „logika“ je povahy ekonomickej, technologickej, politickej, 

ekologickej, kultúrnej a pod. 

Schéma č.2 názorne zachytáva Beckovu klasifikáciu, kritériá, ktoré pri jej vytváraní 

zohľadnil, ako aj autorov, ktorých do jednotlivých prúdov zaradil (tí sú zoradení 

chronologicky podľa roku vydania práce, o ktorú sa Beck opieral). 

Medzi zástancov myšlienky, že impulz zintenzívňovania globalizácie spočíva v oblasti 

ekonomiky, resp. „svetoekonomiky“, patrí podľa Becka I. Wallerstein. Ústredným momentom 

jeho úvah je koncept „svetosystému“. K formovaniu „svetosystému“ podľa tohto autora 

dochádza v súvislosti s rozvojom kapitalizmu, ktorý má globalizujúci charakter. 

Kapitalistická „svetoekonomika“ predstavuje základný rámec, v ktorom sa uskutočňuje celé 

spoločenské dianie. Wallerstein vymedzuje tri súčasti „svetoekonomiky“: trh založený na 

maximalizácii zisku, štátne štruktúry brániace „ ,voľnému‘ fungovaniu kapitalistického 

trhu“ a „prisvojovanie nadpráce vo vykorisťovacom vzťahu“, ktorý existuje medzi centrom, 

semiperifériou a perifériou. „Svetosystém“ teda nie je iba zdrojom bohatstva, ale aj zdrojom 

chudoby a prehlbovania konfliktov. Globalizácia je tak poháňaná vnútornou logikou, ktorá 

nespôsobuje len integráciu, ale aj dezintegráciu, rozpad. A je to práve rozpad 

„svetosystému“, ktorý Wallerstein v konečnom dôsledku očakáva (Beck 2004).  
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Schéma č. 2: Ponímania globalizácie podľa U. Becka 

 

„Logika“ globalizácie 

 

 JEDNA „LOGIKA“  VIACERO „LOGÍK“ 

     

Ekonomika 

 Technológia/ 

Medzinárodná 

politika 

 

Ekológia 

 

Kultúra 

 

       

Wallerstein, I. 

(1983)  

 Gilpin, R.  

(1987) 

Rosenau, J.  

(1990) 

Held, D.  

(1997) 

 Beck, U. 

(1988) 

 

 Robertson R. 

(1992) 

Appadurai A. 

(1997) 

Bauman Z. 

(1997) 

 

 

 

Do skupiny autorov, ktorí považujú za centrálnu logiku globalizácie oblasť 

medzinárodnej politiky (prípadne pôsobiacu aj v spojení s rozvojom technológií), Beck radí 

Rosenaua, Gilpina a Helda. Rosenau vymedzuje dve rozdielne fázy medzinárodnej politiky – 

za prvú pokladá obdobie, v ktorom dominovali národné štáty, druhú nazýva obdobím 

postmedzinárodnej politiky, pre ktorú je charakteristický koniec dominancie štátu, spojený 

na jednej strane s nárastom nových aktérov medzinárodnej politiky (medzinárodné 

inštitúcie, organizácie, nadnárodné korporácie a pod.) a na strane druhej so silnejúcim 

tlakom na decentralizáciu. Okrem vlastnej dynamiky medzinárodného politického systému 

je podľa neho vznik tejto „polycentrickej svetovej politiky“ spôsobený rozvojom 

komunikačných a informačných technológií. Gilpin (2000) sa taktiež domnieva, že 

medzinárodná politika zohráva kľúčovú úlohu pri vzniku globalizácie. Tvrdí však, že ku 

globalizácii môže dôjsť len za istých podmienok – jej rozvinutie totiž umožňuje iba 

„permisívne“ globálne usporiadanie, teda také, na utvorenie ktorého existuje „tichý súhlas“ 

hegemóna. V tejto súvislosti Held (1999) naopak upozorňuje na to, že jednou z logík 

globalizácie nie je posilnenie, ale strata štátnej autonómie a suverenity (Beck, 2004). 

Samotný autor tejto klasifikácie, Ulrich Beck, považuje za dominantnú logiku ekológiu. 

Podľa neho globálne ekologické nebezpečenstvá spôsobujú nárast globálneho vedomia 

o ekologických rizikách a z nich vyplývajúcich dôsledkov s možným dosahom na celú ľudskú 

spoločnosť. Toto vedomie o spoločnom „osude“ podnecuje formovanie globálnej spoločnosti, 

ktorú Beck označuje aj ako „svetová riziková spoločnosť“. V rámci svetovej rizikovej 

spoločnosti rozlišuje tri druhy nebezpečenstiev: ekologické ničenie podmienené bohatstvom, 

ekologické ničenie podmienené chudobou a zbrane hromadného ničenia. Zároveň 

upozorňuje na to, že tieto nebezpečenstvá sa môžu navzájom prelínať a vzájomným 

spolupôsobením stupňovať. Narastanie globálneho vedomia o takýchto nebezpečenstvách 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 51

podľa neho umocňuje najmä skutočnosť, že potenciálne i reálne škody z nich vyplývajúce 

prestávajú byť obmedzené priestorom a časom, vytráca sa ich pôvodca, aj možnosť ich 

kompenzácie. Prípadné ignorovanie tohto formujúceho sa krízového globálneho vedomia zo 

strany politikov sa stáva neúčinným, a naopak môže vyvolať tzv. „nedobrovoľné 

politizovanie“ v rôznych predtým odpolitizovaných sférach spoločenského konania (Beck 

2004). 

Štvrtá skupina autorov, vyčlenená Beckom, sa venuje predovšetkým skúmaniu 

globalizačných procesov v oblasti kultúry, tzv. cultural studies. Za ústrednú logiku (nielen 

kultúrnej) globalizácie jej predstavitelia, ako napr. Robertson, Appadurai či Bauman, 

považujú vzájomné dialektické pôsobenie globálneho i lokálneho aspektu. Tvrdia, že „lokálne 

a globálne sa navzájom nevylučujú“ a „lokálne sa musí chápať ako aspekt globálneho“. 

Z tohto dôvodu navrhujú, aby sa namiesto pojmu globalizácia používal pojem glokalizácia, 

ktorý by skúmaný jav pomenúval oveľa výstižnejšie. Kultúrnu globalizáciu teda ponímajú 

ako proces, ktorý je dynamický a má dialektický charakter. Roberston napr. globalizáciu 

chápe ako jav pozostávajúci z protirečivých aspektov tvoriacich jeden celok, ktoré nazýva aj 

„paradoxmi“ kultúrnej globalizácie. Radí medzi ne univerzalizmus a partikularizmus, 

spojenia a fragmentácie, centralizáciu a decentralizáciu, konflikt a vyrovnanie. Popri tom 

upozorňuje aj na to, že globalizácia má dve navzájom prepojené stránky, jednak na ňu 

možno nazerať ako na objektívny proces (ktorý nazýva „súčasné globalizácie“), ale zároveň aj 

ako na odraz sveta vo vedomí človeka (ktorý označuje ako „vedomé, masmediálne 

reflektujúce globalizácie“). Otázku protirečenia skutočnej reality a vedomia o globalizácii, 

vrátane možných predstáv o svete, rozvíja aj Appadurai. Podľa neho práve ono predstavuje 

dialektické prepojenie globálneho a lokálneho. Životy jednotlivcov na lokálnej úrovni sú 

prostredníctvom informačných technológií konfrontované s predstavami o rozmanitosti 

a iných možnostiach života, s tzv. „imagináciou možných životov“. Tieto predstavy tematicky 

delí do piatich okruhov na „obrazy“ o osobách a krajinách (ethnoscapes), technike 

(technoscapes), financiách (financescapes), médiách (mediascapes) a o samotných ideách či 

ideológiách (ideascapes). Každá z nich, prípadne v kombinácii s ďalšou, sa podľa 

Appaduraia môže stať podnetom pre zmenu v akejkoľvek oblasti spoločenského života. Na 

rozdiel od predchádzajúcich dvoch autorov nazerá Bauman (1999) na vzťah globálneho 

a lokálneho z iného uhla pohľadu. Aspekt globálneho a lokálneho nevníma len ako súčasť 

jedného procesu, ale sústreďuje sa aj na dôsledky pôsobenia tohto dialektického prepojenia. 

A dochádza k záveru, že glokalizácia nevedie k ďalšiemu narastaniu vzájomnej závislosti 

spoločnosti, ale naopak k „polarizácii a stratifikácii svetového obyvateľstva na 

globalizovaných bohatých a lokalizoavných chudobných“ (Beck 2004). 
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1.2.2.  Klasifikácia ponímaní globalizácie podľa Helda a McGrewa 

 

Usporiadaniu rozmanitých názorov na globalizáciu sa v roku 1999 venovala aj 

dvojica autorov Held a McGrew vo svojej knihe Global Transformations. Predstavujú v nej tri 

široké myšlienkové prúdy, na základe ktorých rozdeľujú autorov, píšucich o globalizácii na 

hyperglobalistov, skeptikov a transformacionalistov. Uvádzajú pritom, že tieto myšlienkové 

prúdy sú vnútorne značne diferencované a nekorešpondujú s tradičným delením 

ideologických nazeraní na svet. V prúde hyperglobalistov sa tak napr. stretávajú ortodoxné 

neoliberálne ponímania globalizácie s marxistickými, medzi skeptikov sa radia niektorí 

konzervatívci i radikáli. To, čo jednotlivé ponímania daného myšlienkového prúdu spája, sú 

spoločné stanoviská k otázkam definovania globalizácie, fungovania jej vnútornej dynamiky, 

jej socio-ekonomických dôsledkov, dosahov na štátnu moc a vládnutie, ako aj jej budúceho 

vývoja. (Held, McGrew, 1999).   

Schéma č.3 zachytáva klasifikáciu ponímaní globalizácie Helda a McGrewa 

podobným spôsobom ako Schéma č. 2 (všetky nasledujúce schémy v tejto kapitole budú 

vypracované podľa tohto vzoru). 

Hyperglobalisti podľa Helda a McGrewa ponímajú globalizáciu ako proces 

prebiehajúci predovšetkým v ekonomickej oblasti a za hlavné príčiny jeho zintenzívňovania 

označujú kapitalizmus a rozvoj technológií. Hoci medzi nimi neexistuje zhoda ohľadom 

kladov a záporov, ktoré globalizácia prináša, zhodujú sa v tom, že oslabuje postavenie štátu 

v prospech lokálnych, regionálnych a globálnych mechanizmov vládnutia. Vytvára tak nové 

spoločenské usporiadanie s novou deľbou práce, ktoré perspektívne smeruje k vytvoreniu 

globálnej civilizácie. Hyperglobalistami je možné označiť autorov ako Ohmae, Gill, Cox, 

Greider, Albrow a i. 

Skeptici globalizáciu charakterizujú ako „dokonale integrovaný globálny trh“ a na 

základe porovnaní súčasných štatistických údajov o toku obchodu a kapitálu s údajmi z 19. 

storočia vyhlasujú existenciu globalizácie za mýtus. Podľa nich totiž nepredstavuje nič iné 

ako internacionalizáciu, pričom niektorí dokonca tvrdia, že svet, tým že je rozdelený na tri 

ekonomické bloky (európsky, ázijsko-pacifický a severoamerický), je oveľa menej integrovaný 

ako v minulosti. Skeptici sú taktiež presvedčení, že postavenie štátu nie je ohrozené a že štát 

stále disponuje právomocou riadiť a regulovať mieru ekonomickej liberalizácie. 

Nepredpokladajú vznik globálnej civilizácie, skôr naopak, predvídajú prehlbovanie sociálnej 

nerovnosti, nacionalizmu, či fundamentalizmu, ako aj boj civilizačných okruhov. Za 

skeptikov v tomto zmysle možno považovať Hirsta a Thompsona, Gilpina, Huntingtona, 

Krasnera a ďalších. 
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Schéma č. 3: Ponímania globalizácie podľa Helda a McGrewa 

 

Definovanie globalizácie 

Fungovania vnútornej dynamiky globalizácie 

Socio-ekonomické dôsledky globalizácie 

Dosahy globalizácie na štátnu moc a vládnutie 

Budúci vývoj globalizácie 

     

 

HYPERGLOBALISTI  SKEPTICI  TRANSFORMACIONALISTI 

     

Luard (1990) 

Ohmae, K. (1990) 

Perlmutter, H. V. (1991) 

Reich, R. (1991) 

Wriston  (1992) 

Guéhenno, J. M. (1995) 

Strange, S. (1996) 

Albrow, M. (1996) 

Gill, S. (1995) 

Cox, R. (1997) 

Greider, W. (1997) 

Gray, J. (1998) 

 

 Gilpin, R. (1987) 

Gordon, D. (1988) 

Weiss, L. (1988) 

Scharpf, F. (1991) 

Krasner, S. D. (1993) 

Callinicos, A. (1994) 

Ruigrok (1995) 

Tulder (1995) 

Boyer, R. (1996) 

Drache, D. (1996) 

Hirst, P. (1996) 

Huntington, S. P. (1996) 

Krugman, P. (1996) 

Thompson, G. (1996) 

Allen, J. (1997) 

Armingeon (1997) 

Thompson, G. (1997) 

 Giddens A. (1990) 

Camilleri (1992) 

Falk, J. (1992) 

Ruggie, J. (1993) 

Scholte, J. A. (1993) 

Nierop, T. (1994) 

Keaohane, R. O. (1995) 

Linklater, A. (1995) 

MacMillan (1995) 

Castells, M. (1995) 

Sassen, S. (1996) 

Sandel, M. (1996) 

Hoogvelt, A. (1997) 

Mann, M. (1997) 

Rosenau, J. N. (1997) 

 

 

 

Umiernenejší postoj k problematike globalizácie zastávajú transformacionalisti. Za 

globalizáciu označujú jav nový, ktorý je však historicky podmienený, a ktorý predstavuje 

hlavný impluz spoločenských, ekonomických a politických zmien súčasnosti. Globalizácia sa 

u nich spája s deteritorializáciu, jej pôsobením vzniká nový spoločenský poriadok, v ktorom 

sa mení vzťah medzi teritóriom, suverenitou štátu a štátnou mocou. Štát síce stále zohráva 

dôležitú úlohu, no zároveň silnie postavenie iných inštitúcií s globálnym dosahom. Mení sa 

aj sociálna stratifikácia spoločnosti, a to tak, že sociálne rozdiely čoraz viac prechádzajú 

naprieč hranicami jednotlivých štátov. Budúcnosť globalizácie a jej smerovanie sú podľa 

transformacionalistov, ktorých predstaviteľmi sú napr. Giddens, Scholte, Castells a i., 

otvorené a neisté (Held, McGrew 1999). 
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1.2.3. Klasifikácia ponímaní globalizácie podľa Scholteho 

 

Iný ucelený prehľad rozmanitých ponímaní globalizácie podáva Jan Aart Scholte. 

V práci z roku 2000 Globalization : A Critical Introduction sa snaží sprehľadniť stav súčasnej 

diskusie o globalizácii prostredníctvom roztriedenia rôznych prístupov na základe určitých 

kritérií. Všíma si pritom predovšetkým ako jednotliví autori globalizáciu definujú; či ju 

pokladajú za skutočnosť alebo iba za fikciu; kde kladú začiatok formovania tohto procesu; či 

ho ponímajú ako pokračovanie predošlých procesov alebo jav nový, spôsobujúci zásadnú 

zmenu spoločenskej štruktúry; ako hodnotia dôsledky globalizácie; a aké sú ich postoje 

k otázke prijímania politických opatrení vo vzťahu k postupujúcemu procesu globalizácie 

(Scholte 2000). 

Na základe toho, ako je globalizácia jednotlivými autormi definovaná, rozlišuje 

Scholte jej päť navzájom sa prelínajúcich, ale vo svojej podstate odlišných ponímaní 

(Schéma č.4).  

Prvým z nich je chápanie globalizácie ako internacionalizácie. V tomto prípade sa 

globalizáciou zväčša rozumie „nárast medzinárodnej výmeny a vzájomnej závislosti“, čoho 

dôkazom je rast obchodu, investícií, ale aj zvýšenie pohybu osôb, informácií a myšlienok 

medzi jednotlivými štátmi. Ako reprezentantov takéhoto prístupu ku globalizácii uvádza 

Hirsta a Thompsona (Scholte 2000). 

Druhý pohľad predstavuje ponímanie globalizácie ako liberalizácie. Z tohto hľadiska 

býva globalizácia definovaná ako „proces odstraňovania vládnych reštrikcií obmedzujúcich 

pohyb medzi krajinami, ktorý je uskutočňovaný s cieľom vytvoriť ,otvorenú‘ svetovú 

ekonomiku ,bez hraníc‘ “. V tomto zmysle za prejavy globalizácie možno označiť rušenie 

bariér týkajúcich sa obchodu, kontroly toku kapitálu či vízovej povinnosti občanov. 

Predstaviteľom tohto prístupu je podľa Scholteho napr. Sander  (Scholte 2000). 

Tretím spôsobom nazerania na globalizáciu je jej chápanie ako univerzalizácie. 

Globalizácia v tomto ponímaní predstavuje „proces rozširovania rôznych predmetov 

a skúseností ľuďom vo všetkých kútoch sveta“. V tejto súvislosti teda možno hovoriť 

o globalizácii automobilov, čínskych reštaurácií alebo dekolonizácie a pod. Takýto význam 

globalizácie sa objavuje v prácach Reisera a Daviesa (Scholte 2000, s. 16). 

Štvrtá možná definícia globalizácie sa spája s westernizáciou alebo modernizáciou. 

Podľa tohto prístupu je globalizácia „proces, prostredníctvom ktorého sa po celom svete 

rozširujú sociálne štruktúry modernity (kapitalizmus, racionalizmus, industrializácia, 

byrokratizácia atď.), pričom zvyčajne ničia predtým exitujúce kultúry a sebaurčenie 

komunít“. Táto interpretácia zvyčajne poukazuje na globalizáciu ako na  imperializmus 

alebo na kolonizáciu. Medzi jej predstaviteľmi Scholte uvádza Spybeya, Taylora, Schillera 

alebo Khora (Scholte 2000). 
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Schéma č. 4: Ponímania globalizácie podľa Scholteho I. 

 

Koncepcie globalizácie 

         

INTERNACIO- 

NALIZÁCIA 

 
LIBERALI- 

ZÁCIA 

 
UNIVERZA-

LIZÁCIA 

 WESTERNIZÁCIA 

/ MODERNI-

ZÁCIA 

 
DETERITO- 

RIALIZÁCIA 

         

Hirst, P.  

(1996) 

Thompson, G. 

(1996) 

 

 Sander, H. 

(1996) 

 Davies, B. 

(1994) 

Reiser, O. 

(1944) 

Davies, B. 

(1994) 

 Schiller, H. I. 

(1991) 

Khor, M.  

(1995) 

Spybey, T.  

(1996) 

Ling, L. H. M. 

(2000) 

Taylor, P. J. 

(2000) 

 Held, D.  

(1999) 

Scholte, J. A. 

(2000) 

 

 

 

Piate ponímanie globalizácie vidí jej podstatu v procese deteritorializácie. To 

znamená, že vníma globalizáciu ako „také preusporiadanie geografického priestoru, pri 

ktorom už sociálny priestor nie je vykresľovaný iba z hľadiska územia, územných 

vzdialeností a územných hraníc“. Z takéhoto chápania globalizácie vychádza napr. dvojica 

autorov Held a McGrew, ale aj samotný Scholte (Scholte 2000). 

Ďalším kritériom, ktoré Scholte berie do úvahy pri utváraní mozaiky rôznych 

prístupov ku globalizácii, je otázka nazerania na ňu ako na skutočný, reálne existujúci, jav 

alebo ako na fikciu, teda pojem, ktorý bol vytvorený umelo. Tu vyčleňuje tri skupiny 

autorov, tzv. globalistov, umiernených a ultraskeptikov (Schéma č.5).  

Ku globalistom radí jednak prívržencov globalizácie, ako napr. Ohmaeho alebo 

Naisbitta, ale aj jej odporcov, Kortena alebo Bergera. Ich spoločným menovateľom je totiž 

tvrdenie, že „súčasné sociálne vzťahy sú úplne globalizované“, globalizácia je 

„všadeprítomná“ a predstavuje „jedinú najdôležitejšiu skutočnosť v súčasnom svete“ (Scholte 

2000, s. 17–18) 
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Schéma č. 5: Ponímania globalizácie podľa Scholteho II. 

 

Skutočnosť / Fikcia 

     

GLOBALISTI  UMIERNENÍ  ULTRASKEPTICI 

       

Zástanci globalizácie 
 Odporcovia 

globalizácie 

    

       

Holstein, W. J. (1990) 

Ohmae, K. (1990) 

Naisbitt, J. (1994) 

 

 Barnet, R. J. (1994) 

Brecher, J. (1994) 

Cavanagh, J. (1994) 

Costello, T. (1994) 

George, S. (1994) 

Sabelli, F. (1994) 

Korten, D. (1995) 

Berger, J. (1998) 

Barker, D. (s.a.) 

Mander, J. (s.a.) 

 Scholte, J. A. (2000)  Kapstein,  E. B. (1991) 

Krasner, S. D. (1994) 

Ruigrok, W. (1995) 

van Tulder, R. (1995) 

Zysman, J. (1996) 

Doremus, P. N. (1998) 

Nicholson, M. (1999) 

 

 

 

Naproti tomu autori ako Zysman alebo Kapstein zastávajú úplne protichodný názor. 

Títo tzv. ultraskeptici pokladajú rozpravu o globalizácii za „umelý žargón, módu, podvod, 

a prázdne slová“ a samotný pojem globalizácia za „hypermoderné označenie prastarých 

okolností vo svetovej politike“ (Scholte 2000, s. 18). 

Medzi týmito názorovými protipólmi však možno rozpoznať aj skupinu tzv. 

umiernených autorov, ku ktorým sa radí aj samotný Scholte. Podľa nich globalizácia 

predstavuje „dôležitý“ proces, ktorý je „charakteristický“ pre súčasný spoločenský vývoj, 

zároveň ale upozorňujú na to, že to „nie je jediný, alebo vždy najdôležitejší, trend“ súčasného 

sveta. Taktiež poukazujú na nerovnomernosť rozšírenia a pôsobenia tohto procesu, či už 

z hľadiska geografického alebo sociálneho (Scholte 2000, s. 18). 

Pri nasledujúcom kritériu berie Scholte do úvahy to, do akého časového obdobia 

jednotliví autori zaraďujú počiatky formovania procesu globalizácie. V zásade rozlišuje medzi 

ponímaniami, ktoré chápu globalizáciu ako dlhodobý proces, a tými, ktoré kladú jej počiatky 

až do súčasného obdobia, čo možno zobraziť nasledovne (Schéma č.6). 
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Schéma č. 6: Ponímania globalizácie podľa Scholteho III. 

 

Začiatok globalizácie 

   

DLHODOBÝ PROCES  NOVÝ JAV 

     

Cyklický trend  Lineárny trend   

     

Zevin, R. (1992) 

Hirst, P. (1996) 

Thompson, G. (1996) 

Wade, R. (1996) 

Clark, I. (1997) 

 Porter, M. (1986) 

Chase-Dunn, Ch. (1989) 

Robertson, R. (1992) 

Scholte, J. A. (2000) 

 

 King, A. (1991) 

Schneider, B. (1991) 

Drucker, P. F. (1989) 

 

 

 

V rámci prvého nazerania na globalizáciu vyčleňuje dve skupiny autorov. Jedných, 

ako napr. Clarka, Zevina, Hirsta a Thompsona alebo Wadea, považujúcich globalizáciu za 

trend cyklický, v histórii sa pravidelne opakujúci, a druhých, ako napr. Rolanda 

Robertsona, Michaela Portera, Christophera Chase-Dunna, ktorí tvrdia, že globalizácia je 

proces lineárny, pričom jej začiatok spadá do obdobia pred 100 – 500 rokmi a smerom k 

súčasnosti sa jej tempo obrovsky zvyšuje. Naproti tomu sa objavujú tvrdenia, že globalizácia 

je javom úplne novým a začína sa obdobím vzniku „prúdových lietadiel“ a „počítačov“. Ich 

nositeľmi sú napr. Drucker alebo King a Schneider (Scholte 2000). 

Vychádzajúc z iného kritéria, a to toho, ako rôzni autori chápu vzťah medzi 

globalizáciou a spoločenskými zmenami, rozlišuje Scholte štyri tematicky odlišné okruhy 

diskusií o globalizácii (Schéma č.7). 

 

 

Schéma č. 7: Ponímania globalizácie podľa Scholteho IV. 

 

Pokračovanie / Zmena 

 

V OBLASTI VÝROBY 
 V OBLASTI 

VLÁDNUTIA 

 
V OBLASTI KULTÚRY 

 MODERNA/ 

POSTMODERNA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračovanie Zmena      Pokračovanie Zmena 

         

Cohen, S. (1987) 

Zysman, J. (1987) 

Magdoff, H. (1992) 

Chesnaid, F. (1994) 

McChesney, R. W. 

(1994) 

Bell, D. (1973) 

Katz, P. L. (1988) 

Toffler, A. (1980) 

Castells, M. (1989) 

Porter, M. E. 

(1990) 

  

   Harvey, D. (1989) 

Axford, B. (1995) 

Luke, T. W. 

(1995) 

Albrow, M. 

(1996) 

Giddens, A. 

(1990)  
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Amin, S. (1996) 

Marshall, D. D. 

(1996) 

Went, R. (1996) 

Burbach, R. (1997) 

Berger, J. (1998) 

Jameson, F. 

(1991) 

Pucik, V. (1992) 

Bleeke, J. (1993) 

Carnoy, M. (1993) 

Drucker, P. F. 

(1993) 

Ernst, D. (1993) 

Toffler, H. (1994) 

Taylor, W. C. 

(1996) 

Weber, A. M. 

(1996) 

Bartlett, C. A. 

(1998) 

Bryson, J. R. 

(1998) 

Daniels, P. V. 

(1998) 

Ghoshal, S. (1998) 

Ó Tuathail, G. 

(1996) 

 

  

 
  

     

 Pokračovanie Zmena  Pokračovanie Zmena   

        

 Krasner, S. D. 

(1989) 

Thomson, J. E. 

(1989) 

Kapstein, E. B. 

(1994) Boyer, R. 

(1996) 

Drache, D. (1996) 

Hirst, P. (1996) 

Thompson, G. (1996) 

Mann, M. (1997) 

Pauly, L. W. (1997) 

Helleiner, E. (1998) 

Weiss, L. (1998) 

 

Camilleri, J. A. (1992) 

Falk, R. A. (1992) 

Wriston, W. B. (1992) 

Horsman, M. (1994) 

Marshall, A. (1994) 

Cable, V. (1995) 

Dunn, J. (1995) 

Ohmae, K. (1995) 

Schmidt, V. A. (1995) 

Khan, L. A. (1996) 

Strange, S. (1996) 

Sassen, S. (1997) 

Bauman, Z. (1998) 

 

 Appadurai, A. 

(1990) 

Smith, A. D. (1990) 

Foster, J. (1991) 

Halperin, M. H. 

(1992) 

Hannerz, U. (1992) 

Scheffer, D. J. 

(1992) 

Wilmer, F. (1993) 

Buell, F. (1994) 

Cable, V. (1994) 

Connor, W. (1994) 

Robertson, R. 

(1995) 

Barber, B. R. (1996) 

Huntington, S. 

(1996) 

Cox, K. R. (1997) 

Hamelink, C. J. 

(1983) 

Tomlinson, J. 

(1983) 

Levitt, T. (1983) 

Guéhenno, J.-M. 

(1995) 

Brown, R. (1995) 

 

  

 

 

Prvý z nich je bližšie vymedzený oblasťou ekonomiky. Na skutočnosť, že globalizácia 

do značnej miery pozmenila charakter ekonomických vzťahov v rôznych aspektoch, no 

dotkla sa najmä ich štruktúry (vznik ekonomiky „informačnej“, „vedomostnej“, 
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„postindustiálnej“, ekonomiky „služieb“ alebo dokonca ekonomiky „neskorokapitalistickej“, 

či „postkapitalistickej“), upozorňujú mnohí autori, medzi nimi napr. Porter, Bell, Katz, 

Castells, Toffler a Tofflerová, Jameson a i. Naproti tomu však existuje množstvo autorov, 

napr. Cohen a Zysman, Berger a i., ktorí tvrdia, že sa síce v ekonomike objavili  viaceré nové 

prvky („nová deľba práce“, „nárast regionalizmu“, „koncentrácia výroby vo veľkých 

korporáciách“ a pod.), ale tie nespôsobili zásadné narušenie kontinuity kapitalistického 

systému (Scholte 2000, s.20–21). 

Podobná nezhoda panuje v diskusii o vplyve procesu globalizácie na zmenu politickej 

štruktúry. V tomto prípade sa veľká pozornosť venuje najmä otázke postavenia štátu. 

Viacero autorov v tejto súvislosti hovorí o oslabovaní jeho suverenity, či dokonca o jeho kríze 

alebo úpadku. Možno medzi nimi spomenúť napr. Cabla, Schmidtovú, Ohmeaeho, Khana, 

Baumana a i. Tento názor sa však často dostáva do stretu s tvrdeniami, že globalizácia 

nemusí nevyhnutne viesť k strate suverenity a štát aj naďalej ostáva hlavným aktérom 

medzinárodnej politiky a dokáže vo významnej miere zasahovať do chodu globálnej 

ekonomiky. Autormi takýchto myšlienok sú napr. Thomson a Krasner, Hirst a Thompson, 

Mann, Kapstein a i.  

No nie je to len meniaca sa úloha samotného štátu, ktorá je predmetom záujmu pri 

skúmaní vplyvov globalizácie v tejto oblasti, pozornosť sa taktiež venuje celkovej premene 

spôsobu vládnutia. Autori ako Rosenau a Czempiel, Held,  Cox, ale aj Scholte sa prikláňajú 

k názoru, že medzinárodná politika sa odkláňa od modelu vládnutia, v ktorom je ústredným 

elementom štát disponujúci vlastnou suverenitou. Vládnutie sa podľa nich stáva 

„mnohovrstvé“, a hoci v ňom kľúčovú úlohu zohráva štát aj naďalej, autoritu čoraz viac 

získavajú rôzne lokálne i nadštátne inštitúcie (Scholte 2000). 

Tretí okruh diskusií o globalizácii a spoločenskej zmene sa dotýka oblasti kultúry.  Aj 

tu je možné rozpoznať niekoľko navzájom protichodných názorov. Jedna skupina autorov, 

ku ktorej patrí aj Hamelink, Tomlinson, Levitt a i., pozorujú, že globalizácia spôsobuje 

homogenizáciu kultúr, teda „prináša jednotnú svetovú kultúru založenú na konzumnom 

spôsobe života, vplyve USA, masmédiách a anglickom jazyku“. Takáto homogenizácia býva 

následne vnímaná buď pozitívne, v zmysle „progresívneho kozmopolitizmu“, alebo negatívne, 

ako „utláčateľský imperializmus“. 

Druhá skupina autorov, Appadurai, Robertson, Cox, Halperin a Scheffer, Smith, 

Barber, Huntington a i., naopak vníma vplyv globalizácie na kultúru ako heterogenizujúci. 

Vo svojich prácach zvyknú globalizáciu  dávať do súvislosti s jedným z takých javov, ako je 

„kultúrna diverzita“, „glokalizácia“, „fragmentarizácia“, „partikularizmus“ alebo „boj kultúr“.  

Napokon. v rámci tejto tematickej oblasti sa objavujú aj názory, že globalizácia 

spôsobuje premiešavanie prvkov rôznych kultúr. V tomto ponímaní teda vedie k 

„intenzifikácii interkultúrnych vzťahov, pričom podnecuje nespočetné množstvo nových 

prepojení a zahladzuje rozdiely medzi národmi a medzi civilizáciami“. Autori ako Hannerz 

alebo Nederveen Pieterse v tejto súvislosti hovoria to tzv. „kreolizácii“ či „hybridizácii“. 

(Scholte 2000). 
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Štvrtý z okruhov diskusií o globalizácii a spoločenskej zmene sa týka širšej rozpravy 

o moderne a postmoderne. Hoci sa väčšina autorov zhoduje v tom, že globalizácia je 

produktom moderny, ich odpovede na otázku, či má súčasný globalizovaný svet charakter 

moderný alebo postmoderný, sa značne líšia. Podľa viacerých autorov, napr. Anthonyho 

Giddensa, Spybeya, či Ulricha Becka, globalizácia v zásade nezmenila modernú štruktúru 

spoločnosti, aj keď pripúšťajú, že vytvorila akýsi „nový“ druh moderny. Na druhej strane 

stoja prívrženci myšlienky, že globalizácia stála pri zrode postmoderny. Možno k nim zaradiť 

napr. Davida Harveyho alebo Martin Albrowa. Koncept postmoderny, podobne ako koncept 

globalizácie, nie je jednoznačne definovaný, no v spojitosti s globalizáciou je snáď 

postačujúce zdôrazniť, že upozorňuje na zmenu spoločenskej organizácie (Scholte 2000). 

Predposledným kritériom, ktoré Scholte zohľadňuje pri vytváraní prehľadu rôznych 

chápaní globalizácie, je to, ako rôzni autori hodnotia dôsledky daného procesu (Schéma č.8). 

 

 

Schéma č. 8: Ponímania globalizácie podľa Scholteho V. 

 

Hodnotenie globalizácie 

 

V OBLASTI 

BEZPEČNOSTI 

 
V OBLASTI ROVNOSTI 

 V OBLASTI 

DEMOKRACIE 

   

 
 

 

 

 
 

Osobná sloboda Ekologická integrita Ekonomická bezpečnosť Kultúra a poznanie   

          

Kladný  

fenomén 

Záporný 

fenomén 

Kladný  

fenomén 

Záporný 

fenomén 

Kladný  

fenomén 

Záporný 

fenomén 

Kladný  

fenomén 

Záporný 

fenomén 
  

          

Holm, H. 

H. (1995) 

Sørenson, 

G. (1995) 

 

Kaplan, R. 

D. (1994) 

Seddon, D. 

(1994) 

Walton, J. 

(1994) 

Williams, 

P. (1994) 

Harvey, R. 

(1995) 

Shelley, L. 

I. (1995) 

Pettman, J. 

J. (1996) 

Skrobanek, 

S. (1997) 

McCormick, 

J. (1989) 

Haas, P. M. 

(1993) 

Young, O. 

R. (1996) 

Tanner, S. 

(1997) 

Peccei, A.  

(1969) 

Commoner, 

B. (1971) 

Beck, U.  

(1988) 

Meadows, 

D. H. (1992) 

Rich, B.  

(1994) 

Reed, D.  

(1996) 

 

Bergsten, C. 

F. (1996) 

Bryan, L.  

(1996)  

Farrell, D. 

(1996) 

Burtless, G. 

(1998) 

 

Mander, J. 

(1996) 

Goldsmith, 

E. (1996)  

Greider, 

W. (1997) 

Strange, S. 

(1998) 

 
 

Tomlinson

J. (1991) 

Petras, J. 

(1993) 

Golding, 

P. (1997) 

Harris, P. 

(1997) 

 
  



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 61

Doezema, 

J. (1998) 

Johnston, 

R. (1999) 

Kempadoo, 

K. (1998) 

Mittelman, 

J. H. 

(1999) 

 

 

 

   

    

 Kladný fenomén Záporný fenomén  Kladný fenomén Záporný fenomén 

      

 Prietilä, H. (1994) 

Stienstra, D. 

(1994) 

Vickers, J. (1994) 

 

Budhoo, D. L. 

(1990) 

Flora, C. B. (1990) 

Rich, B. (1990) 

Falk, R. A. (1993) 

Joekes, S. (1994) 

Mazrui, A. A. 

(1994) 

Weston, A. (1994) 

Moon, G. (1995) 

Teeple, G. (1995) 

Alexander, T. 

(1996) 

McMichael, P. 

(1996) 

Thomas, C. (1997) 

Wilkin, P. (1997) 

Gray, J. (1998) 

Hurrell, A. (1998) 

Woods, N. (1998) 

Peterson, V. S. 

(1999) 

Runyan, A. S. 

(1999) 

 Abramson, J. B. 

(1988) 

Huntington, S. P. 

(1991)  

Wriston, W. B. (1992) 

Frederick, H. (1993) 

Rheingold, H. (1993) 

Shin, D. C. (1994) 

Diamond, L. (1996) 

Lee, E. (1996) 

Plattner, M. F. (1996) 

Hartcourt, W. (1999) 

 

Connolly, W. E. 

(1991) 

Held, D. (1993) 

McGrew, A. (1993) 

Korten, D. (1995) 

Gill, S. (1996) 

Robinson, W. I. 

(1996) 

Armijo, L. E. (1995) 

Loader, B. D. (1998) 

Ake, C. (1999) 

Barber, B. R. (1999) 

 

 

 

Prívrženci globalizácie v zásade tvrdia, že prináša „zvýšenie výkonnosti, blahobytu, 

demokracie, spolupatričnosti a mieru“. Jej kritici naopak zastávajú názor, že „podkopáva 

bezpečnosť, spravodlivosť a demokraciu“. Otázka kladov a záporov globalizácie tvorí snáď 

najfrekventovanejšiu časť diskusií o tomto jave a množstvo autorov, ktorí sa k nej vyjadrujú, 

prispieva však len k väčšej neprehľadnosti v celej problematike. Scholte rozdelil všetky 

podobné rozmanité názory na niekoľko okruhov, na vyjadrenia k problému bezpečnosti 
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(pričom  bezpečnosť poníma v čo najširšom zmysle, ako osobnú bezpečnosť, ekologickú 

integritu, ekonomickú bezpečnosť a zachovanie kultúry), spravodlivosti a demokracie. 

Spomedzi zástancov názoru, že globalizácia pôsobí aspoň v jednej z týchto oblastí pozitívne, 

je možné uviesť Sørensona, McCormmicka, Bergstena, Strenstera i Huntingtona. Medzi 

tými, ktorí upozorňujú aj na jej negatívne pôsobenie zase možno nájsť takých autorov ako 

Harvey, Beck, Gray, Held a McGrew, Korten a i. (Scholte 2000). 

Nielen názory na hodnotenie, ale aj na to, aká by mala byť reakcia politiky na stále 

sa zintenzívňujúci vplyv globalizácie, sa značne líšia. Scholte medzi nimi rozoznáva tri rôzne 

prístupy – neoliberalizmus, reformizmus a radikalizmus (Schéma č.9). 

   

    

Schéma č. 9: Ponímania globalizácie podľa Scholteho VI. 

 

Politická odpoveď 

 

NEOLIBERALIZMUS  REFORMIZMUS  RADIKÁLI  

                

   
 

  
Tradicionalisti 

Globálni 

socialisti 
Postmodernisti 

           

Williamson, J. 

(1990) 

Gill, S.  

(1995) 

 

 Deacon, B.  

(1997) 

Reinicke, W. H. 

(1998) 

Kaul, I.  

(1999) 

 

 Goldsmith, E. 

(1996) 

Mander, J.  

(1996) 

Raghavan, C. 

(1996) 

Hewison, K.  

(1999) 

Gills, B.  

(1997) 

Waterman, P. 

(1998) 

 

Albrow, M.  

(1996)  

Alker, H. R. 

(1996) 

Shapiro, M. J. 

(1996) 

 

 

 

Stúpenci neoliberálnych myšlienok, napr. Williamson, Gill, sú presvedčení, že žiadna 

politická autorita by nemala zasahovať do dynamiky procesu globalizácie, tá by mala byť 

riadená iba trhovými silami. Reformisti, ako Deacon, Reinicke alebo Kaul, na rozdiel od nich 

volajú po prijatí politických opatrení a riadení smerovania globalizácie. Nezhodujú sa však 

v tom, kto by mal pri tomto rozhodovaní zohrávať hlavnú úlohu. Časť reformistov je 

presvedčená, že globalizácia by mala byť pod kontrolou štátu, druhá časť sa domnieva, že 

túto úlohu by mali prebrať nadštátne inštitúcie. Úplne odlišné stanovisko k týmto otázkam 

zastávajú radikáli, ktorí prezentujú široké spektrum názorov. Na jednej strane stoja tzv. 

tradicionalisti, napr. Mander a Goldsmith, Raghavan, Hewison, a i., ktorí presadzujú 

„deglobalizáciu“, teda návrat do stavu pred začiatkom globalizácie. Táto deglobalizácia by sa 

mala dotýkať rôznych oblastí, či už ekonomiky, životného prostredia alebo náboženstva. Na 

druhej strane vystupujú tzv. globálni socialisti, ako Gills, Waterman, a postmodernisti, 

napr. Albrow, Shapiro, ktorí síce podporujú pokračovanie globalizácie, ale zároveň 
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presadzujú transformáciu spoločenských štruktúr – globálni socialisti predovšetkým 

kapitalizmu, postmodernisti racionalizmu (Scholte 2000). 

 

 

1.2.4. Klasifikácia ponímaní globalizácie podľa Baylisa a Smitha 

 

Kolektív autorov pod vedením Johna Baylisa a Steva Smitha sa v roku 2005 v práci 

The Globalization of World Politics pokúsil o vytvorenie systematického prehľadu rôznych 

ponímaní globalizácie ich zasadením do už existujúceho teoretického rámca. Zamerali sa 

pritom na preskúmanie toho, ako na globalizáciu reagujú a ako ju interpretujú rôzne teórie 

medzinárodnej politiky. V rámci nich vyčleňujú štyri dominantné teórie medzinárodnej 

politiky (realizmus, liberalizmus, marxistické teórie a sociálny konštruktivizmus) (Baylis 

a Smith, 2005, s. 7 – 10). Každý jeden z týchto prístupov poníma globalizáciu inak, a spolu 

vytvárajú rôznorodú mozaiku (Schéma č.10). 

 

 

Schéma č. 10: Ponímania globalizácie podľa Baylisa a Smitha 

       

Teórie medzinárodnej politiky 

       

REALIZMUS 
 

LIBERALIZMUS 
 MARXISTICKÉ 

TEÓRIE 

 SOCIÁLNY 

KONŠTRUKTIVIZMUS 

         

  „Liberalism 

of priviledge“ 

 Radikálny 

liberalizmus 

    

         

Waltz, K. 

(1979) 

Gray, J. 

(1995) 

 Richardson, J. L. 

(1997) 

 Archibugi, D. 

(1995) 

Kaldor, M. 

(1995) 

Scholte, J. A. 

(1997) 

Held, D.  

(2002) 

 Wallerstein, I. 

(1974) 

Cox, R.  

(1981) 

 

 Wendt, A.  

(1987) 

Adler, E.  

(1996) 

 

 

 

Z pohľadu realizmu je globalizácia proces, ktorý spôsobuje zvyšovanie vzájomnej 

prepojenosti a závislosti ekonomík a kultúr. Tieto zmeny však podľa realistov vo výraznej 

miere nezasahujú do oblasti politickej, najmä nie do postavenia štátu. Tvrdia, že vplyvom 

globalizácie sa teritoriálne usporiadanie sveta nemení, štát je stále hlavným aktérom 

medzinárodnej politiky, jeho suverenita ostáva zachovaná a v medzinárodnej politike sú i 

naďalej prítomné boj o politickú moc, hrozba použitia sily a dôležitosť mocenskej rovnováhy. 

Zároveň úplne nevylučujú možnosť existencie „transnárodného vládnutia“, zdôrazňujú však 
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jeho závislosť na distribúcii moci. Vzhľadom na prevahu moci, akú v súčasnoti majú USA, 

realisti často spájajú globalizáciu s westernizáciou, či s amerikanizáciou. Ani v prípade 

šírenia západných hodnôt, ako je liberalizmus, kapitalizmus a konzumný spôsob života, sa 

ale neobávajú stierania hraníc medzi jednotlivými národmi a nacionalizmus považujú za 

stále významnú silu v medzinárodnej politike. V súvislosti s budúcim vývojom realisti 

predpokladajú zmenu mocenskej rovnováhy spôsobenej nárastom ekonomickej moci Číny, 

následkom čoho sa západ dostane do pozície, v ktorej už nebude svoje hodnoty 

predovšetkým šíriť a presadzovať, ale skôr naopak v prvom rade chrániť. K predstaviteľom 

tohto prúdu Smith a Baylis radia napr. K. Waltza alebo J. Graya  (Baylis, Smith 2005). 

V mnohom odlišný názor zastávajú predstavitelia liberalizmu, ako Hurrel a Woods, 

Archibugi, Kaldor a i. Nesúhlasia hlavne s ponímaním štátu ako kľúčového aktéra 

medzinárodnej politiky a upozorňujú na nárast počtu nových aktérov, schopných zasahovať 

v globálnom meradle. Svet podľa nich vyzerá ako „pavučina“, ktorej jednotlivé časti sú 

navzájom poprepájané zásluhou moderných technológií a komunikačných systémov. 

Globalizácia predstavuje dlhodobý proces, výsledkom pôsobenia ktorého je zmena systému 

medzinárodnej politiky. V otázke riešenia problémov, ktoré globalizácia prináša, sa však 

v rámci liberalizmu vytvorili dve odlišné stratégie. Prvou z nich je tzv. „liberalism of 

priviledge“ a jej zástancom je napr. J. L. Richardson. Táto stratégia je založená na tom, že 

riešenie problémov spôsobovaných globalizáciou je potrebné zveriť silným demokratickým 

štátom tvoriacim jadro medzinárodného systému, otvoreným trhom a inštitúciám. Podľa 

tejto stratégie totiž neexistuje iná alternatíva na riešenie daných problémov ako ochrana 

a rozširovanie už existujúceho systému liberálnych inštitúcií. Druhú stratégiu možno 

označiť ako radikálny liberalizmus, ktorý na rozdiel od predchádzajúcej stratégie 

spochybňuje liberálny a demokratický charakter súčasných medzinárodných inštitúcií. Jej 

predstavitelia, ako napr. Held, Kaldor, Archibugi, Scholte, upozorňujú, že v rámci pôsobenia 

a činnosti týchto inštitúcií na globálnej úrovni existuje obrovský demokratický deficit. 

Navrhujú preto zmenu modelu demokracie a apelujú na budovanie globálnej občianskej 

spoločnosti (Baylis, Smith 2005). 

Marxistické teórie vyhlasujú koncept globalizácie za výmysel. Pod týmto označením 

sa na základe ich tvrdení neskrýva žiadna kvalitatívna zmena. Globalizácia predstavuje iba 

vrcholné štádium kapitalizmu, usporiadania podporovaného Západom, ktorý čoraz 

intenzívnejšie prehlbuje rozdiely medzi jadrom, perifériou a semiperifériou, a podriaďuje štát 

diktátu medzinárodnej kapitalistickej ekonomiky. Ani komunikačná revolúcia, ani nárast 

intenzity nadnárodných tokov, či zvýšenie počtu nadnárodných spoločností alebo rôznych 

„anti- hnutí“ nepredstavuje zásadnú zmenu kapitalistického systému. Vo 

všetkých podobných prípadoch ide skôr o prejavy dlhodobo postupujúceho trendu a jedinou 

novou záležitosťou je nárast vedomia o tomto dianí. Na pochopenie jednotlivých prejavov 

globalizácie je preto podľa predstaviteľov týchto teórií potrebné najprv porozumieť črtám 

globálneho kapitalizmu. Tí zároveň tvrdia, že pojem globalizácia je používaný len ako 

„ideologická zbraň politikov“ a súčasné kapitalistické usporiadanie spoločnosti nie je ani 
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„prirodzené“, ani „nevyhnutné“. Navrhujú preto položiť základy nového usporiadania, ktoré 

by bolo „spravodlivejšie“ a „ľudskejšie“. Medzi predstaviteľov podobných myšlienok Smith a 

Baylis radia Wallersteina, Coxa a i. (Baylis, Smith 2005). 

Najnovšou z dominantných teórií medzinárodnej politiky je podľa spomínanej dvojice 

autorov sociálny konštruktivizmis. Jeho zástancovia, napr. Wendt, Adler a pod., zdôrazňujú, 

že globalizácia je proces, ktorý je možné usmerňovať nielen prostredníctvom superveľmocí, 

ale napr. aj „vytváraním rôznych nadnárodných sociálnych hnutí za pomoci modernej 

technológie“. Významnú úlohu pri tom podľa nich zohráva difúzia, teda spôsob „ako sa 

jednotlivé organizačné modely, postupy, normy, stratégie alebo názory rozširujú v rámci 

populácie“. V súvislosti s difúziou poukazujú na existenciu inštitucionálneho izomorfizmu a 

internacionalizáciu noriem, ktoré sú prejavom „narastajúcej homogenizácie vo svetovej 

politike, prehlbovania medzinárodnej komunity a socializačných procesov“ (Baylis, Smith 

2005). 

 

 

1.2.5. Klasifikácia ponímaní globalizácie podľa Jonesa 

 

V roku 2006 reagoval Andrew Jones v práci Dictionary of Globalization na potrebu 

vytvorenia prehľadu množstva prúdov v chápaní globalizácie vypracovaním dvoch 

klasifikácií. Pri prvej z nich vychádzal z toho, akej oblasti spoločenského života sa dané 

ponímanie globalizácie dotýka. Pri druhej, do ktorej zo základných kategórií vznikajúceho 

teoretického rámca zovšeobecňujúceho globalizačné procesy možno dané chápanie zaradiť. 

Na základe prvého kritéria vyčleňuje Jones päť dimenzií globalizácie, pričom 

upozorňuje, že tieto dimenzie nie sú vymedzené striktne a môžu sa navzájom prelínať.  

(Schéma č.11). 

 

 

Schéma č. 11: Ponímania globalizácie podľa Jonesa I. 

         

Oblasti spoločenského života 

         

EKONOMICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ 

DIMENZIA 

 
DIMENZIA 

POLITIKY 

A VLÁDNUTIA 

 

SOCIOKULTÚRNA 

DIMENZIA 

 

ENVIRONMENTÁLNA 

DIMENZIA 

 KRITICKÁ/RADIKÁLNA 

ALEBO 

ANTIGLOBALIZAČNÁ 

DIMENZIA 

         

    Tomlinson, J. 

(1999) 

Appadurai, A. 

(2004) 

Sklair, L.  

(2001) 

   Amin, S.  

(1997) 

Khor, M.  

(2001) 

Shiva, V.  

(2001) 
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 Predstavitelia prvej z nich, ekonomickej a technologickej dimenzie, sa zaoberajú 

zmenami, ktoré globalizácia spôsobuje v oblasti ekonomiky a komunikačných technológií. 

Svoju pozornosť upriamujú na nárast intenzity a objemu obchodu, zmenu organizácie 

výroby a jej presun mimo hraníc národných štátov, vznik nadnárodných spoločností, 

integráciu finančných trhov a rastúcu úlohu veľkomiest ako centier moci a kontroly 

globálnej ekonomiky. 

S ekonomickou a technologickou dimenziou úzko súvisí dimenzia politiky 

a vládnutia. Autori venujúci sa tejto dimenzii rozoberajú otázky rozšírenia a vplyvu ideológie 

neoliberalizmu, zmeny postavenia štátu a oslabenia štátnej suverenity vplyvom globalizácie, 

ako aj otázky rozvoja a potreby vytvorenia novej štruktúry globálneho vládnutia. 

 

 

Schéma č. 12: Ponímania globalizácie podľa Jonesa II. 

       

Kategórie 

       

PRIESTOR  

A ČAS 

 TERITÓRIUM  

A ROZSAH 

 SYSTÉM  

A ŠTRUKTÚRA 

 
PROCES A GLOBALIZUJÚCE ČINITELE  

         

      Globalizácia 

≠ 

proces 

 Globalizácia  

= 

proces 

         

       Jeden 

proces 

Viacero 

procesov 

        

Giddens, A. 

(1999) 

Harvey, D. 

(2003) 

 Giddens, A. 

(1999) 

Tomlinson, J. 

(2000) 

Sassen, S.  

(2001) 

 Sklair, L.  

(2001) 

Cox, R.  

(1997) 

  Giddens, A. 

(1999) 

Held, D.  

(1999) 

 

 

V rámci sociokultúrnej dimenzie autori upriamujú svoju pozornosť na problematiku 

kultúrnych identít v zmysle ich možnej hybridizácie, vplyvu médií na výmenu jednotlivých 

prvkov kultúry, formovania či neformovania homogénnej globálnej kultúry, migrácie 

a pohybu osôb v globálnych rozmeroch, vzniku globálnych politických i ekonomických elít 

a súčasného narastania sociálnych rozdielov, ale aj formovania nadnárodných komunít 

neukotvených v rámci hraníc národného štátu. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch 

dimenzií v rámci tejto uvádza Jones aj jej predstaviteľov, ktorými sú napr. Tomlinson, 

Appadurai a Sklair. 
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Ústrednými témami environmentálnej dimenzie sú udržateľný rozvoj, globálna 

environmentálna politika, globálne problémy ľudstva a adekvátnosť postupov globálnych 

inštitúcií pri riešení globálnych problémov. 

Kritická/radikálna alebo antiglobalizačná dimenzia predstavuje kritický prúd voči 

ekonomickej globalizácii uskutočňovanej v duchu neoliberalizmu a inštitúciám, ktoré ju 

presadzujú. Jej predstavitelia, medzi ktorých Jones radí Amina, Khora a Shiva poukazujú 

najmä na to, že vplyvom takto prebiehajúcej globalizácie narastá nerovnosť a sociálna 

nespravodlivosť v celosvetovom meradle. Svoju pozornosť preto upriamujú na hľadanie 

alternatívnych foriem globalizácie (Jones 2006). 

Vychádzajúc z druhého kritéria vyčleňuje Jones štyri dvojice kategórií tvoriacich 

základný rámec, na ktorom sú budované teórie globalizácie – priestor a čas, teritórium 

a rozsah, systém a štruktúra, proces a globalizujúce činitele (Schéma č. 12). 

Predstavitelia, ako napr. Giddens a Harvey, ktorí v súvislosti s globalizačnými 

procesmi rozpracúvajú prvú z uvedených dvojíc kategórií, vymedzujú globalizáciu ako 

zmenu ľudského vnímania priestoru a času. Tvrdia, že vplyvom masmédií, ako aj rozvoja 

informačných, komunikačných a dopravných systémov dochádza k tzv. „časopriestorovej 

kompresii“, resp. „časopriestorovému rozpojeniu“. „Časopriestorovou kompresiou“ označujú 

skutočnosť, že v priebehu histórie ľudstva sa svet zmenšuje priamo úmerne s narastajúcou 

rýchlosťou dopravy (Jones 2006, s. 213). „Časopriestorové rozpojenie“ je koncept podobný, 

vzťahujúci sa na „natiahnutie“ sociálnych vzťahov vo všetkých ich formách do 

neobmedzených „časopriestorových rozpätí“ (Jones 2006, s. 13; Giddens 1998, s. 26). 

Kategórie teritória a rozsahu sú v spojitosti s globalizáciou rozpracované autormi ako 

je Giddens, Tomlinson alebo Sassen. Podľa nich globalizácia spôsobuje tzv. 

„deteritorializáciu“, prípadne „reteritorializáciu“ či „transhraničnosť“ (transborderness). 

Týmito pojmami označujú vytrhnutie sociálnych vzťahov zo svojich koreňov, a ich prípadné 

premiestnenie na iné miesto či získanie nezávislosti od hraníc národných štátov (Jones 

2006, s. 13). Súčasne poukazujú na to, že proces globalizácie zároveň zasahuje priestor 

v rozličnom rozsahu – od  lokálnej úrovne, cez úroveň  národnú a regionálnu, až po úroveň 

globálnu – dokonca môže vytvárať rozmanité prepojenia jednotlivých úrovní (v zmysle pojmu 

glokalizácia) (Jones 2006). 

Mnohí autori, medzi nimi napr. Sklair a Cox, uvažujú o globalizácii ako o narastaní 

vzájomnej závislosti jednotlivcov, skupín a organizácii, čo považujú za jednu z čŕt svetového 

systému. Táto vzájomná závislosť jednotlivých prvkov systému zároveň spoluvytvára 

štruktúru samotného systému a spoluurčuje charakter vzájomných vzťahov jeho prvkov.  

Najväčšia nejednotnosť v ponímaní globalizácie v rámci tejto klasifikácie existuje pri 

poslednej dvojici kategórií, proces a globalizujúce činitele. Väčšina autorov sa zhoduje na 

tom, že globalizácia je procesom. Títo autori sa však už menej stotožňujú v otázke, či je 

globalizácia iba jedným procesom alebo ju tvorí viacero procesov. Tí, ktorí tvrdia, že 

globalizácia je tvorená viacerými procesmi, sa navyše nezhodujú v množstve týchto 

procesov. Giddens napr. tvrdí, že globalizáciu tvorí mnoho procesov (teda neurčuje ich 
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presný počet), zatiaľčo Held konkrétne vymenúva štyri procesy, ktoré sú charakteristické 

pre všetky fázy globalizácie (Jones, 2006, Mattová 2003). Existujú však aj tvrdenia, že 

o globalizácii ako o procese hovoriť nemožno, ich argumentácia sa opiera najmä o kategóriu 

globalizujúcich činiteľov: „Podľa tých, ktorí čerpajú z postštrukturalistickej filozofickej 

tradície, procesuálna konceptualizácia globalizácie v sebe zahŕňa koherenciu a stálosť 

pôsobenia globalizačných činiteľov v súčasnom svete, čo v skutočnosti neexistuje. Mocenské 

vzťahy a sociálne činitele, ktoré spôsobujú globálnu vzájomnú závislosť sú z tohto hľadiska 

nestále, navzájom protichodné a niekedy pôsobia v zmysle rozpájania. To otvára kritický 

priestor na spor o to, či javy zachytené v koncepte globalizácie sú výsledkom zmien, ktoré 

môžu byť vymedzené ako jeden alebo viacero procesov“ (Jones 2006, s.12–15). Pri pohľade 

na rozpracovanie problematiky globalizácie z hľadiska tejto klasifikácie zrejme teda najviac 

otázok ostáva práve pri vysvetlení dynamiky jej fungovania.  

 

 

1.2.6. Porovnanie analyzovaných klasifikácií ponímaní globalizácie  

 

Na základe analýzy uvedených klasifikácií je možné si všimnúť veľkú rôznorodosť 

obsahov i rozsahov pojmu globalizácia. Jednotlivé vysvetlenia globalizácie ako javu sa 

v niektorých aspektoch odlišujú natoľko, že sú si vzájomne protichodné. No nie je to len 

množstvo a rozmanitosť pohľadov, ktoré nám tieto klasifikácie poskytujú, ukazujú totiž 

minimálne dvojaký prístup, aký možno uplatniť pri spracovaní daných ponímaní do istého 

teoretického rámca.  

Prvý prístup uplatňujú autori Baylis a Smith, ktorí sa snažia zasadiť koncept 

globalizácie do už existujúceho systému poznania, pričom neopúšťajú rámec jedného 

vedného oboru a špecifickejšie si všímajú ako jav nazývaný globalizácia interpretujú 

jednotlivé teórie medzinárodnej politiky. Na základe toho overujú platnosť a aplikovateľnosť 

už existujúcich teórií vo vzťahu ku koncepcii globalizácie. 

Druhý prístup si vo svojich prehľadoch rozličných chápaní globalizácie zvolili Beck, 

Held, McGrew, Scholte a Jones. Na základe analýzy veľkého množstva prác autorov, 

venujúcich sa globalizácii, si vytvorili vlastné kritériá a postupy na to, ako odlišné závery 

mnohých autorov, často aj z odlišných vedných odborov, zovšeobecniť. Výsledkom sú 

rozmanité klasifikácie všeobecnejšie i prepracované do detailov, ktoré sú odrazom snahy, 

spojenej s narastajúcou potrebou pristupovať ku štúdiu globalizácie multidisciplinárne, 

o komplexné zachytenie a utriedenie najrôznorodejších pohľadov na globalizáciu.  

 

Na základe uvedenej analýzy príčin nejednotnosti ponímania globalizácie 

a predstavenia množstva prístupov k tomuto spoločenskému javu, ktoré boli prezentované 

prostredníctvom vybraných systematických utriedení, som sa pokúsili priblížiť zložitosť 

východiskovej pozície pri skúmaní problematiky globalizácie.  
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Globalization – Approaches and Conceptions of Sellected Authors 

 

Abstract 

 

     This contribution points out the problem of considerable diversity in semantic content of the notion of  

”globalization“ in social sciences, and explains the main reason of unclarity and ambiguousness in using this 

notion. The existing variety of globalization concepts is illustrated by means of different globalization classifications 

that were arranged by selected authors according to specific criteria. The individual classifications are then 

compared, and there are found two distinct approaches how different contents of the notion of globalization can be 

integrated into a theoretical frame. 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Abstrakt 

 

          Nezamestnanosť na Slovensku má výrazný ekonomický sociálny i politický rozmer. Zároveň však má svoje 

regionálne, sociálno-ekologické i kultúrne špecifiká. Cieľom štúdie je pokúsiť sa o makrosociologický a čiastočne i 

mikrosociologický pohľad na príčiny tohoto javu nielen v kontexte súčasného vývoja ale i z pohľadu nedávnej 

histórie..  Na vysokej miere nezamestnanosti  participujú objektívne i subjektívne faktory, ktoré sú úzko späté 

s procesmi ekonomickej transformácie a odštátňovaním hospodárskeho sektora. Zanedbanie riešenia problému 

nezamestnanosti jeho príčin, povedie len k  ďalším deformáciám v sociálnej štruktúre slovenskej spoločnosti, k 

nárastu javov sociálno–patologickej povahy a zhoršeniu kvality spoločenských vzťahov a hodnotového systému 

obyvateľstva Slovenskej republiky. Nezamestnanosť je mnohodimenzionálny jav, preto i  k jej riešeniu je 

nevyhnutné pristupovať komplexne, prostredníctvom analýzy a následného odstraňovania jej príčin.  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Kľúčové slová: nezamestnanosť, politika nezamestnanosti, trh práce, prežívanie situácií nezamestnanosti, 

                         vývoj nezamestnanosti v SR 

 

 

 

Príčiny a charakter nezamestnanosti v SR         

 

          Nezamestnanosť  na Slovensku  má   výrazný ekonomický, sociálny a politický 

rozmer, ale i regionálne, sociálno-ekologické, kultúrne, etnické i generačné špecifiká.  

Neriešenie  tohto problému  ako celku, resp. niektorej z jeho zložiek by znamenalo ohrozenie 

kontinuity spoločenského vývoja.  

          Súčasná nezamestnanosť na Slovensku má svoje korene  už pred r. 1989. Sú spojené 

s oneskorenou a snáď až príliš dynamickou, z regionálneho hľadiska väčšinou 

monoodvetvovou, industrializáciou a s ňou spätou urbanizáciou socialistického typu. Tieto 
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skutočnosti so sebou priniesli nevhodnú štruktúru hospodárstva z celoštátneho, najmä 

však regionálneho hľadiska, nadmernú sociálnu prezamestnanosť a nízku mieru 

adaptabilnosti pracovných síl. O  ostatných nášľapných mínach v sociálnej i kultúrnej 

oblasti, ktoré zanechal predchádzajúci systém v morálke, deformáciách medziľudských 

vzťahov, kultúry práce a pracovnej disciplíny, netreba ani hovoriť.  

         Z chronologického pohľadu na postsocialistickú slovenskú nezamestnanosť vyplýva, že 

Slovensko sa s vysokou mierou nezamestnanosti muselo začať vyrovnávať takmer hneď na 

začiatku svojho transformačného procesu. Hlavnou príčinou prvotných hospodárskych 

ťažkostí bol rozpad trhov RVHP, ktoré predtým odoberali väčšinu našej tovarovej produkcie. 

Nepriaznivý dopad zanechala aj koncepčne nepripravená  konverzia zbrojárskeho priemyslu, 

ktorá v konečnom dôsledku predznamenala i rozpad česko-slovenskej federácie. 

         V neskoršom období ekonomický vývoj a tým i nezamestnanosť výrazne poznačili 

zvyšujúca sa zadĺženosť a platobná neschopnosť podnikov. Tieto nie vždy vyplývali 

z technologického zaostávania produkcie, či absentujúceho odbytu, ale skôr z toho, že 

nanovo sa sformované manažmenty, ktoré vzišli z procesov politických privatizácií, neboli 

schopné zabezpečiť kontinuitu produkcie, ale predovšetkým jej realizácie na trhu. Spôsob 

privatizácie  mal v sebe  navyše zakódovaný fenomén  „tunelovania“ sprivatizovaných 

podnikov, ich tzv. „majiteľmi.“ Tieto skutočnosti viedli len k ďalšiemu prehlbovaniu 

ekonomických problémov a ich vyústením sa prirodzene stalo prepúšťanie zamestnancov. 

         Príčinou vysokej nezamestnanosti v SR v 90-tych rokoch boli predovšetkým špecifické 

štrukturálne problémy trhu práce a celkové štrukturálne problémy ekonomiky a to: 

1. Regionálne rozdiely v nezamestnanosti a nízka mobilita pracovnej sily, ktoré 

spôsobovali predovšetkým prehrievanie trhu práce, v smere dopytu po  pracovnej 

sile, v niektorých regiónoch s nízkou mierou nezamestnanosti. Na druhej strane 

viaceré regióny zdedili vďaka predchádzajúcej monoindustriálnej štruktúre veľmi 

špecifický profil vzdelania a kvalifikácie, ťažko adaptovateľný na nové pomery (platí 

to najmä v oblastiach pôsobenia bývalých podnikov ZŤS, ale i ďalších, ktoré vzišli so 

socialistickej industrializácie a urbanizácie najmä v marginálnych regiónoch 

Slovenska).  

2. Nízko platená práca, nevyvolávala vďaka platnému sociálnemu systému a nákladmi 

súvisiacimi najmä s dochádzkou do zamestnania, záujem prijať takúto prácu. 

Systém demotivoval  najmä tých, ktorí boli schopní na trhu práce získať len nízky 

príjem, ktorý bol blízky  úrovni sociálnych dávok. 

3. Vysoké  daňové a odvodové a  zaťaženie. Pri vysokom daňovom a odvodovom 

zaťažení vznikal veľký rozdiel medzi nákladmi zamestnávateľa na zamestnanca 

a čistým príjmom zamestnanca. Tento rozdiel pôsobil negatívne na zamestnávanie 

najmä v súčinnosti so  systémom sociálneho zabezpečenia.  

4.  Tzv. „šedá ekonomika,“ z nej vyplývajúce „zamestnávanie na čierno“ a ich slabá 

kontrola. Výrazné rozdiely medzi evidovanou a zisťovanou nezamestnanosťou, ale aj 

iné indikátory ukazovali na to, že významná časť registrovaných nezamestnaných 
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pracovala v šedej zóne ekonomiky a to nielen na Slovensku, ale vo významnej miere 

i v zahraničí. 

         Značná časť z uvedených problémov bola riešená až po r. 2002. Okrem pozitív 

vyplývajúcich z novokoncipovaného a v hospodárskej politike i realizovaného 

makroekonomického systému,  sa však na znížení nezamestnanosti  výrazne podpísali 

najmä organizačno-administratívne opatrenia v oblasti evidencie nezamestnanosti 

a prísnejšieho vymedzenia podmienok a faktického zníženia vyplácania sociálnych dávok. 

Nepodarilo sa však  v plnej miere eliminovať (skôr sa prehĺbili) regionálne rozdiely na trhu 

práce, vysoké odvodové zaťaženie a čiernu prácu na vnútornom slovenskom trhu práce. 

Ostali však  niektoré ďalšie problémy, prejavujúce sa i v predchádzajúcom období,  k nim 

treba priradiť: 

a) rigiditu trhu práce,  prejavujúca sa vo veľmi nízkom počte pracovníkov na iný ako plný 

úväzok; 

b) diskrimináciu v prístupe na trh práce, formálne síce odstránenú, napríklad aj zákazom 

publikovať pracovné inzeráty uprednostňujúce určité skupiny potenciálnych 

pracovníkov, v praxi však pretrvávajúcu (voči Rómom, mladým matkám, absolventom 

škôl, osobám starším ako 50 rokov a iným na trhu práce znevýhodneným skupinám);  

c) nedostatočnú vzdelanosť, nevhodnú kvalifikačná štruktúru, prejavujúca sa v tom, že 

značná časť ľudského kapitálu na slovenskom trhu práce, nezodpovedala aktuálnym 

potrebám rozvíjajúcej sa trhovej ekonomiky.  Tento fenomén výrazne podmieňuje 

i tendenciu nárastu doby a v značnej časti regiónov (najmä s vysokou mierou 

nezamestnanosti) i počtu dlhodobo nezamestnaných osôb a výraznejšie sa začal 

prejavovať najmä v rokoch 2006 a 2007, keď výrobu nabehli a postupne rozširujú nové 

investície v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.. 

         Vývoj slovenskej ekonomiky, najmä po parlamentných voľbách v roku 2002, priaznivo 

ovplyvnili: dokončenie reštrukturalizácie bankového sektora, rast hrubého domáceho 

produktu, daňová reforma, prijatie Slovenska za riadneho člena Európskej únie, prílev 

zahraničného kapitálu na Slovensko, celý rad opatrení v oblasti politiky zamestnanosti. 

Tieto skutočnosti znamenali čiastkové riešenie štrukturálnych problémov hospodárstva 

a tým aj znižovanie nezamestnanosti. Aj napriek tomu Slovenská republika má  v rámci 

krajín Európskej únie  i naďalej pomerne vysokú mieru nezamestnanosti.  Do popredia však 

začína  výrazne vystupovať rozpor medzi štruktúrou nezamestnaných na jednej strane 

a požiadavkami trhu práce na strane druhej. 

         Ako uvádza D. Brožová (2003 s.13): „Trh práce je trhom primárneho 

výrobného faktoru. Je to trh ako každý iný, ale napriek tomu je výnimočný. 

Schopnosť pracovať je totiž exkluzívne viazaná na človeka. A ľudia sú jedineční, 

každý má iné schopnosti, nadanie a talent, každý má iné životné a pracovné 

skúsenosti... Človek ako vlastník výrobného faktoru práce ponúka prácu ako službu 

na trhu práce. Výrobcovia si prácu ako službu – spolu so službami ostatných 

výrobných faktorov - najímajú, aby mohli vyrábať tovar... Trhy práce sú, rovnako 
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ako iné trhy, riadené silami ponuky a dopytu. Dopyt po práci je na rozdiel od 

dopytu po tovare dopytom odvodeným. Ponuku práce umožňuje spotrebiteľova voľba 

najužitočnejšej kombinácie pracovného a voľného času.“ 

         V práci Boženy Buchtovej a kol. (2002) sa  trh práce považuje za jeden zo vzájomne 

prepojených segmentov trhového hospodárstva. Podľa uvedenej autorky je trh práce pod 

vplyvom podobných faktorov ako ostatné trhy, avšak má množstvo špecifických rysov, ktoré 

vyplývajú z výnimočného charakteru výrobného faktoru práce.      

         Na Slovensku sa zanedbali   niektoré špecifické štrukturálne problémy trhu práce, 

ktoré majú oveľa priamejší vplyv na  zamestnanosť. Absorbovanie prírastku 

nezamestnaných nedokáže v plnej miere zvládnuť ani zvýšenie dynamiky hospodárskeho 

rastu.  Nezamestnanosť zapríčiňujú aj iné autonómne prvky. Patria k nim  nízky absorbčný 

potenciál formujúceho sa sektora služieb, nedostatočne rozvinutá politika regionálneho  

rozvoja,  nedostatok verejných investícií najmä do regiónov s vysokou mierou 

nezamestnanosti, nízke investície do vzdelania, vedy a výskumu a ďalšie prekážky.  V roku 

2006, najmä však v roku 2007, keď nezamestnanosť klesla v ére samostatného Slovenska 

na historické minimum,  vystúpil do popredia faktor neumiestniteľnosti niektorých skupín 

nezamestnaných na slovenskom trhu práce. Noví investori totiž požadujú pracovnú silu  s 

patričnou kvalifikáciou, ale aj s pracovnou disciplínou a morálkou. Väčšia časť tzv. voľnej 

pracovnej sily s týmito vlastnosťami, ktorá ešte v deväťdesiatych rokoch a v prvých rokoch 

tohto storočia bola v evidencii ÚPSVaR, sa za podstatne výhodnejších podmienok ako 

ponúka slovenský trh práce zamestnala v krajinách Európskej únie. Nezamestnaní ktorí 

ostali v evidencii úradov práce sú z kvalifikačného hľadiska, ale i z hľadiska pracovnej 

morálky a disciplíny, na trhu práce ťažko umiestniteľní. K  uvedeným skutočnostiam sa 

podľa nášho názoru pridružuje i nízka efektivita „nemalých“ prostriedkov  vynakladaných na 

aktívnu politiku zamestnanosti a prácu s inými sociálne handicapovanými osobami.  

         Ako sme uviedli už v úvode, dosiahnutú úroveň nezamestnanosti, nie je možné spájať 

iba s chybami hospodárskej politiky, alebo dôsledkami politiky trhu práce po roku 1989. 

Nezamestnanosť má hlboké korene v minulosti vytvorenej nevhodnej štruktúre 

hospodárstva, nadmernej sociálnej prezamestnanosti a v dosahovanej výkonnosti 

pracovníkov. Rovnako jej dynamiku nevyvolali iba vládou prijaté ekonomické opatrenia a ich 

účinok. Nimi sa de facto len naprávali minulé excesy hospodárskej politiky.  Z hľadiska 

súčasného vývoja „nezamestnateľnosti“ niektorých skupín obyvateľstva, vyvstáva ako 

dlhodobý  a ťažko riešiteľný problém dlhodobá nezamestnanosť. Dlhodobo nezamestnaní sú  

veľmi ťažko umiestniteľní na trhu práce. S dĺžkou nezamestnanosti sa ich šanca 

a schopnosti zamestnať sa neustále znižuje. Navyše je tu skupina tvorená mladou 

generáciou dlhodobo nezamestnaných, ktorí nikdy nepracovali a u ktorých práca v ich 

hodnotovom systéme nezohráva žiadnu rolu. 

         Za dlhodobú nezamestnanosť,  sa podľa Medzinárodnej organizácie práce 

(ILO), považuje  doba bez zamestnania v trvaní 12 a viac mesiacov. Dôsledky 

dlhodobej nezamestnanosti sú po stránke národohospodárskej a individuálno-
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psychologickej najhoršie. Pritom prognózy ohľadom klesania  dlhodobej 

nezamestnanosti nie sú priaznivé, skôr pochmúrne. Ani najmodernejšie 

hospodárske a sociálne systémy nenašli zatiaľ účinný liek proti  dlhodobej 

nezamestnanosti (Vikartovský 1997). 

         Podľa  Petra Mareša (1994) sa dlhodobá nezamestnanosť nielen značne 

rozšírila, ale sa stáva i obtiažnym sociálno-politickým problémom. Všeobecne 

povedané: čím dlhšie sú ľudia nezamestnaní, tým menšiu nádej majú nájsť si opäť 

prácu.  

         Dlhodobá nezamestnanosť všeobecne najviac postihuje: 

� nekvalifikovanú pracovnú silu  

� ženy po materskej dovolenke a ženy s malými deťmi 

� osoby s kumulovanými osobnostnými a sociálnymi handicapmi, 

� príslušníkov etnických skupín a emigrantov, 

� obyvateľov vidieckych oblastí, 

� zdravotne postihnutých jedincov, 

� starších nezamestnaných, ktorí majú väčšie ťažkosti znovu sa zaradiť 

do nového zamestnania,  

� mladistvých a absolventov škôl.  

         Počas celého obdobia, odkedy sa u nás začalo hovoriť o dlhodobej 

nezamestnanosti (koniec roku 1992), sa podstatnejšie jej štruktúra a príčiny 

nezmenili. Zmenil sa však jej rozsah a predĺžila sa aj dĺžka trvania nezamestnanosti 

tak na celoslovenskej úrovni, ako aj v jednotlivých regiónoch. Na trhu práce sa 

vyprofilovalo „tvrdé jadro“ nezamestnanosti a osobitne dlhodobej (uchádzači so 

základným vzdelaním a časť vyučených, Rómovia a pod.). Jednou z príčin podľa VÚ 

MPSVaR SR (1995) je nezáujem zamestnať sa v dôsledku zabezpečeného prísunu 

sociálnych dávok, čo je pre mnohých dostačujúce na umelé zotrvávanie 

v nezamestnanosti. Na druhej strane je to však i neochota zamestnávateľov 

zamestnať človeka, ktorý sa ocitol dlhší čas bez práce. Ako ďalší dôvod nezáujmu 

o hľadanie si zamestnania dlhodobo nezamestnaných vystupuje u väčšiny z nich 

nízka mzda. Cena práce je u nás v porovnaní s pôvodnými krajinami Európskej únie  

stále veľmi nízka. Primeraná výška podpory v nezamestnanosti sa pohybuje len 

málo pod minimálnou mzdou, a tak je možné hľadať riešenie i roztvorením 

diferenciačných nožníc v prospech mzdy, aby sa táto stala dostatočným stimulom aj 

pre nezamestnaných. Na dĺžku trvania nezamestnanosti do značnej miery vplýva 

i nepružnosť na trhu práce, nízka priestorová a profesijná mobilita, resp. neochota 

k tejto mobilite a prekážky zabraňujúce jej rastu, rozdiely medzi štruktúrou ponuky 

a dopytu po práci a na strane nezamestnaných väčšinou absencia vedomostí 

a zručností, ktoré si disponibilné voľné pracovné miesta vyžadujú (Rievajová, 

Staněk, Krausová, 1997). 
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         Medzi dlhodobo evidovanými uchádzačmi o zamestnanie sa postupne 

vyprofilovali skupiny občanov, ktoré sa stali z rôznych príčin na trhu práce ťažšie 

umiestniteľné: 

         Pri členení podľa pohlavia sú to ženy, ktoré sú viac postihnuté dlhodobou 

nezamestnanosťou. Na krátkodobej nezamestnanosti sa naopak podieľajú viac muži 

ako ženy. V dôsledku nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie rodiny sa vyžaduje 

pracovný príjem ženy aj muža. Problém zamestnanosti najmä žien - matiek, ale 

i starších žien, by čiastočne mohol vyriešiť výraznejšie rozšírenie prác na čiastočný 

pracovný úväzok.  

         Pri členení podľa vekových skupín možno konštatovať vysoké zastúpenie  ľudí 

v produktívnom veku a vekovú skupinu mladých ľudí po ukončení prípravy na 

povolanie, ktorá je rizikovou na trhu práce v súbore dlhodobo evidovaných 

nezamestnaných. Malý záujem o túto vekovú skupinu sa prejavuje aj zo strany 

zamestnávateľov. Jednou z hlavých príčin dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí 

je nesúlad medzi ich kvalifikáciou a požiadavkami praxe.  

         Pri členení podľa vzdelania dlhodobou nezamestnanosťou sú najviac 

postihnuté skupiny uchádzačov o zamestnanie s neukončeným základným 

vzdelaním, so základným vzdelaním a s neukončeným učňovským vzdelaním.  

         Pri členení podľa predchádzajúceho zamestnania, najnižší podiel na 

dlhodobej nezamestnanosti majú osoby, ktorých posledné zamestnanie si 

vyžadovalo vysokú kvalifikáciu.  S rastom dĺžky nezamestnanosti  podiel  

kvalifikovaných uchádzačov o prácu klesá. Ak stratí pracovné miesto lepšie platený 

zamestnaný, alebo človek s vyššou kvalifikáciou, prijme obyčajne dočasne menej 

atraktívne pracovné miesto, ale zároveň si hľadá nové pracovné miesto, 

porovnateľné so starým, pričom dĺžka hľadania nového pracovného miesta býva 

krátka. 

         Pri členení podľa územia sa potvrdila skutočnosť, že čím je vyššia miera 

nezamestnanosti, tým je vyšší i podiel uchádzačov dlhodobo evidovaných. 

Z celkového počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie v danom území je najviac 

dlhodobo evidovaných osôb na území východného a juhu stredného Slovenska, 

najmenej na území Bratislavy. 

         Ukazuje sa, že riešenie problému  najmä dlhodobej  nezamestnanosti, sa 

musí stať prioritou nielen hospodárskej, ale predovšetkým sociálnej a školskej 

politiky, pretože bariéry  zamestnanosti postupom času narastajú. Je potrebné 

získať a zmobilizovať klientov nielen ihneď ako stratia prácu alebo ukončia školu, 

systematicky je potrebné pracovať aj so školopovinnými deťmi pochádzajúci z rodín 

ohrozených nezamestnanosťou. Medzi odporúčané metódy patria: prinášanie služieb 

do podnikov, škôl, organizácií, využívanie médií, organizovanie kolektívnej pomoci 

prostredníctvom klubov práce. Dôležitým faktorom na jej eliminovanie sú 

i zahraničné investície, najme využívanie Európskych sociálny fondov. 
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Nezamestnanosť v SR a politika zamestnanosti 

 

         Základnými kritériom podľa ktorého posudzujeme nezamestnanosť je miera  

nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti udáva jej veľkosť a rozsah, ako i dobu 

trvania. Miera nezamestnanosti sa podľa metodiky ILO počíta ako „... pomer počtu 

nezamestnaných evidovaných úradmi práce k disponibilným pracovným silám, ku 

ktorým patria zamestnaní vrátane žien na materskej a ďalšej materskej dovolenke.“ 

(Rievajová 1996, s.4). Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, od decembra 

1997 v súlade so zákonom NR SR č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení 

neskorších predpisov,  stanovilo túto metodiku na vykazovania miery 

nezamestnanosti.  Miera nezamestnanosti sa podľa tejto metodiky vypočítava zo 

vzorca:                                          

                       DPN 

            MN = ––––––––  x 100 

                       PEAO 

Legenda:   MN  - miera nezamestnanosti 

                 DPN  - disponibilný počet nezamestnaných 

                  PAEO  - počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva 

Disponibilný počet nezamestnaných je tvorení rozdielom evidovaných 

nezamestnaných a tých evidovaných nezamestnaných, ktorí bezprostredne nemôžu 

nastúpiť do zamestnania (rekvalifikácia, pracovná rehabilitácia zabezpečovaná  

ÚPSVR, pracovná neschopnosť, poberanie peňažnej pomoci v materstve). 

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov je tvorený súčtom zamestnaných 

a nezamestnaných, ktorý je vypočítaný MPSVaR SR po dohode so Štatistickým 

úradom SR. Problémom pri meraní nezamestnanosti je prehľad o nezamestnaných 

osobách, ktoré sú bez práce, ale nie sú v evidencii ÚPSVaR. Existujúce analýzy 

nezamestnanosti preto upozorňujú, že registrovaná miera nezamestnanosti je 

z tohto dôvodu nižšia ako skutočná nezamestnanosť. Predpokladá sa však, že 

rozdiely nie sú vysoké, pretože je v záujme nezamestnaných evidovať sa na ÚPSVaR 

najmä z ekonomických dôvodov. 

         Slovensko svoju ekonomickú reformu začalo v januári 1990. Jej priebeh už v 

prvej etape však poznamenala hospodárska  recesia s náhlym zvýšením miery 

nezamestnanosti a ťaživým sociálnym dopadom na obyvateľstvo. Ekonomika 

Slovenska  sa dostala  do hospodárskej recesie, ktorú charakterizoval  pokles 

dopytu, výroby a investícií, pokles produktivity, rast nezamestnanosti, pokles 

reálnych miezd a finančná kríza podnikovej sféry. Hospodárska recesia zasiahla 

jednotlivé regióny Slovenska značne nerovnomerne. Zložitý proces 

reštrukturalizácie v priemysle a iných odvetviach riešil prezamestnanosť, ktorá sa  

v roku 1990 iba v priemysle odhadovala na 30% až 40%.  (Mihálik 1994). 
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         Nárast nezamestnanosti na Slovensku mal dlhodobo stúpajúcu tendenciu. Jej 

miera však do istej miery bola poznamenaná sezónnosťou a populistickými 

opatreniami niektorých vlád, smerujúcimi k umelému znižovaniu evidovanej 

nezamestnanosti. Tieto skutočnosti sa prejavili aj v číslach. Napríklad ku koncu 

roku 1995 dosiahla evidovaná nezamestnanosť 13,1%, ku koncu roku 1996 poklesla 

na12,8%, v nasledovnom roku (1997) dosiahla miera nezamestnanosti 13,4% 

(Mikloš 1998). 

         Okrem vysokej a rastúcej miery nezamestnanosti, veľkej regionálnej 

diferenciácie a veľkého počtu uchádzačov na jedno voľné pracovné miesto, ťaživým 

problémom v tomto období sa stala  dlhodobá nezamestnanosť.  Podiel dlhodobo, 

viac ako jeden rok nezamestnaných osôb, ku koncu roka 1996 presahoval 50% a ku 

koncu roka 1997 sa  na tomto pomere nič zásadné nezmenilo. Pretrvával aj vysoký 

podiel nezamestnanosti Rómov, ktorí tvorili 19,2% nezamestnaných, čo približne 

dvojnásobne prevyšuje ich podiel na celkovej populácii. Znížil sa podiel 

nezamestnaných absolventov škôl, ktorý ku koncu roka 1997 bol 7,3% (Mikloš, 

1998). 

         Podľa údajov Národného úradu práce bol počet evidovaných nezamestnaných  

v SR v decembri roku 1998 428 209 osôb, čo bola  najvyššia miera v novodobej (po 

r.1989) histórii Slovenska. V štruktúre nezamestnaných podľa vzdelania prevládali 

osoby s učňovským  a so základným vzdelaním. Z hľadiska vekového zloženia 

takmer jednu tretinu nezamestnaných tvorili mladí vo veku do 24 rokov (32,2%). 

Vysoký podiel mladých ľudí hovoril o tom, že sa na trhu ešte nevytvorilo štandardné 

trhové prostredie pre pružnú alokáciu pracovných síl. Podiel dlhodobo 

nezamestnaných tvoril ku koncu roku 1998 38,2%. Osôb u ktorých  evidencia v  

nezamestnanosti presahovala 24 mesiacov bola v tomto období jedna pätina. 

Priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku dosahovala k 31.12.1998 16,43%. 

Najvyššia miera nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji 23,09%. Veľký podiel 

nezamestnaných tvorili dlhodobo nezamestnaní. Najmä u tejto skupiny dochádzalo 

k zníženiu možnosti uplatniť sa na trhu práce, kvôli strate pracovných návykov a 

pracovnej morálke.  Na druhej strane už v tomto období sa vyskytovali  situácie, že 

existujúce voľné pracovné miesta nebolo možné obsadiť, kvôli nevhodnej skladbe 

nezamestnaných.  Okrem nízkej kvalifikačnej úrovni, bola príčinou problémov pri 

riešení nezamestnanosti  aj nízka geografická mobilita nezamestnaných. (Bodnárová 

1999). 

         Nezamestnanosť v SR, podľa dovtedajších údajov, dosiahla najvyššiu mieru vo 

svojej histórii v marci roku 1999  a to až 17,6%, tým sa SR zaradila k štátom 

s najväčšou nezamestnanosťou v Európe. Aj keď počet nezamestnaných v období od 

roku 1994 po rok 1996 klesal, od roku 1997 začal opäť narastať. Zvyšoval sa aj 

napriek tomu, že hrubý domáci produkt vykazoval štatistický nárast. Príčinami 

rastu nezamestnanosti v tomto období boli hromadné prepúšťanie, znižovanie 
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prostriedkov na aktívnu politiku trhu práce, pokles voľných pracovných miest. 

Zmeny v tejto situácii mohlo priniesť len oživenie hospodárstva a novela zákona 

o zamestnanosti. K pretrvávaniu vysokej miery nezamestnanosti prispievala 

i nevhodná politika vlády. Pretrvávanie vysokej miery nezamestnanosti bolo 

dôsledkom viacerých faktorov. Za vysoko pravdepodobné možno označiť relatívne 

vysokú mieru náhrady pracovnej mzdy a nízke mzdy v niektorých odvetviach 

a regiónoch, ktoré nemotivovali k hľadaniu nového zamestnania, a samozrejme 

prístup k sociálnym dávkam po ukončení nároku na podporu v nezamestnanosti. 

Hypotézu o relatívne dostatočnej náhrade pracovného príjmu podporou 

v nezamestnanosti, s pomerne ľahkým prístupom k sociálnym dávkam, poprípade 

možnosťou zaistiť si príjem iným spôsobom (práca na čierno), potvrdzovali i 

výsledky z výskumu, ktorý uskutočnil Výskumný ústav práce a sociálnych vecí 

v roku 1998. Nevyhnutnosťou sa ukázala potreba upraviť systém dávok tak, aby 

bolo výhodnejšie prijať zamestnanie alebo rekvalifikáciu namiesto poberania 

sociálnych dávok. Verejnoprospešné práce tiež zrejme nesplnili rolu, ktorá sa od 

nich očakávala, už v tomto období sa javilo, že vhodnejšie by bolo  preorientovať sa 

na tvorbu stabilných miest. (Bodnárová 1999). 

         Slovenská ekonomika od roku 1998 dosahovala relatívne vysoký hospodársky 

prírastok, aj napriek tomu sa v tomto období počet nezamestnaných permanentne 

zvyšoval. Nezamestnanosť v rokoch 1999 a 2000 sa zvyšovala z 13,7% v roku 1998 

na 17,3% v roku 1999 a na 19,1% k 30.6.2000, ako aj rastúci podiel dlhodobo 

nezamestnaných (Woleková, Radičová, 2000). Zatiaľ čo v roku 1997 pripadalo 10 

nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto, koncom roka 2000 to už bolo 67 

nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto (Radičová 2001).  

         V priebehu roku 2000 sa rast miery nezamestnanosti zastavil, v dôsledku 

verejnoprospešných prác dokonca poklesol na 18%. Za výrazného pôsobenia 

populačného faktora sa v prvom štvrťroku 2001 zvýšila miera nezamestnanosti na 

19,7%, v druhom štvrťroku poklesla na 19,2%. Trh práce zaznamenal relatívne silný 

príliv na strane ponuky v dôsledku demografických faktorov. Došlo teda k stavu, 

keď sa súčasne zvyšoval počet zamestnaných, pritom však aj vzrastala miera 

nezamestnanosti. V druhom štvrťroku 2001 sa prírastok ponuky na trhu práce 

o 100 osôb rozdeľuje medzi 40 nezamestnaných a 60 zamestnaných. Miera 

nezamestnanosti výraznejšie neklesla ani v období, keď sa dosahoval silný rast 

hrubého domáceho produktu (1994 – 1998). Vysoká miera nezamestnanosti sa 

často pripisovala nemotivačnému nastaveniu sociálneho zabezpečenia. Aj analýza 

finančných stimulov pripúšťa, že v SR demotivačné účinky sociálnych dávok 

potenciálne existujú (Moraway, Pažitný, Červenáková, 2001). 

         Priemerný počet poberateľov podpory v nezamestnanosti v roku 2000 bol 111 

567 osôb. Dlhodobo nezamestnaných viac ako jeden rok bolo 43,6%, viac ako dva 

roky 21,6% z celkového počtu nezamestnaných. V dlhodobej nezamestnanosti 
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pretrvávali tí, ktorí pracovali v predchádzajúcom zamestnaní ako pomocníci 

a nekvalifikovaní robotníci. Priemerná doba trvania nezamestnanosti dosiahla 13,7 

mesiacov (Radičová 2001). Podľa Národného úradu práce k 31.12.2002 bola miera 

nezamestnanosti v SR 17,45% (NÚP, 2003). 

         K priaznivému obratu vo vývoji nezamestnanosti na Slovensku došlo po 

parlamentných voľbách v r. 2002. Slovensko však naďalej patrilo podľa P. Gondu a O. 

Dostála (2004)  ku krajinám s vysokou mierou nezamestnanosti. V septembri 2004 bola 

miera nezamestnanosti v SR dvojnásobne vyššia v porovnaní s priemerom Európskej únie a 

po Poľsku druhá najvyššia v Európske únií. Kým na začiatku predchádzajúceho volebného 

cyklu v rokoch 1998 a 1999 došlo k výraznému nárastu nezamestnanosti až na úroveň nad 

18% po voľbách v roku 2002 dochádzalo naopak k postupnému znižovaniu miery 

nezamestnanosti. Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti poklesla zo 17,8% v roku 

2002 na 15,2% v roku 2003. K 30. novembru 2004 bolo na úradoch práce, sociálnych vecí a 

rodiny evidovaných 371 567 nezamestnaných ( 329 322 disponibilných).  

         Charakteristickou črtou nezamestnanosti na Slovensku naďalej ostával vysoký podiel 

dlhodobo nezamestnaných. Podiel nezamestnaných zaradených do evidencie dlhšie ako 

jeden rok z celkového počtu evidovaných nezamestnaných klesol v priebehu roku 2003 len 

minimálne zo 47,3% (koncom roka 2002)  na 47,0% (koncom roka 2003). (Gonda, Dostál, 

2004). 

         Správa o sociálnej situácií obyvateľstva v roku 2004 uvádza, že podľa údajov Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny trend klesania nezamestnanosti pretrvával vo väčšine roka 

2004. Bolo to dôsledkom intenzívnejšej spolupráce uchádzačov o zamestnanie s úradmi 

práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež územno-právnych predpisov v oblasti služieb 

zamestnanosti, ako i sprísnenia podmienok v poskytovaní dávok v nezamestnanosti, taktiež 

však aj vplyvom sezónnosti a verejnoprospešných prác. Priemerná miera evidovanej 

nezamestnanosti klesla z 15,19% v roku 2003 na 14,26% v roku 2004. Skupina 

disponibilných nezamestnaných predstavovala 91,3% uchádzačov o zamestnanie ( v roku 

2003 to bolo 90,9%). Zo všetkých uchádzačov o zamestnanie, tak mohlo 373 471 občanov 

bezprostredne po ponuke pracovného miesta nastúpiť do zamestnania.  Znížil sa aj počet 

dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie oproti roku 2003 o jeden 

percentuálny bod   a dosiahol v roku 2004 hodnotu 48,2%. Avšak podiel uchádzačov o 

zamestnanie evidovaných viac ako 2 roky na  celkovom počte uchádzačov o zamestnanie 

vzrástol o 1,9 percentuálneho bodu (28,7% v roku 2003 na 30,6% v roku 2004) (Správa o 

sociálnej situácií obyvateľstva 2004). 

         Vývoj nezamestnanosti po nástupe novej exekutívy (2002) zahŕňal v sebe väčšinou 

pozitívne, čiastočne však i negatívne javy. Medzi pozitívne možno zaradiť skutočnosť, že 

priemerná miera evidovanej nezamestnanosti neprekročila hranicu 13%. Naďalej pokračoval 

trend znižovania počtu občanov zaradených do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Medzi 

negatívne trendy súvisiace s nezamestnanosťou možno zaradiť hlavne zvýšenie podielu 
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dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie až na hodnotu okolo 50 % (Gribová, 

2006).  

         Ako uvádza Alois Oliva (2006) priemerná miera evidovaných nezamestnaných na 

Slovensku bola v roku 2005 na úrovni 11,63%. UPSVaR (2006) uvádza, že miera 

nezamestnanosti ku koncu decembra 2005 dosiahla hodnotu 11,36%. Miera 

nezamestnanosti v marci 2006 ustálila na hodnote 10,44% (Oliva, A., 2006. pričom počas 

celého roka 2006 vykazovala klesajúci trend (Oliva, A., 2006).  Klesajúci trend evidovanej  

nezamestnanosti sa potvrdil aj na vývoji v r. 2007. V septembri 2007 tvoril a miera  

uchádzačov o prácu 9,43% a miera evidovaných nezamestnaných 8,30%. Priaznivý vývoja 

nezamestnanosti  v posledných štyroch rokoch je evidentný i z grafov č.1. a č.2. 

. 
                    
 
Graf č. 1. 
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Zdroj: http://www. upsvar.sk/rsi/rsi..nsf. 
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Graf č. 2  
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         Z vyššie uvedeného vyplýva, že nepriaznivý vývoj nezamestnanosti na Slovensku  sa 

podarilo zvrátiť, predovšetkým vďaka investíciám do národného hospodárstva, ale 

i otvorenia sa trhov práce krajín Európskej únie (aj keď nie všetkých, odhad však hovorí, že 

v krajinách Európskej únie v súčasnosti pracuje okolo 190 000 občanov SR). 

         Ostávajú však aj neustále pretrvávajúce problémy, ktoré sú vyvolané mnohými 

príčinami. Tieto príčiny sa navyše vzájomne podmieňujú. Aj keď sa niektoré z nich  

čiastočne darí eliminovať, pokiaľ sa na Slovensku nepodarí odstrániť väčšinu z nich, 

nemôžeme počítať s ďalším výraznejším znižovaním nezamestnanosti, predovšetkým 

dlhodobej. K faktorom, ktoré ešte aj dnes ovplyvňujú mieru a dynamiku vývoja 

nezamestnanosti, možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

a) nestabilita  aparátu štátnej a verejnej správy; 

b) mzdové ohodnotenie práce a jeho výrazné zaostávanie za priemerom 

Európskej únie, ale i rastom produktivity práce v posledných rokoch v SR; 

c) prezamestnanosť, najmä v štátnej a verejnej správe, ako dôsledku nízkej 

produktivity, kvality a organizácie práce;  

d) nedostatočná rozvinutosť  terciárneho sektora; 

e) nedostatočná podpora malého a stredného podnikania, najmä v oblasti 

cestovného ruchu; 
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f) nedostatok zdrojov pre potreby investičnej výstavby, predovšetkým 

v ekonomicky zaostávajúcich regiónoch Slovenska; 

g) vzdelanostná a kvalifikačná štruktúra ekonomicky aktívneho obyvateľstva, 

nezodpovedajúca potrebám trhu práce;   

h) regionálne rozdiely v nezamestnanosti a nízka mobilita pracovnej sily; 

i) nedostatočne flexibilný a potrebám trhu práce nezodpovedajúci systém 

školstva; 

j) Pretrvávajúce deformácie v systéme sociálneho zabezpečenia, aktívnej politiky 

zamestnanosti a kontroly čiernej práce. 

         Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení v roku 2006, sa 

zaviazala prijať rôzne opatrenia na uplatňovanie programového a projektového prístupu, 

zameraného na predchádzanie vylúčenia z trhu práce a podporu integrácie znevýhodnených 

skupín do zamestnania, najme absolventov škôl občanov so zdravotným postihnutím, 

matiek s deťmi a osôb vo veku blízkom dôchodkovému veku, zníženiu regionálnych rozdielov 

z hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti a produktivity práce, najmä v zaostávajúcich 

regiónoch s vysokou nezamestnanosťou (http://www.employment.gov.sk/) 

         Masová nezamestnanosť so sebou prináša nasledujúce celospoločenské problémy, 

ktoré negatívne vplývajú na kvalitu života slovenskej spoločnosti: 

1. Ohrozuje kontinuitu vývoja sociálneho a kultúrneho systému spoločnosti. Prejavuje 

sa to v znižovaní prostriedkov do celospoločensky významných oblastí a tým i 

možností ich optimálneho rozvoja. Jedná sa predovšetkým o oblasti: 

• vzdelávacieho systému 

• zdravotníctva 

• sociálnej starostlivosti a pomoci ostatným ekonomicky neaktívnym a sociálne 

odkázaným zložkám obyvateľstva 

• vedy a výskumu  

• kultúry a umenia 

2. Zvyšuje riziko výskytu sociálno-patologických javov v spoločnosti  

3. Vedie k sociálnej izolácii nezamestnanosťou najviac ohrozených   spoločenských skupín 

obyvateľstva, s hrozbou vytvárania kontrakultúr vo vzťahu k majoritnej spoločnosti 

najmä u rómskeho etnika.  

4. Vedie k ohrozeniu kvality spoločenských vzťahov a hodnotového systému 

v spoločnosti.  

         Eliminovať vysokú mieru nezamestnanosti i jej negatívne dopady najefektívnejšie 

možno  s využitím skúseností krajín, ktoré sa s týmto problémom dokázali úspešne 

vysporiadať. Pozitívne zmeny v zamestnanosti najvyspelejších ekonomík, treba vidieť 

v kontexte dlhodobej transformácie vyspelých  ekonomík tzv. „starej pätnástky“ Európskej 

únie od industriálnych ekonomík k poznatkovo založeným ekonomikám. Transformácia 

mala v týchto krajinách viacero rozmerov. Išlo o sektorové posuny smerom k službám 
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a zvýšený význam odborov špičkových technológií v spracovateľskom priemysle. „Porovnanie 

rastu zamestnanosti s intenzitou informačných technológií (určenou ako podiel investícií do 

informačných technológií na celkových investíciách) poskytuje istý dôkaz tohto vplyvu. 

Naznačuje, že rast zamestnanosti v osemdesiatych rokoch ale aj v deväťdesiatych (príklad 

Fínska) bol väčší v krajinách, ktoré investovali do aplikácií nových technológií.“ (Zajac 2004, 

s.83) Treba len veriť, že sa aj na Slovensku tento model podarí naštartovať. Skúsenosti 

z iných krajín ukazujú, že jeho presadzovanie v komplexe spoločenského života je veľmi 

intenzívne. 

 

 

Empirická analýza sebareflexie evidovaných nezamestnaných v 

okresoch Košice I. – IV.  a Košice okolie  

 

         K problematike nezamestnanosti však nemožno pristupovať len  

z makrosociologického hľadiska. Nie  menej významnú rolu v tomto smere zohráva 

každodenné vnímanie a prežívanie situácie nezamestnanosti ako i sledovanie aktivít na trhu 

práce samotnými nezamestnanými. Makrosociologickú úroveň poznania fenoménu 

nezamestnanosti, je teda potrebné doplniť o mikrosociologickú úroveň pohľadu na problém 

nezamestnanosti. K tomuto pohľadu  môžu napomôcť  výsledky empirických sociologických 

výskumov.  

 

Zameranie a ciele analýzy 

 

V mesiacoch október 2005 až január 2006 bol realizovaný empirický sociologický výskum 

nezamestnanosti evidovaných nezamestnaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Košiciach Niektoré vybrané výsledky z realizovaného výskumu uvedieme v nasledujúcej 

časti príspevku . 

 

Ciele výskumu: 

           

• Zistenie subjektívne pociťovaných príčin nezamestnanosti u evidovaných 

nezamestnaých  na ÚPSVaR. 

• Zistenie aktivít  nezamestnaných na trhu práce. 

• Zistenie aktivít evidovaných nezamestnaných pri získavaní vedomostí a zručností pre 

zvýšenie šance uplatniť sa na trhu práce. 

• Zistenie  kvality každodenného života nezamestnaných a ich sociálnych vzťahov. 

V príspevku boli analyzované len dva  vybrané aspekty  a to v závislosti od veku, 

pohlavia a čiastočne i vzdelania a doby evidovanej nezamestnanosti. Zamerali sme sa 

na: 
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a/ prežívania situácie nezamestnanosti, 

b/ zistenie informovanosti evidovaných nezamestnaných o možných aktivitách 

organizovaných ÚPSVaR na získanie vedomostí a zručností pre uplatnenie sa na trhu 

práce. 

 

 

Metóda 

 

Výskum bol uskutočnený technikou riadeného rozhovoru. V rozhovore bolo použité čť 

štandardizovaných a pološtandardizovaných otázok Získané empirické dáta boli spracované 

v štatistickom programe STATISTICA 5.5. pomocou metód deskriptívnej štatistiky. 

 

 

Výskumná vzorka 

 

         Širšie koncipovaný empirický sociologický výskum bol realizovaný technikou riadeného 

rozhovoru v mesiacoch október 2005 – január 2006.  Výberový súbor tvorilo 600 respondentov 

a bol stanovený na základe kvótneho výberu. Terénny výskum realizovali pracovníci ÚPSVaR 

na pracoviskách v Košiciach a v Moldave N. Bodvou    Základný súbor tvorilo spolu 23 853 

evidovaných nezamestnaných v okresoch Košice I, Košice II., Košice III., Košice IV. a Košice-

okolie. Uvedený počet evidovaných nezamestnaných bol v evidencii ÚPSVaR Košice k 30. 

septembru 2005. Z tohoto počtu bolo 12 255 žien, čo predstavovalo 51,8% a 11 498 mužov, čo 

predstavovalo 48,2%.   

        

 

Tabuľka č.1. Rozloženie vekových skupín v základnom súbore 

 

Vekové skupiny N  % 

Do 18  477 2,00 

18 – 25 5 293 22,20 

26 – 35 5 852 24,54 

36 – 50 8 360 35,06 

50 a viac  3 901 16,36 

Spolu 23 853 100 
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Tabuľka č.2.  Rozloženie vzdelanostných skupín v základnom súbore 

 

Stupeň vzdelania N  % 

0 728 3,05 

1 7883 33,05 

2,3 6952 29,14 

4 2197 9,21 

5 815 3,42 

6 3916 16,42 

7,8,9 1362 5,71 

Spolu 23 853 100 

Legenda:  

0 – nedokončené zákl. a bez vzdel. 

1 – úplné základné 

2 - vyučenie 

3 – stredné odborné bez maturity 

4 – stredné úplné s maturitou 

5 – úplné stredné všeobecné s maturitou 

6 – úplné stredné odborné s maturitou 

7 – vyššie 

8 – vysokoškolské 

9 – vedecká výchova 

 

         Výberový súbor tvorilo 600 respondentov – evidovaných nezamestnaných z okresov 

Košice I., Košice II., Košice III, Košice IV. a okresu Košice-okolie. Vo výberovom súbore bolo 

311 žien (51,83%) a 289mužov (48,17%). 

 

Tabuľka č. 3. Zloženie výberového súboru podľa vekových skupín 

 

Vekové skupiny N % 

Do 18  12 2,00 

18 – 25 133 22,20 

26 – 35 147 24,54 

36-50 210 35,06 

51 a viac 98  16,36 

Spolu 600 100 

 

 

         Z počtu respondentov  podľa rodinného stavu  152 respondentov (25,3%) bolo  

slobodných, vydatých – ženatých bolo 360 respondentov (60,0%), rozvedených 24 

respondentov (4,0%), spolužitie ako  druh a družka uviedlo 56 respondentov (9,3%) a 8 
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respondentov (1,3%)bolo z kategórie vdovec, vdova. Podľa počtu detí bolo 176 

respondentov(29,4%) bezdetných, 103 respondentov (17,2%) malo jedno dieťa, dve až tri 

deti uvádzalo 236 respondentov(39,4%), štyri až päť detí malo 59 respondentov (9,9%) a 25 

respondentov uviedlo spolužitie so šiestimi a viacerými deťmi. Podľa národnostného 

zloženia výberový súbor tvorili z 89,33% občania slovenskej národností, 31  respondentov 

(5,2%) uviedlo maďarskú národnosť, 25 (4,2%)rómsku národnosť a štyria respondenti 

(0,7%) uviedli nemeckú národnosť. Českú a rusínsku národnosť uviedlo po jednom 

respondentovi (0,2%) a dvaja respondenti (0,3%) uviedli ukrajinskú národnosť.  

         Podľa vzdelania bolo rozloženie výberového súboru nasledovné: 

 

Tabuľka č. 4. Charakteristika výberového súboru podľa dosiahnutého stupňa vzdelania 

 

Stupeň vzdelania    N  % 

0 19 3,2 

1 195 32,5 

2,3 170 28,3 

4 48 8,0 

5 108 18,0 

6 24 4,0 

7,8,9 36 6,0 

Spolu 600 100 

Legenda: 

0 – nedokončené zákl. a bez vzdel. 

1 – úplné základné 

2 - vyučenie 

3 – stredné odborné bez maturity 

4 – stredné úplné s maturitou 

5 – úplné stredné všeobecné s maturitou 

6 – úplné stredné odborné s maturitou 

 

 

Výsledky analýzy 

  

         Nezamestnanosť ako záťažová životná situácia negatívne ovplyvňuje každého jedinca. 

Prežívanie tejto záťaže je u každého jedinca individuálne  a závisí od spôsobu reagovania 

a vyrovnávania sa s touto záťažovou situáciou. Jedinec, ktorý vníma nezamestnanosť ako 

existenčné ohrozenie má znížené sebahodnotenie a pocit neschopnosti. Na druhej strane 

nezamestnanosť môže považovať aj za výzvu a bude sa správať aktívne.  Na tomto 

hodnotení sa zrejme bude významne podieľať vekový faktor, pohlavie ale i dosiahnutý 

stupeň vzdelania. 
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         Vo výskume sme preto položili otázku, v ktorej sme sledovali vyjadrenie miery 

spokojnosti s vlastným životom. Mieru spokojnosti sme sledovali prostredníctvom 

vyjadrenia  miery súhlasu s výrokom „so  svojim životom som spokojný.“  Respondenti 

mohli mieru súhlasu s výrokom  vyjadriť na 4-stupńovej škále .  Zaujímalo nás do akej 

miery túto spokojnosť ovplyvňuje dĺžka evidovanej nezamestnanosti a dosiahnutý stupeň 

vzdelania. Plnú spokojnosť so svojim životom  vyjadrilo 8,2% respondentov a až 42,8% 

respondentov uviedlo, že nie sú so svojím životom spokojní.  Odpoveď „skôr súhlasím“ 

uviedlo 15,5% respondentov a „skôr nesúhlasím“ uviedlo 33,5 respondentov. Z uvedeného 

porovnania vyplýva, že viac ako 75% respondentov sa vo väčšej miere prikláňalo 

k odpovediam skôr nesúhlasím a  nesúhlasím. Na tejto skutočnosti sa zrejme podpísala 

samotná nezamestnanosť. Do istej miery to potvrdil i vplyv doby nezamestnanosti na 

stúpajúcu mieru nespokojnosti s vlastným životom. 

 

Tabuľka č. 5. Miera spokojnosti s vlastným životom v závislosti od dĺžky 

nezamestnanosti v %, na základe vyjadrení sa k výroku: „so svojim životom som 

spokojný.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Graf č. 3. Miera spokojnosti s vlastným životom v závislosti od dĺžky nezamestnanosti 

na základe vyjadrení sa k výroku: „so svojim životom som spokojný.“ 

.   
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Dĺžka 
nezamest. 

súhlasím skôr 
súhlasím 

skôr 
nesúhlasím 

nesúhlasím 

do 3 mes. 13,3 20,0 33,5 36,7 

3 - 6 mes. 7,4 19,8 27,2 45,7 

6 - 12 mes. 7,4 15,6 31,1 45,9 

12 - 24 mes. 8,3 15,3 31,9 44,4 

2 - 5 rokov 10,1 12,4 34,9 42,6 
viac ako 
5rokov 5,3 14,9 43,6 36,2 

Celkom 8,2 15,5 33,5 42,8 
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     Dĺžka nezamestnanosti : 

      1 – do 3 mes.  2 – od 3 -6 mes. 

        3 – od 6 – 12 mes. 4 – od 12 – 24 mes. 

      5 – od  2 – 5 rokov 6 – viac ako 5 rokov    

 

 

         Pri jednotlivých dobách podľa dĺžky nezamestnanosti, nespokojnosť s vlastným 

životom, v odpovediach „nesúhlasím“, nezamestnaní   respondenti uviedli nasledovne : 36,7 

% respondentov  s dĺžkou nezamestnanosti do 3 mesiacov,  45,7% respondentov s dĺžkou 

nezamestnanosti od 3 do 6 mesiacov,   45,9 %  respondentov s dĺžkou nezamestnanosti od 

6 do 12 mesiacov. S ďalším zvyšovaním doby nezamestnanosti sa už však miera 

nespokojnosti s vlastným životom nemenila. Z výsledkov výskumu vyplýva a znázorňuje to 

aj graf č. 3., že miera nespokojnosti nezamestnaných respondentov je pomerne vysoká už 

od začiatku nezamestnanosti, čo   prezentovali  respondenti  s dobou nezamestnanosti do 3 

mesiacov. Následne, s prehlbujúcou sa dobou nezamestnanosti, sa prejavila stúpajúca 

tendencia nespokojnosti, resp. klesá spokojnosť s vlastným životom u nezamestnaných 

respondentov  v závislosti od dĺžky nezamestnanosti.  

         Ďalej z výsledkov výskumu vyplynulo, že miera spokojnosti s vlastným životom stúpala 

s dosiahnutým stupňom vzdelania.  Potvrdzujú to výsledky  uvádzané v tabuľke  č. 6. 

  

Tabuľka č. 6.  Miera spokojnosti s vlastným životom v závislosti od dosiahnutého 

stupňa vzdelania v %, na základe vyjadrení sa k výroku: „so svojim životom som 

spokojný.“ 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Podľa jednotlivých vzdelanostných skupín,  najnižšiu spokojnosť vyjadrili respondenti  

s ukončenou ZŠ  s uvedeným výrokom „súhlasilo“ a „skôr súhlasilo“ len 32,3 %, u 

respondentov s ukončeným  SOU bez maturity to bolo  38,3%. Ako vyplýva  z tabuľky č. 6.  

a z grafu č. 4.,  so stúpajúcim vzdelaním, napriek  situácii nezamestnanosti, spokojnosť 

Vzdelanie 
súhlasím skôr 

súhlasím 
skôr 

nesúhlasím 
nesúhlasím 

neukončená 
ZŠ 26,3 21,1 31,6 21,1 
ZŠ 8,2 24,1 31,8 35,9 
SOU  11,2 27,1 36,5 25,3 

SOU s mat. 6,3 35,4 43,8 14,6 
GYM. 18,5 33,3 33,3 14,8 
USO 20,8 18,7 31,0 29,5 

VŠ hum. 36,0 24,0 36,0 4,0 
VŠ tech. 45,5 9,1 27,3 18,2 
Celkom 13,7 26,8 34,2 25,3 
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s vlastným   životom  uvádzalo viac respondentov. Výnimku v tomto smere tvorili len 

respondenti s neukončeným základným vzdelaním u ktorých pozitívne svoj život hodnotilo 

47,4% respondentov. Je to zrejme odvodené od životných cieľov a hodnotenia ich miery 

naplnenia. 

 

Graf č. 4.   Miera spokojnosti s vlastným životom v závislosti od dosiahnutého stupňa 

vzdelania, na základe vyjadrení sa k výroku: „so svojim životom som spokojný.“ 
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  Vzdelanie : 1 –  neukončená ZŠ       2 - ZŠ  3 – SOU  4 – SOU s mat. 

                     5 – Gymnázium                6 – USO  7 – VŠ humanit.   8 – VŠ tech. 

 

         Mieru spokojnosti s vlastným životom sme analyzovali aj podľa pohlavia.  Z výsledkov 

výskumu, však nevyplynuli pri odpovedi na túto otázku výraznejšie rozdiely  medzi 

nezamestnanými mužmi a nezamestnanými ženami. Z celého súboru pozitívne svoj život 

hodnotilo 40% respondentov, pri čom u žien to bolo 41,4% a u mužov 39,5%. 

U respondentov obidvoch pohlaví teda prevládlo negatívne hodnotenie vlastného života. 

života.  

         Aký podiel má na tom podľa vnímania respondentov nezamestnanosť,  do istej miery 

môžu napovedať odpovede na otázku: „Ako sa cítite v situácii nezamestnaného?“ Z výsledkov 

vyplynulo, že  alternatívu odpovedí z päť stupňovej škály  „väčšinou mi to vadí“ a „veľmi to 

vadí“ uviedlo 55,4% mužov, na prekvapenie však nezamestnanosť prekážala vyššiemu  

percentu žien (63,4%) ako mužov. Rozloženie odpovedí na túto otázku uvádzame pre 

ilustráciu v grafe č. 5. 
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Graf č. 5. Vyjadrenie pocitov respondentov v situácií nezamestnanosti podľa pohlavia 

 

 
  

        Postoj k vlastnej nezamestnanosti  sme sledovali aj prostredníctvom odpovedí na 

expresívny výrok: „Nenávidím skutočnosť, že som nezamestnaný(á).“ S týmto tvrdením 

súhlasilo  75,4% mužov a 74,3% žien. Z výsledkov výskumu vyplynula mierne vyššia 

nespokojnosť s nezamestnanosťou u mužov ako u žien mužov ako u žien. 

 

 

Graf č. 6. Miera súhlasu s výrokom: „nenávidím skutočnosť, že som nezamestnaný(á),“  

               podľa pohlavia 

 

         Nezamestnanosť ako záťažová životná situácia negatívne ovplyvňuje každého jedinca. 

Dosiahnuté vzdelanie, kvalifikácia a pohlavie podmieňujú vnímanie a  prežívanie 

nezamestnanosti spolu s týmito faktormi významnú rolu plní faktor veku. Z hľadiska veku  

je strata zamestnania najzávažnejšia pre vekovú skupinu 41 – 50 ročných a pre vekovú 

skupinu zamestnancov preddôchodkového veku ( 5 rokov pred odchodom na dôchodok). 

Tieto skupiny zamestnancov prežívajú pocity bezradnosti spojené so strachom, tiesňou 

a neistotou s postupnou stratou sebadôvery. Častejšie ako ľudia iných vekových skupín 

reagujú títo ľudia stratou motivácie k práci. Spolu s pracovnou rezignáciou sa prejavuje 
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i rezignácia spoločenských aktivít. Vzorec chovania predstavuje u nich uzatváranie sa do 

seba, redukciu aktivity a sociálnych kontaktov (Buchtová 2002) 

 Ako rozhodujúci faktor  sa  v prežívaní nezamestnanosti  ukazuje  vek jedinca. Na 

vek sa sťahujú finančné povinnosti, sociálne a rodinné očakávania, túžba po kariére, šance 

na znovu zamestnanie, ťažkosti s  prispôsobením sa novému zamestnaniu alebo schopnosť 

nadobudnúť a udržať  si schopnosti a zručnosti. Vek rozhoduje i o získaní nového 

zamestnania. Už v 30. rokoch minulého storočia sa P. Lazarsfeldovi podarilo dokázať, že na 

celkovú výšku nezamestnanosti nemá rozhodujúci vplyv formálny stupeň vzdelania, ale že 

podstatnejší je vek ľudí (Buchtová  2002). 

 J. Švancara (in Buchtová 2005) uvádza, že strata zamestnania v období okolo 

tretieho decénia je prežívaná afektívne, búrlivo, často s tendenciou nachádzať dôvody straty 

zamestnania mimo seba, vo vonkajších podmienkach. Tu je veľké riziko stavu neuspokojenej 

sociálnej integrácie s tendenciou k sociálnym konfliktom.  

 Ak dôjde k strate zamestnania vo veku okolo 40 rokov (stredný vek, resp. stredná 

dospelosť) tak to predstavuje ďaleko závažnejší distres ako u mladšieho jedinca vzhľadom 

ku špecializácií pracovných schopností a kompetencií a vzhľadom ku statusu, ktorý si muž 

alebo žena do tej doby vytvorili. V období neskorej dospelosti ( 45 – 65 rokov) strata 

zamestnania je spracovávaná ako životná kríza s veľkou zodpovednosťou za vývoj rodiny 

a s obavami o uplatnenie sa v konkurencii s mladšími uchádzačmi na trhu pracovných 

príležitostí. Ak nezamestnanosť pretrváva vyskytuje sa častejšie pocit samoty a bezmocnosti 

(Švancara, in: Buchtová 2002). 

         Z tohoto dôvodu nás zaujímalo vnímanie a prežívanie nezamestnanosti z hľadiska 

veku. Zisťovali sme, ako sú  jednotlivé vekové skupiny nezamestnaných spokojné s vlastným 

životom a ako sa vyrovnávajú so stavom nezamestnanosti.       

         Predpokladali sme, že mladšie vekové skupiny vyjadria väčšiu spokojnosť s vlastným 

životom a  subjektívne prežívanie nezamestnanosti bude u nich menej traumatizujúce ako 

u vyšších  vekových skupín nezamestnaných. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že najvyššiu 

mieru spokojnosti  s vlastným životom uvádzali vekové skupiny 18 – 25 ročných 

respondentov (51,9% a vekové skupiny respondentov nad 51 rokov (48%). Najvyššiu mieru 

nespokojnosti vyjadrila veková skupina 36-50 ročných respondentov (71.4%) a 26-35 

ročných (57,2%). 

         Predpokladáme, že vyššia miera spokojnosti u mladých ľudí vyplynula zo skutočnosti, 

že nezamestnanosť väčšina z nich nepociťuje ako existenčný problém. Pri vekovej skupine 

nad 51 rokov vyššia miera spokojnosti súvisí pravdepodobne s ich bilancovaním 

doterajšieho života. U tých vekových skupín, kde sa prejavila nižšia miera spokojnosti 

predpokladáme, že je to prirodzená reakciou na znížený sociálny, ekonomický a osobnostný 

status, ktorý nezamestnanosť so sebou prináša.  
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Graf č. 7.  Vyjadrenie miery spokojnosti respondentov s vlastným životom podľa  
                vekových skupín 
 

 
 

         S expresívnym výrokom „nenávidím skutočnosť, že som nezamestnaný“ sa celkovo 

stotožnilo s odpoveďou  75,4% respondentov.  Najväčšiu mieru nespokojnosti so situáciou 

nezamestnanosti prejavili vekové kategórie 18 až 25 ročných (79,7%) a  26 až 35 ročných 

(78,3%). Vysoká nespokojnosť sa však prejavila aj vo vekovej skupine 36 až  50 ročných 

(71,0%) a aj  v skupine nad 51 rokov (72,4%). Dá sa povedať, že u väčšiny respondentov 

všetkých vekových skupín nezamestnaných, prevládala nespokojnosť so stavom 

nezamestnanosti. 

 

Graf.  č. 8. Miera súhlasu s výrokom  „nenávidím skutočnosť,  

                 že som nezamestnaný(á)“  podľa vekových skupín 

 

 

         Potvrdili to aj odpovede na  otázku „Ako sa cítite v situácií nezamestnaného?“ Tu sa  

najvyššia miera nespokojnosti  prejavila u  respondentov vo vekovej kategórií nad 51 rokov 

(63,3%). Zaujímavé je zistenie, že z celkového počtu respondentov sa jedna tretina (31,7%) 

vyjadrila neurčito, to znamená, že si zvolili alternatívu odpovede „niekedy mi to vadí, niekedy 

mi to nevadí.“  Situácia v odpovediach na túto otázku je ilustrovaná na grafe č. 9. 
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Graf č. 9. Vyjadrenie pocitov respondentov k situácií nezamestnanosti podľa vekových 

               skupín 

 

 

 

         Z analýzy predchádzajúcich zistení  vyplynulo, že mladšie vekové skupiny vyjadrili 

väčšiu spokojnosť so životom ako stredné  a vyššie vekové skupiny. Na druhej strane 

subjektívne prežívanie nezamestnanosti bolo aj u mladších vekových skupín väčšinou 

vnímané  negatívne, podobne ako u vyšších vekových skupín. 

         Úspešné  presadenie sa na trhu práce, v rozhodujúcej miere závisí od osobných 

dispozícií uchádzačov. Uchádzač o zamestnanie by však mal mať aj dobré informácie 

o možnostiach, ktoré mu môžu napomôcť nájsť si zamestnanie. Nezamestnaní jedinci, ktorí 

sú v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny majú k dispozícií informačné a odborné 

poradenské služby,  možnosť zúčastniť sa na individuálnych a skupinových poradenských 

aktivitách, využiť ponuku vzdelávania a prípravy na trh práce, možnosti získať nenávratný 

finančný príspevok pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti. Pre absolventov je tu 

možnosť využitia absolventskej praxe a pre ľudí poberajúcich dávku v hmotnej núdzi, 

možnosť zvýšenia si tejto dávky o aktivačný príspevok, prípadne získať aktivačný príspevok 

pri externej forme štúdia.        

         Predpokladom využívania služieb úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je 

informovanosť nezamestnaných klientov úradu práce o všetkých možnostiach a následne aj 

ich využívanie, ktoré im majú pomôcť zorientovať sa na trhu práce a uľahčiť získanie 

zamestnania. Vo výskume sme sa  preto zamerali aj na zistenie stavu informovanosti 

nezamestnaných o službách úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a vyššie uvádzaných 

možnostiach, ktoré sa označujú pojmom nástroje aktívnej politiky trhu práce. Predpokladali 

sme, že mladšie vekové skupiny nezamestnaných sú lepšie informované o nástrojoch 

aktívnej politiky trhu práce ako staršie vekové skupiny. Tento predpoklad sa potvrdil. Zo 

zisťovania stavu informovanosti o informačných a poradenských službách vyplynulo, že 

najviac informácií majú mladšie vekové skupiny nezamestnaných. Veková skupina 18 až 25 

ročných malo dobré informácie 35,3% respondentov, čiastkové 50,4%,. Najlepšie bola 

informovaná veková skupina 26 až 35 ročných respondentov. Z nich 37,7% respondentov 
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malo dobré informácie a čiastočné malo 50,7% respondentov. Z celého výberového súboru 

malo 29,9% respondentov  dobré informácie a 55,8% respondentov malo čiastkové 

informácie. Predpoklad o lepšej informovanosti u mladších vekových skupín sa potvrdil. 

Z celého súboru 14,4% respondentov nemalo žiadne informácie  o možnostiach pomoci pri 

uplatnení sa na trhu práce zo strany NÚPSVaR.  

 

 

Graf č. 10. Informácie o možnostiach pomoci ÚPSVaR pri uplatnení sa na trhu práce  

                 podľa vekových skupín 

 

 

  

         O možnostiach vzdelávacích aktivít v príprave pre trh práce, malo dobré informácie z 

celého súboru 31,6% respondentov, čiastkové informácie uviedlo 52,0% respondentov 

a žiadne informácie nemalo 13,4% respondentov. Najväčšia informovanosť bola u vekovej 

skupiny 26 až 35 ročných  (39,0%  respondentov malo dobré informácie a 48,6% čiastkové 

informácie). Najhoršie bola na tom veková skupina respondentov do 18 rokov. V tejto 

skupine žiadne informácie nemalo 25,0% a u 50,0% boli zistené len čiastkové informácie 

o možnostiach vzdelávania a prípravy pre trh práce. Práve táto veková skupina však bola 

tvorená výlučne respondentmi bez akejkoľvek kvalifikácie a jej získanie sa javí ako jeden 

z prvých potrebných krokov pre zvýšenie šance uplatniť sa na trhu práce. 
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Graf č. 11. Informovanosť respondentov o vzdelávacích aktivitách v príprave  

                 pre trh práce podľa veku 

 

 

 

         Podobne  možnostiach príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť boli najviac 

informované mladšie vekové skupiny respondentov. Respondenti do 18 rokov túto možnosť 

do zavŕšenia plnoletosti nemohli využiť a zodpovedali tomu aj ich informácie o tejto 

možnosti. Dobré informácie o tejto možnosti preukázalo 19,5% a čiastkové 36,8% 18 až 25 

ročných respondentov. Vo vekovej skupine 26 až 35 ročných respondentov dobré informácie 

preukázalo  20,5% a čiastkové 44,5% respondentov. Z celého výberového súboru dobré 

informácie uviedlo 13,5% respondentov, čiastkové 36,7% a žiadne informácie nemalo 24,5% 

respondentov. 

         Pomerne dobré  informácie mala skupina mladých respondentov (18–25 ročných) 

o absolventskej praxi v  40,9%  mala dobré informácie a  v 31,1% mala čiastkové 

informácie.   Tento nástroj aktívnej politiky je určený pre túto vekovú skupinu. So 

zvyšujúcim sa vekom informovanosť respondentov o absolventskej praxi pochopiteľne 

klesala. 

          Informovanosť o nástrojoch aktívnej politiky práce v skúmanom súbore nebola síce 

optimálna. Anketárom pri rozhovoroch s respondentmi robilo problémy získať od 

respondentov patričné informácie o poznatkoch ktoré majú o nástrojoch aktívnej politiky 

trhu práce. Sú na ne vynakladané značné prostriedky plynúce z fondu poistenia 

v nezamestnanosti. Otázka stojí do akej miery sú využívané. Z výsledkov výskumu 

vyplynulo, že tieto nástroje samotní nezamestnaní využívajú vo veľmi nízkej miere. Z celého 

súboru napr. odborné poradenské služby využilo len 8,2% respondentov, vzdelávacích 

aktivít sa zúčastnilo len 9,6% respondentov, príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

využilo len 0,5% evidovaných nezamestnaných. Aj tieto skutočnosti avizujú, že medzi 

súčasnými evidovanými nezamestnanými začínajú prevládať klienti u ktorých sa ukazuje 

problémom vyvinúť  samostatné aktivity na trhu práce. 
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Záver 

 

         Ukazuje sa, že riešenie nezamestnanosti nemá len svoj ekonomický rozmer. Pri jej 

riešení bude potrebné zohľadňovať jej sociologické, psychologické, kultúrne 

a v neposlednom rade i politické a právne aspekty  problému. Osobitnú pozornosť bude 

potrebné venovať  tým skupinám obyvateľstva, ktoré už v súčasnosti majú objektívne, či 

subjektívne problémy s uplatnením sa na trhu práce. V spoločnosti, ktorej základ by mala 

tvoriť ekonomika založená na poznatkoch,  vylúčenosť a izolovanosť týchto skupín sa môže 

a zrejme sa aj bude(dúfajme, že len v prvých etapách)  prehlbovať. Svedčia o tom 

v neposlednom rade aj roztvárajúce sa nožnice, medzi exklúziou postihnutými skupinami 

obyvateľstva  Slovenska a ostatnou populáciou, ktorých sme svedkami  od roku 1989. 

Situácia sociálne vylúčených skupín obyvateľstva sa v časom horizonte  skôr zhoršuje, resp. 

stagnuje a to vrátane mladej generácie patriacej k týmto  marginálnym sociálnym 

skupinám. V relatívnom vyjadrení, vysoké zastúpenie  z trhu práce vylúčených skupín a tým  

čiastočne vylúčených i z ostatných stránok života spoločnosti, predznamenáva isté ohrozenie 

sociálneho konsenzu slovenskej spoločnosti. Už i dnes sa preto ukazuje  potreba, s týmito 

skupinami podstatne intenzívnejšie a najmä efektívnejšie pracovať, v smere ich začleňovania 

do trhu práce a ostatných stránok života spoločnosti.  
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The Problem of Unemployment – Sellected Macrosociological and 

Microsociological Contexts 

 

Abstract: 

 

          The unemployment has very decided economical social and political dimension in Slovakia. On the other 

hand the unemployment has regional, social – ecological and cultural specifications. The main target of this study 

is an attempt to mention the macrosociological and partly microsociological view to reasons of this case. Objective 

and subjective factors are participated on high unemployment and these factors are connected with processes of 

economy transformation and with desocialization of economic sector. Default the solution of this problem with 

unemployment and its reasons will lead to the other deformations in social structure of Slovak society, to increase 

of cases with social – morbid character and to aggravation of quality of social relations and value system of 

population of Slovak republic. The unemployment is multidimensional case therefore it is necessary to solve this 

problem complexly through the analyses and consecutive eliminative of its reasons. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Key words: unemployment, unemployment policy, labour market, perception of unemployment situation, 

                   development of unemployment in Slovak Republic 
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Abstrakt: 

 

Štúdia sa zameriava na problematiku jazykovej komunikácie a aktuálne otázky s tým súvisiace v prostredí 

slovenských menšinových samospráv pôsobiacich na celom území Maďarskej republiky. 

 Cieľom uvedenej štúdie je podať čo najkomplexnejší obraz o skúmanej problematike, charakterizovať reali-

zovaný empirický výskum (2006/2007) a prezentovať základné výsledky výskumu. V súlade s takto stanoveným 

cieľom je obsahovo členený do troch častí. Prvý prezentuje konceptuálny rámec skúmanej problematiky, druhý 

tematický okruh sa venuje základným metodologickým otázkam realizovaného výskumu a tretí tematický okruh 

predkladá empirické výsledky, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na zistenia a dôležité poznatky získané z analýz 

deskriptívnej a induktívnej štatistiky.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Kľúčové slová: jazykovo-komunikačné správanie, etnické minority 

 

 

 

Úvod 

  

V priebehu rokov 2005-2007 sa v rámci širokokoncipovaného vedecko-výskumného 

projektu „Slovenský jazyk v Maďarsku“, iniciovaného a organizovaného Výskumným ústa-

vom Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe, uskutočnila celá séria sociologicko-

sociolingvistických výskumov, orientovaných na jazykové správanie Slovákov žijúcich 

v Maďarsku vo vybraných sférach spoločenského života (školských, spoločensko-
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kultúrnych, a verejnosprávnych inštitúciách a organizáciách). Jeden z výskumov bol zame-

raný na problematiku jazykovej komunikácie a aktuálne otázky s tým súvisiace v prostredí 

slovenských menšinových samospráv, pôsobiacich na celom území Maďarskej republiky. 

 Cieľom tejto štúdie je podať čo najkomplexnejší obraz o skúmanej problematike, cha-

rakterizovať realizovaný výskum a prezentovať základné výsledky výskumu. V súlade s takto 

stanoveným cieľom je v štúdii prezentovaný konceptuálny rámec  skúmanej problematiky, 

konkrétne:  vznik a fungovanie slovenských menšinových samospráv, v ktorých sa výskum 

lokalizoval; prístup a chápanie  jazykového správania s dôrazom na jazykovú znalosť, jazy-

kovú orientáciu a jazykovú komunikáciu a približuje aj kľúčové otázky skupinovej etnickej 

identifikácie, ktorá s používaním jazyka úzko súvisí. Empirická časť sa venuje základným 

metodologickým otázkam prezentovaného výskumu a empirickým výsledkom, ktoré sa sús-

treďujú predovšetkým na zistenia a dôležité poznatky získané z analýz deskriptívnej 

a induktívnej štatistiky.  

 

 

1. Konceptuálny rámec problematiky 

 

 V rámci konceptualizácie problematiky štúdia je potrebné upriamiť pozornosť na 

nasledovné okruhy: vznik a charakter slovenských menšinových samospráv v Maďarsku; 

súvislosti medzi právnou ochranou menšín a pôsobením slovenských menšinových samo-

správ; problematiku jazykového správania a s tým súvisiace otázky (garancia používania 

jazykov menšín, materinský jazyk - materinská reč, jazyková a komunikačná kompetencia, 

jazyková orientácia, jazyková komunikácia a komunikačné variety, etnická identita). 

 

 

1. 1. Právna ochrana menšín a slovenské samosprávy v Maďarsku 

 

Postavenie etnických menšín v Maďarsku, medzi nimi aj slovenskej menšiny, upra-

vuje Ústava  Maďarskej republiky (§68). Všetkých v  Maďarsku žijúcich príslušníkov minorít 

ustanovuje za  rovnocenných občanov a samotné minoritné spoločenstvá za „štátotvorné 

subjekty“. Ústava  pre minority garantuje  kolektívnu účasť na verejnom živote, založenie 

miestnych menšinových samospráv a celoštátnej samosprávy, rozvoj národnostnej kultúry, 

používanie materinského jazyka, výučbu v materinskom jazyku. S cieľom zabezpečiť ochra-

nu ústavných práv národných a etnických minorít od 6. júla 1995 vykonáva svoju činnosť aj  

parlamentný ombudsman.  

Zjavným prínosom v riešení postavenia a ďalšieho rozvoja minoritných spoločenstiev 

v Maďarsku bolo  prijatie Zákona o právach národných a etnických menšín Národným 

zhromaždením Maďarskej republiky v júli 1993. Tento „národnostný zákon“ vo svojich jede-

nástich  hlavách  terminologicky definuje základné pojmy a vymedzuje práva minorít v ob-
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lasti individuálnych práv, kolektívnych práv, samospráv menšín, kultúrnej a školskej samo-

správy,  používania materinského jazyka menšín, zaoberá sa tiež otázkou hovorcov menšín, 

podporou menšín, hospodárením a majetkom samospráv, špeciálnymi nariadeniami o voľbe 

poslancov do miestnych samospráv. Cieľom zákona, ako to sám definuje, bolo vytvoriť také 

podmienky minoritám, ktoré by umožnili zastaviť ich asimilačné procesy a posilnili ich et-

nickú identitu (Kisebbségi értesítő, 1993, s.6).    

Na základe Ústavy Maďarskej republiky (XII. Hlava, §68 a 70) a spomínaného zákona 

LXXVII. z roku 1993 v Maďarsku žijúce národné a etnické menšiny1  majú právo zakladať si 

miestne a celoštátne menšinové samosprávy. Tie vznikajú na princípe miestnych (obecných 

a mestských) samospráv a včleňujú sa do systému štátnej správy Maďarskej republiky. 

Usporiadanie menšinových samospráv (miestne a celoštátne), ktoré fungujú paralelne 

s obecnými samosprávami,  má zabezpečiť hlavný zámer tohto zákona -  kultúrnu autonó-

miu menšín. Menšinové samosprávy teda de jure tvoria základný článok existencie, fungo-

vania a rozvoja v Maďarsku žijúcich etnických komunít (bližšie o menšinovom samospráv-

nom systéme a ich fungovaní Csefkó - Pálné Kovács, 1999). 

Samosprávy môžu vnikať priamym alebo nepriamym spôsobom. Za menšinovú obec-

nú samosprávu sa môže prehlásiť tá obecná samospráva, v zbore ktorej bola viac ako polo-

vica poslancov zvolená  kandidátmi príslušnej národnosti. Ak bolo aspoň 30% poslancov 

samosprávneho zboru zvoleného ako kandidáti danej menšiny, títo poslanci môžu ako men-

šina vytvoriť najmenej trojčlennú miestnu menšinovú samosprávu (nepriamy spôsob). 

V súlade s obsahom §51-54 zákona č. LXIV. z roku 1990 o voľbách poslancov miest-

nych samospráv a starostov môžu voliči prostredníctvom priamych volieb zriadiť menšinovú 

miestnu samosprávu. 

Počet členov miestneho menšinového samosprávneho zboru, vznikajúceho priamym 

spôsobom, sú v obci pod 1300 obyvateľov tri osoby, v obciach nad 1300 obyvateľov, vrátane 

jednotlivých obvodov hlavného mesta je päť osôb, zbor menšinovej samosprávy hlavného 

mesta má deväť členov. 

  Do pôsobnosti miestnych menšinových samospráv  patrí ...založiť a prevádzkovať 

inštitúcie, najmä na úseku: a) miestneho školstva, b) miestnej  tlače a elektronických médií, 

c) uchovávaní tradícií, d) v oblasti osvety (§27/3).  

 Počet slovenských menšinových samospráv mal v štyroch volebných obdobiach 

v priebehu rokov 1994-2006  vzostupnú tendenciu2. V prvom volebnom období fungovalo 52 

slovenských samospráv, v druhom 75, v treťom 114 a po štvrtých komunálnych voľbách 

v roku 2006 bolo založených 116 slovenských zastupiteľských zborov v Maďarskej republi-

ke.  

V súčasnosti majú Slováci v Maďarsku samosprávne zastúpenie v 11-tich župách z celkovo 

existujúcich 20-tich žúp. Zároveň majú zastúpenie v 14-tich obvodoch (z18 obvodov)  Buda-

pešti a v hlavnom meste.    

                                                 
1 Zákon eviduje 13 „historických“  národností aspoň 100 rokov žijúcich  v Maďarsku 
2 Od prijatia národnostného zákona sa uskutočnili komunálne voľby v rokoch 1994, 1998, 2002 a 2006. 
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Najvyspelejšou formou miestnej menšinovej samosprávy sú transformované obecné 

menšinové samosprávy, ktoré riadia všetky oblasti života danej obce. V praxi doteraz existo-

valo 8 takýchto slovenských obecných samospráv, o ktorých fungovaní samotní predstavite-

lia slovenskej menšiny konštatujú „zmiešané skúsenosti“ (Uhrinová 2007, s.17).   

 Celoštátna slovenská samospráva so sídlom v Budapešti, ktorá po prvý krát  vznikla 

po voľbách do celoštátnych a regionálnych samospráv v roku 1995 (mala 53 členov), funguje 

dodnes ako orgán združujúci a spravujúci všetky miestne slovenské samosprávy. Zároveň 

zabezpečuje národnostný život Slovákov v Maďarsku  prevádzkovaním dôležitých sloven-

ských inštitúcií a organizácií. V súčasnosti (september 2007) prevádzkuje až desať inštitúcií: 

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe, jediný slovenský týž-

denník Ľudové noviny, Osvetové, dokumentačné a pedagogické centrum Slovákov, Národ-

nostné divadlo, Verejnoprospešnú spoločnosť Legátum a tri školy s výučbou slovenského 

jazyka: v Sarvaši, Békešskej Čabe a v Novom meste pod Šiatorom.    

Poznatky a skúsenosti z uplatňovania národnostného zákona v praxi, predovšetkým 

z pôsobenia menšinových samosprávnych orgánov, však poukazovali na isté nedostatky, 

nejasnosti, dilemy a problémy, na ktoré upozorňovali samotní príslušníci minorít (Papuček 

1996) aj odborníci (Csefkó - Pálné Kovács 1999; Eiler - Kovács 2000). Pri vzniku a pôsobení 

samospráv postupne vznikali rôzne problémy (legitimita volieb, vzťah obecná vs miestna 

samospráva, kompetencie samospráv a pod.), avšak za najväčší nedostatok zákona zo stra-

ny  príslušníkov minorít  sa vo všeobecnosti považuje zákonom síce garantované, doposiaľ 

však neuplatnené právo parlamentného zastúpenia minorít, čo potvrdzujú aj ďalšie vý-

skumy (Homišinová 2003). Doteraz,  takmer po 15-tich  rokoch platnosti zákona, v tejto 

otázke nedošlo ku vzájomnému konsenzu. Realizácia parlamentného zastúpenia minorít je 

totiž sprevádzaná nejasnosťami a problémami okolo spôsobu a formy jeho uplatňovania (Ei-

ler - Kovács 2000.).    

Po dlhoročnom a veľmi intenzívnom prípravnom procese napokon  predsa došlo 

v roku 2005 k novelizácii národnostného zákona. Podľa nej sa menšinovým inštitúciám ga-

rantujú finančné prostriedky priamo zo štátneho rozpočtu a tiež jasnejšie sú vymedzené 

povinnosti obecných zborov voči menšinovým samosprávam. Došlo aj k zmenám volebných 

predpisov v snahe  legitimizovať  voľby, keď kandidátom samosprávy môže byť výlučne prí-

slušník danej minority, ktorý to verejne svojím vyhlásením deklaruje. 

V súvislosti s poslednými voľbami do celoštátnych a regionálnych menšinových 

samospráv (marec 2007), kedy elektori (poslanci menšinových samospráv) volili poslancov 

župnej a celoštátnej samosprávy je potrebné upozorniť na vytvorenie dvoch volebných slo-

venských koalícií. Prvá zastupovala  dolnozemských, zemplínskych, bakonských 

a budapeštianskych Slovákov, druhú vytvoril Zväz Slovákov v Maďarsku reprezentujúci pi-

líšskych a novohradsko-hevešských Slovákov. Už len samotný tento fakt naznačuje názoro-

vú nejednotnosť slovenskej komunity v otázkach riadenia a fungovania uvedenej minority. 

Dôvody môžu byť rôzne, za najviac pravdepodobné sa však javí regionálna diferencovanosť, 

a to nielen čo sa týka počtu Slovákov v jednotlivých župách (nekompaktnosť osídlenia Slo-
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vákov je jedným z ich charakteristických čŕt), ale aj v podmienkach a snahách ich národnos-

tného rozvoja zo strany predstaviteľov/samosprávnych zástupcov. Po volebných peripetiách, 

kedy druhá menovaná koalícia spochybnila výsledky volieb,  tesným pomerom hlasov napo-

kon prvá koalícia získala prevahu poslancov3. Diferenciácia poslancov na dva silné „tábory“ 

však na jednej strane predikuje možné strety a nezhody v otázkach ďalšieho smerovania 

a fungovania slovenskej komunity žijúcej v Maďarsku, na druhej strane môže byť lepšou 

zárukou objektivity a vzájomnej kontroly v otázkach riadenia a spravovania uvedenej mino-

rity.   

Na záver je potrebné ešte doplniť, že po regionálnych voľbách si Slováci založili 5 

župných samospráv, a to v Békešskej, Boršodsko-abovsko-zemplínskej, Komárňansko-

ostrihomskej, Novohradskej a Peštianskej župe.  

 

 

1.2. Jazykové správanie (znalosť, orientácia, komunikácia)  

       – vymedzenie a prístup skúmania 

 

Pri charakterizovaní jazykového správania minoritných spoločenstiev v Maďarsku (v 

rámci nich aj slovenskej minority) je potrebné pripomenúť otázku legislatívnej garancie pou-

žívania jazykov menšín v Maďarsku. 

V maďarskom právnom systéme  neexistuje termín „štátny jazyk“. Používanie jazykov 

menšín neupravuje samostatný zákon, všeobecné jazykové práva sú garantované Ústavou 

MR platnou z  r. 1949 (§68/ods.2) a bližšie konkretizované v Zákone č.77/1993 o právach 

národných a etnických menšín ( II. hlava - individuálne menšinové práva, VII. hlava - použí-

vanie jazyka). Uvedený zákon v  §51/ods.1  jasne stanovuje, že svoj materinský jazyk môže 

ktokoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek slobodne používať. 

 Používanie jazykov menšín v štátnej správe upravuje zákon z r. 1957 o základných 

pravidlách pri verejnom styku – 2. §5 „ ... V štátosprávnom konaní môže svoj materinský 

jazyk slovne i písomne používať každý. Neznalosť maďarského jazyka nemôže byť nikomu na 

ujmu“. 

 Už len tento veľmi stručný pohľad do garancií jazykových práv menšín naznačuje  

možnosti uplatnenia materinského jazyka v každodennom živote príslušníka minority. V 

predmetnom výskume nás však  zaujímal reálny obraz jazykovej situácie –   predovšetkým 

v oblasti používania slovenského jazyka v živote príslušníka uvedenej menšiny v rámci jeho 

pôsobenia v zastupiteľskom orgáne – v slovenskej menšinovej samospráve, ale aj v iných 

sférach.  Prostredníctvom výskumných zistení  sme súčasne chceli predikovať aj ďalší vývoj, 

naznačiť isté tendencie vývoja materinského jazyka. 

 

                                                 
3 V súčasnosti Celoštátne slovenská samospráva má 39 poslancov, z toho 20 poslancov je za dolnozemských, zem-
plínskych, bakonských a budapeštianskych Slovákov, 19 poslancov vytvoril Zväz Slovákov v Maďarsku reprezentu-
júci pilíšskych a novohradsko-hevešských Slovákov. 
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1.2.1. Materinský jazyk – materinská reč  

  

Pri skúmaní jazykového správania jednotlivca je veľmi dôležité identifikovať materin-

ský jazyk komunikujúceho, keďže  „jazyk, ktorým sa človek ako prvým naučil hovoriť, 

v ktorom obyčajne (prevažne) myslí a najradšej ho užíva vo svojej rodine a svojom súkromí, 

pretože je mu najbližší“ (Maříková-Petrusek-Vodáková 1996, s.458-459), výrazne ovplyvňuje 

komunikáciu ako takú. Navyše, materinský jazyk alebo materská reč sú pojmy, ktoré sved-

čia o tom, že jazykové spoločenstvo má k svojmu národnému jazyku nielen racionálny vzťah 

(ako k účinnému nástroju myslenia a dorozumievania), ale aj hlboký citový vzťah. Materin-

ský jazyk býva považovaný za spoluurčujúci alebo určujúci znak etnickej príslušnosti. 

V podstate identifikuje príslušnosť k určitej kultúre, čo sa prejavuje i pocitmi spolupatrič-

nosti s ľuďmi rovnakého materinského jazyka v cudzom alebo zmiešanom jazykovom pros-

tredí. Na báze materinského jazyka  väčšinou prebieha  prvotná socializácia 

a internacionalizácia hodnôt a noriem danej kultúry. Zároveň je materinský jazyk sám hod-

notou, väčšinou spätou s hodnotou pôvodného domova, vlasti. Táto hodnota sa však môže 

rozchádzať s praktickou využiteľnosťou materinského jazyka. 

Pri skúmaní problematiky materinského jazyka sa stretávame s mnohými teoretic-

kými a metodologickými prístupmi. Nejednotnosť panuje  už  v samotnom definovaní mate-

rinského jazyka. Za všeobecne prijateľné kritériá jeho definovania možno považovať  štyri 

kritériá Tove Skutnabb-Kangasovej: pôvod (jazyk, ktorý sa  človek naučil ako prvý), kompe-

tencia (jazyk, ktorý človek ovláda najlepšie), funkcia (jazyk, ktorý človek používa najviac) a  

identifikácia (vlastná- jazyk, s ktorým sa človek sám identifikuje; iných – jazyk, za rodného 

používateľa ktorého človeka považujú) (Skutnabb-Kangas  2000). 

V predmetnom výskume,  bol pri identifikácii materinského jazyka rozhodujúci jazyk, 

s ktorým sa sám jednotlivec identifikuje, resp.  ktorý sám považuje za svoj materinský jazyk. 

 

1.2.2. Jazyková a komunikačná kompetencia 

 

Je známe, že  generatívno-transformačná jazyková škola pod vedením Noama Chom-

ského si vytýčila za cieľ skúmať nie slová a vyjadrenia,  ktoré jedinci daného spoločenstva 

používajú, ale systém pravidiel, ktoré vytvárajú  základ  týchto slov a vyjadrení. Táto jazyko-

vá škola teda rozlišuje jazykovú schopnosť, resp. jazykovú kompetenciu (linguistic compe-

tence) a jazykové správanie, t. j. jazykovú performanciu (linguistic performance) (Chomsky, 

1965, s.3).  Rozlíšenie „kompetencie“ a „performancie“ slúži ako základný metodologický 

prostriedok jazykovedného výskumu. Stručne povedané kompetencia je neohraničená mož-

nosť hovoriaceho vytvárať nové vety príslušného jazyka a performancia je súhrn skutočných 

konkrétnych jazykových prejavov hovoriaceho. Je do značnej miery závislá na kompetencii, 

avšak zároveň je silne ovplyvnená rôznymi mimojazykovými faktormi (napr. obmedzená ka-
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pacita pamäti, roztržitosť), ktoré znemožňujú, aby bola vernou kópiou kompetencie. Podľa  

Chomského niektoré jazykové javy patria do kompetencie napr. gramatickosť viet, naopak, 

všetko, čo súvisí s frekvenciou jazykových javov alebo s pravdepodobnosťou ich výskytu, 

patrí do performancie. Kým v prvom prípade ide o použitie matematických a logických po-

stupov, v druhom ide o metódy predovšetkým psychologického, sociologického, fyziologické-

ho charakteru. 

 Je zrejmé, že skúmanie jazykovej a komunikačnej kompetencie je veľmi náročné. Ide 

o zložitý fenomén, ktorého objasnenie evokuje celý rad otázok, metód a prístupov riešenia. 

Zo širokého komplexu naznačených otázok predmetom nášho bádania bolo predovšetkým 

jazykové správanie vybranej skupiny Slovákov žijúcich v Maďarsku, teda jazyková perfor-

mancia – používanie konkrétneho jazyka v situačnom kontexte.  Jazyková kompetencia, 

teda jazyková schopnosť nás zaujímala len veľmi okrajovo, v podobe individuálneho vyjad-

renia (sebahodnotenia)  samotných účastníkov výskumu o miere znalosti minoritné-

ho/majoritného jazyka.    

  

 

1.2.3. Jazyková orientácia 

 

Významným fenoménom jazykovej situácie, predovšetkým v etnicky zmiešanom pros-

tredí, je otázka tzv. bilingvizmu – orientácia na dva  jazyky (napr. slovenský i maďarský). 

Funkcia bilingvizmu rastie s tým, akú významnú jazykovú bariéru má prekonať. V prípade 

Slovákov v Maďarsku,  bola  táto bariéra  determinovaná už historicky. „Dvojjazyčnosť Slo-

vákov v Maďarsku je čiastočne aj historickou otázkou, nakoľko ich istá časť sa 

s maďarským jazykom stretla dávno pred usadením, prichádzala s ním do každodenného 

kontaktu a osvojila si ho. Jazykové kontakty (s Maďarmi) sa stali prirodzenými čiastočne 

z dôvodov vnútorných hospodárskych vzťahov a čiastočne v dôsledku každodenného spolu-

nažívania“ (Divičanová, Krupa 1999, s.97).  

Výsledky  posledných výskumov skúmania jazykovej orientácie (okrem iného) 

v radoch Slovákov, konkrétne u slovenskej inteligencie (Homišinová 2003; Hornoková-

Uhinová 2004) a slovenskej rodiny (Homišinová 2006) potvrdili slabnúci účinok rodinného 

zázemia pri upevňovaní komunikácie v slovenskom jazyku. Oproti minulosti sa zaznamenali 

zostupné tendencie komunikácie v slovenskom jazyku  a vzostupné tendencie používania 

maďarského  jazyka. Dvojjazyčná kombinácia jazykov (pri klasifikácii – slovenskej, maďar-

skej a dvojjazyčnej orientácie jazykov) bola menej zastúpená, pritom v časovom horizonte od 

minulosti k súčasnosti mala slabnúci charakter. Vo všetkých spomínaných výskumoch sa 

však v spoločenskom a inštitucionálnom rámci potvrdila  mierna  tendencia k posilneniu 

komunikácie v slovenskom jazyku a k bilingvizmu, zároveň   pokles komunikácie v maďar-

skom jazyku. Svedčí to o skutočnosti, že kým v súkromnej sfére dochádza k „úpadku“ slo-

venského jazyka, jeho úloha  v spoločenskom a inštitucionálnom rámci (vzhľadom na profe-

sijnú orientáciu respondentov – slovenskú inteligenciu), mierne stúpa.   
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V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť ešte jeden významný aspekt, ktorý sa  

uplatňuje u Slovákov v Maďarsku  v jazykovej komunikácii predovšetkým u staršej generá-

cie – výrazné používanie slovenského dialektu (jeho troch obmien).  „Na slovenských jazyko-

vých ostrovoch v Maďarsku nachádzame varianty všetkých troch základných nárečí sloven-

ského jazyka: západo- stredo-, a východoslovenské nárečie. Tieto nárečia u niektorých slo-

venských spoločenstiev ešte aj dnes spĺňajú úlohu komunikatívneho jazyka  aj napriek to-

mu, že v takmer tristoročnej histórii slovenských jazykových ostrovov spomínané nárečia 

postupne strácali svoju spoločenskú  hodnotu“ (Divičanová - Krupa, 1999, s.94).  V kontexte 

uskutočneného výskumu bola riešeniu funkcie interdialektu, venovaná pozornosť len v tom 

zmysle, že nárečová podoba slovenského jazyka bola aplikovaná ako jeden z variantov jazy-

kovej orientácie a teda zisťovaná bola miera jeho používania v kontexte  so spisovnou 

a hovorovou podobou slovenčiny a maďarčinou.  

  

 

1.2.4. Jazyková komunikácia a komunikačné variety  

 

Východiskovým metodologickým rámcom skúmania jazyka bol jazyk ako sociálno-

komunikačný systém, ktorého charakterizuje funkčná komplementárnosť, ako objektívny 

odraz reálnej rečovej situácie. Jazyk je teda  nielen teoretický konštrukt, ale aj reálny ko-

munikačný systém, ktorý funguje v konkrétnych (národných, etnických) podmienkach. 

 Sociolingvistika vychádza z poznania, že jazyk je zapojený do zložitého 

a mnohotvárneho kontextu a jeho komunikačné funkcie sa stávajú čoraz zložitejšími 

a diferencovanejšími. 

Z tohto pohľadu je možné hovoriť  o viacvrstvovosti  národného  jazyka. Národné ja-

zyky sa delia do rôznych variantov. Územnému rozdeleniu zodpovedajú varianty geografické, 

t. j. dialekty. Sociálnemu rozloženiu obyvateľstva zodpovedajú sociolekty, t. j. reč určitých 

sociálnych vrstiev (slangy a žargóny), napr. reč študentov, vojakov, športovcov. Nakoniec 

podľa sociálnej situácie, v ktorej rozhovor prebieha, možno rozlíšiť varianty funkčne kontex-

tové, predovšetkým tzv. funkčné štýly (slávnostný, kultivovaný, úradný, hovorový, neformál-

ny, ľudový, familiárny, intímny atď.). Rozhodujúci vplyv na reč má tiež vek hovoriaceho, jeho 

pohlavie, etnická príslušnosť, sociálno-ekonomické postavenie a vzdelanie. 

Z orientácie na skúmanie  sociálnych a komunikačných podmienok dorozumievania 

je zrejmé, že pri takomto ponímaní nemôže ísť len o spisovnú podobu jazyka, ale o celý ná-

rodný jazyk so všetkými podobami (varietami). Hlavným zdrojom dynamiky jazyka sú hovo-

rené (ústne) komunikáty. V komunikačnom priestore možno medzi jednotlivými spisovnými 

(národný/štátny jazyk; úradný jazyk) i nespisovnými varietami (miestne nárečia)  vymedziť 

novú varietu – hovorový jazyk. (Bosák 1995) 

 Z uvedeného kontextu vyplýva, že na krajných póloch  komunikačného priestoru 

stoja spisovný jazyk  a nespisovné variety –  ich základné charakteristiky sú protikladné. 

Záväznosť, verejnosť, vážnosť (knižnosť) spisovnej variety zároveň implikujú sociálnu diš-
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tankciu, citovú nezaangažovanosť. Naopak, nezáväznosť, neverejnosť, neformálnosť, dôver-

nosť nespisovných variet sú spojené so sociálnou blízkosťou, srdečnosťou a spontánnosťou 

(Hausenblas 1993). Jazyk každodennej, bežnej komunikácie (hovorový jazyk), ktorý sa na-

chádza medzi týmito dvoma krajnými pólmi, bude prienikom jednotlivých charakteristík, 

a to predovšetkým v závislosti od oficiálnosti/neoficiálnosti komunikačného aktu. 

Uvedené charakteristiky signalizujú, že tento bežný hovorený jazyk je maximálne va-

riabilný, v závislosti od  komunikačnej situácie sa v ňom v rôznom stupni aktuálne využíva-

jú všetky výrazové prostriedky národného jazyka. Za hovorový štýl (jazyk) možno teda pova-

žovať jazyk v užšom zmysle ako jednu z foriem, ktorou sa realizujú prejavy v bežnej dorozu-

mievacej sfére.4 (Krčmová 1981)  

Predmetom pozornosti vo výskume bola identifikácia troch jazykových podôb (variet) 

slovenského jazyka používaného vo vybranom verejnom prostredí v Maďarsku: 

– nárečová podoba slovenčiny,  

– bežne hovorená slovenčina, 

– spisovná podoba slovenčiny. 

Je potrebné zdôrazniť, že vo výskume nešlo o opis stavu jednotlivých jazykových 

podôb. Opis stavu nárečia patrí do oblasti dialektológie, skúmanie stavu spisovnej slovenči-

ny v mikroprostredí je veľmi obmedzené a komplikované a nakoniec  pojem  „bežne hovore-

ná slovenčina“ v kruhu Slovákov v Maďarsku je isté nóvum, ktoré doteraz u nich nebolo 

podrobené bližšiemu skúmaniu, hoci isté náznaky na „špecifickosť hovorenej slovenčiny“ 

napr. u dolnozemských Slovákov jazykovedci už dávnejšie poukazovali (Divičanová 1999, 

Žiláková 1996, 2001).  Pôjde  skôr o vymedzenie  najčastejšie používanej  podoby slovenčiny 

samotným respondentom,  ako komunikačného prostriedku v konkrétnej jazykovej situácii.  

V ďalších ukazovateľoch jazykového prejavu, ktorý nerozlišuje spomínané tri jazyko-

vé podoby, bola pozornosť upriamená na bežne hovorený jazyk (či už slovenský alebo ma-

ďarský jazyk) ako dorozumievací prostriedok v bežne dorozumievacej sfére, teda na prejavy 

hovorené, spontánne, realizované pri priamom kontakte komunikujúcich (Bosák 1995).  

 

 

 

1.3. Vplyv médií na jazykové správanie 

 

                                                 
4 V takom zmysle sa chápe a analyzuje aj v predmetnom výskume. V slovenčine (na Slovensku) samostatnú varietu 
medzi spisovným jazykom a nespisovnými varietami predstavuje tzv. štandardná forma (Horecký,1979), v ktorej sa 
realizuje národný jazyk v takých komunikačných sférach, kde sa z rozličných príčin nemôže a ani nevyžaduje   
„čistá“ spisovná forma. V podstate tu ide o hovorenú podobu spisovného jazyka. Hovorová slovenčina je novo sa 
utvárajúca varieta v súčasnej jazykovej situácii. Hovorový štýl je len jedna z foriem, ktorou sa realizujú komunikáty 
v bežnej dorozumievacej sfére. Hovorová slovenčina je spisovná – nekodifikovaná varieta, výsledok rozširovania 
polyfunkčnosti spisovnej slovenčiny. Nespisovnú varietu tvoria miestne (teritoriálne) nárečia (dialekty), ktoré ešte 
ďalej špecifikujeme (vidiek, mesto, región). 
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Vo výskume bola venovaná pozornosť aj masovokomunikačným prostriedkom, ktoré 

pôsobia na národnostnom základe (televízia, rozhlas), ako aj národnostnej tlači, predovšet-

kým  Ľudovým novinám5,  a to hneď z niekoľkých dôvodov. V prvom rade je známe, že pra-

videlné a systematické pôsobenie MKP a  národnostnej tlače, ktorá vychádza v materinskom 

jazyku je nielen významným informátorom národnostného diania, ale zároveň môžu  zohrá-

vať významnú úlohu pri rozvíjaní jazykových schopností diváka, poslucháča, čitateľa. Je 

zrejmé, že  môže byť  aj dôležitým činiteľom upevňovania etnicity príslušníka  slovenskej 

minority, či už na individuálnej alebo kolektívnej úrovni. Otázky okolo Ľudových novín boli 

zaujímavé o to viac, že v roku 2007 oslávili významné jubileum – 50 výročie svojho založe-

nia, čo je dostatočný dôvod na isté bilancovanie aj zo strany samotných čitateľov. 

Vzhľadom na to, že v kontexte realizovaného výskumu jazykového správania Slová-

kov v menšinových samosprávach sa javí  problematika MKP ako marginálny (čiastkový) 

problém, stimuly odhaľujúce názory a skutkový stav  tejto problematiky boli použité 

v redukovanej podobe.  Predpokladali sme, že tomu budú zodpovedať aj výsledky, ktoré aj 

vzhľadom na výberovú skupinu (pracovníkov samospráv) predstavujú len  istú sondu do 

problematiky  MKP a národnostnej tlače.  

 

 

1.4. Etnická identita 

 

Identita jednotlivca je spoločenský a kultúrne determinovaný fenomén vyplývajúci 

z prirodzenej potreby človeka  identifikovať sa  (stotožniť sa) so sociálnym prostredím, 

v ktorom žije. Každý človek ako sociálny tvor je súčasne členom mnohých sociálnych sku-

pín, má niekoľko identít, napr. je mužom, manželom, otcom, fajčiarom, podnikateľom, 

ochrancom prírody atď. Možno povedať, že má niekoľkonásobnú  skupinovú identitu.  

Jednou z podôb skupinovej (kolektívnej) identity je etnicita, vo všeobecnom chápaní 

ako subjektívne prežívaná príslušnosť k určitému národu, národnosti,  v konkrétnom pros-

tredí, „ako vzájomne prepojený systém kultúrnych (materiálnych aj duchovných), rasových, 

jazykových a teritoriálnych faktorov, historických osudov a predstáv o spoločnom pôvode, 

pôsobiacich v interakcii a formujúcich  etnické vedomie človeka, jeho etnickú identitu 

a orientáciu“ (Maříková-Petrusek-Vodáková1 996, s.276).  Etnicita teda tvorí základ národ-

nej (etnickej) identity.  Súhrn  vlastností, resp. koexistencia v definícii spomínaných ob-

jektívnych i subjektívnych znakov (zložiek)  etnicity,  na jednej strane odlišuje určitú etnickú 

                                                 
5 V zmysle §37 spomínaného národnostného zákona je Celoštátna slovenská samospráva so sídlom v Bu-

dapešti (CSS)  vydavateľom jediného týždenníka vychádzajúceho v slovenskom jazyku, ktorý prispieva 
k zveľaďovaniu a zachovávaniu etnického povedomia Slovákov v Maďarsku. Vychádza pravidelne od roku 1957 
(v rokoch 1949-56 vychádzal týždenník pod názvom Naša sloboda) a jeho úlohou je predovšetkým posilňovať auten-
tickú (nie iba formálnu či deklaratívnu) jednotu príslušníkov slovenskej národnosti žijúcich v Maďarsku, podávať 
reálny obraz o postavení a živote slovenskej minority. Zároveň plní aj  dôležitú funkciu otvoreného fóra všetkých 
slovenských menšinových samospráv a  spoločenských (občianskych) organizácií. Prihovára sa Slovákom žijúcim vo 
viac ako sto obciach a mestách, ktoré sa nachádzajú v jedenástich (z dvadsiatich) župách Maďarska. Celkový ná-
klad týždenníka je viac ako 1600ks. 
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skupinu od iných skupín, na druhej strane tvorí základ vedome prežívaného procesu seba-

reflexie, reflexie svojho vzťahu k vlastnej etnickej skupine. Z toho je zrejmé, že identita  je 

veľmi pružná a dynamická kategória, ktorá sa vyznačuje  inkluzívnym a súčasne  exkluzív-

nym charakterom, t. j. zároveň spája aj rozlišuje, spoločensky zjednocuje aj kategorizuje na 

skupiny „my“ a „oni“.  

Ďalšou dimenziou etnickej identity je, že sa medzigeneračne reprodukuje prevažne 

na princípe tradície, čím sa zabezpečuje stabilita  etnicky významných javov. V dôsledku 

pôsobenia vývinových činiteľov, rôznych migrácií a interetnických vzťahov však  podlieha 

rozmanitým zmenám v čase a priestore, čoho prejavom sú etnické procesy pomenované ako 

adaptácia, akulturácia, asimilácia a integrácia (Botík, 1991). 

Pri charakterizovaní etnickej identity Slovákov v Maďarsku je potrebné zdôrazniť, že 

na rozdiel od  ostatných národností žijúcich v Maďarsku, disponujú  dôležitou, historicky 

danou, špecifickou črtou, ktorá mala ( a nesporne aj naďalej má)  veľký  vplyv na ich etnické 

povedomie. Je pre nich totiž charakteristické, že sú  silne emocionálne i kultúrne viazaní 

k Maďarskej republike, k maďarskému národu,  s ktorým už po stáročia  spoločne žijú. Táto 

skutočnosť je determinovaná faktom, že Slováci žijúci na území súčasného Maďarska sa 

vymkli z jednotného – materského (slovenského)  národa tak, že i naďalej zostali v tej istej 

krajine. Aj ich následné migračné procesy sa udiali v rámci toho istého štátneho útvaru, keď 

vlastne išlo len o presídľovanie z jednej časti územia na druhú  (Divičanová 1999). Tento 

fakt, v súvislosti s otázkami uchovávania etnického povedomia tohto obyvateľstva,  zohral 

spolu s ďalšími vplyvmi a faktormi (demografické, jazykové, spoločenské a ekonomické fak-

tory, aktuálna národnostná politika a pod.) významnú úlohu a výrazne poznačil jeho ďalší 

vývoj. Pod ich vplyvom došlo v prípade slovenskej minority  žijúcej v Maďarsku k výraznej 

spoločenskej integrácii, jazykovej   a národnostnej asimilácii (bližšie napr. Divičanová 1999, 

Divičanová - Krupa 1999). V uvedenom kontexte teda  môžeme   hovoriť o existencii určitých 

špecifík, ktoré  slovenskú menšinu v Maďarsku v etnickom kontexte charakterizujú. Spo-

menieme aspoň niektoré:  

- nesúlad v údajoch o počte Slovákov podľa  ukazovateľa – národnosť a materinský ja-

zyk; 

- slabé národnostné povedomie;  

- dvojitá etnická identita (bietnicita) chápaná  ako prelínanie komponentov dvoch i-

dentít,  

- v našom prípade maďarskej a etnickej (slovenskej) identity; 

- dvojjazyčnosť (bilingvizmus);  

- nekompaktnosť osídlenia a osobitý charakter slovenských lokalít (Divičanová 1999; 

Homišinová 2003). 

Z hľadiska skúmania etnickej identity je dôležité, že mieru, intenzitu uvedomenia 

a prežívania jej jednotlivých zložiek  je možné rozlíšiť a kvantifikovať. Z celého komplexu 

otázok týkajúcich sa otázok etnickej identity bola pozornosť venovaná súvislostiam medzi 

etnickou identifikáciu a jazykovými ukazovateľmi. Išlo predovšetkým o prežívanie prísluš-
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nosti k minoritnému   spoločenstvu a k ďalším sociálnym útvarom (materskému národu, 

Slovenskej republike, majoritnému národu, Maďarskej republike, krajinám Európskej únie); 

miera  mono/bilingvizmu v situačnom kontexte;  či aj v prípade samosprávnych zástupcov 

slovenskej komunity je ich materinský jazyk (slovenčina) tým najdôležitejším článkom ich 

etnicity, resp. aké miesto zastáva v hierarchii ďalších hodnôt? Zároveň bola aktuálnou otáz-

ka autoreflexie a heteroreflexie na aktuálne otázky uchovávania etnickej identity v spojitosti 

s činnosťou spoločensko-kultúrnych inštitúcií a organizácií a s prejavmi jazykovej asimilácie 

u Slovákov v Maďarsku. 

 

 

2. Metodologické otázky výskumu jazykového správania príslušníkov  

    slovenskej minority na území Maďarska  

 

Východiskovým zámerom sociologicko-sociolingvisticky orientovaného výskumu bolo 

zmapovať súčasný stav jazykového správania príslušníkov slovenskej minority, ktorí pôsobia 

v radoch slovenských menšinových samospráv na celom území Maďarska. Išlo o výskum 

jazykového správania Slovákov v situačnom kontexte používania slovenčiny predovšetkým 

vo verejnej sfére, avšak v snahe získať ucelenejší pohľad jazykového správania pracovníkov 

slovenských samospráv súčasťou výskumu bolo skúmanie jazykového správania aj v súk-

romnej (rodinnej) sfére.  

Na príprave a realizácii tohto parciálneho výskumu sa podieľali vedecko-výskumné 

inštitúcie z Maďarska i zo Slovenska. Po metodologickej stránke výskum zabezpečovali Spo-

ločenskovedný ústav SAV so sídlom v Košiciach a Jazykovedný ústav SAV so sídlom 

v Bratislave6. Realizáciu výskumu organizačne zabezpečil Výskumný ústav Slovákov 

v Maďarsku (rozmnoženie výskumnej techniky - dotazníka) a Celoštátna slovenská samo-

správa v Budapešti (výber výskumnej vzorky, distribúcia a zber dát).   

 

 

2. 1. Zameranie výskumu a výskumné ciele 

 

Empirický výskum sa uskutočnil  celoplošne na území Maďarskej republiky v lokali-

tách (mestách a obciach), kde pôsobia slovenské menšinové samosprávy. 

Výskum bol zameraný na jazykové správanie  príslušníkov slovenskej minority, ktorí 

pôsobia  v  prostredí slovenských menšinových samospráv v Maďarsku z hľadiska ich pro-

cesuality a perspektív v podmienkach transformácie spoločenského systému. 

Cieľom výskumu bolo: 

                                                 
6 Obidva spomínané akademické pracoviská dlhodobo participujú na výskumoch skúmajúcich národnostný život 
(vrátane jazyka) slovenskej komunity žijúcej v Maďarsku a podieľajú sa na realizácii vedecko-výskumných projek-
toch spoločne s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku. 
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1. určiť charakter jazykového správania Slovákov v Maďarsku na základe dostupných úda-

jov o súčasnom jazykovom správaní tejto komunity (napr.  z posledného sčítania  ľudu) 

a aktuálnych výskumných zistení z jazykovedných výskumov, ktorých objektom boli Slo-

váci žijúci v Maďarsku;  

2. identifikovať jazykové správanie vybraných skupín (podrobnejšie pri identifikácii vý-

skumnej vzorky) – vrátane skúmania jazykovej znalosti, jazykovej orientácie (mono-

bilingvizmus), miery jazykovej komunikácie príslušnými jazykovými varietami, sledova-

nosti MKP a čítannosti beletrie a tlače (zvlášť najrozšírenejších slovenských novín – týž-

denníka Ľudové noviny) -  to všetko vo verejnom aj rodinnom prostredí a z hľadiska nie-

ktorých socio-demografických znakov (pohlavie, vek, vzdelanie);   

3. zistiť hodnotenie, postoje a názory  respondentov na „seba“ (autoreflexia) a „iných“ (hete-

roreflexia); určiť miesto materinského jazyka v hierarchii hodnôt; zároveň identifikovať  

mieru spolupatričnosti k vybraným sociálnym útvarom – to všetko vo vzťahu k vybraným 

sociálno-demografickým a etnickým charakteristikám. 

 

 

2.2. Výskumná vzorka 

 

Výskumnú vzorku tvorili príslušníci slovenskej komunity pôsobiaci v slovenských 

menšinových samosprávach.  

Vzhľadom na prelomové obdobie pôsobenia slovenských menšinových samospráv 

(koniec funkčného obdobia súčasne pôsobiacich samospráv a nastávajúce voľby do menši-

nových samospráv – september 2006) boli vyselektované dve skupiny respondentov, diferen-

covaných podľa času pôsobenia v menšinových  samosprávach: 

– dlhodobo pôsobiaca skupina pracovníkov (celé funkčné obdobie) 

      (228 respondentov/pracovníkov slovenských menšinových samospráv. Išlo o dvoch  

      zástupcov zo 114-tich „v tej dobe“ fungujúcich slovenských menšinových samospráv,  

      konkrétne: 158 respondentov z obcí a 70 respondentov  z miest); 

 –    krátkodobo pôsobiaca skupina pracovníkov (tesne po nástupe do funkcie) 

      (232 respondentov/pracovníkov slovenských menšinových samospráv, t. j.  po dvoch     

       zástupcov 116-tich novozvolených miestnych slovenských samospráv pôsobiacich  

       v Maďarsku).  

 

 

 

2.3. Metóda  

 

Hlavnou metódou výskumu bol  dotazník, distribuovaný v slovenskom aj maďarskom 

jazyku (obsahovo totožný). Respondent mal možnosť výberu ponúknutej slovenskej, či ma-
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ďarskej mutácie dotazníka, čo bol tiež istý ukazovateľ „zbehlosti“ respondenta v uvedenom 

jazyku. 

 Dotazník obsahoval rôzne typy otázok (celkom 31 otázok), v ktorých boli aplikované 

odpoveďové škály predovšetkým nominálneho, poradového a intervalového  typu (Hirner 

1978; Claus, Ebner 1988; Bakytová, Ugron, Kontšeková 1975). Dotazník bol štruktúrovaný 

do troch blokov: 

a) identifikačné znaky: 

           - sociálno-emografické charakteristiky (pohlavie, vek, vzdelanie); 

           - etnické parametre (materinský jazyk respondenta a jeho blízkej rodiny, národnosť);    

           - lokalizácia  (rozmiestnenie) samospráv (obec/mesto); 

b) otázky orientované na jazyk obsahovali položky: 

             - miera jazykovej komunikácie minoritného aj majoritného jazyka; 

             - jazykové znalosti (komunikačná schopnosť) minoritného a majoritného jazyka; 

       - javy jazykovej interferencie (prechod z jednej variety do druhej); 

        - jazyková orientácia a preferencia jednotlivých jazykových podôb; 

              - hodnotenie podoby „dvoch“ slovenčín: na Slovensku a v Maďarsku;  

              - miera sledovanosti národnostne orientovaných MKP (televízia, rozhlas);  

              - miera čítanosti národnostnej tlače a slovenskej beletrie; 

              - miera spokojnosti s národnostnou tlačou (Ľudové noviny); 

c) otázky zamerané na etnicitu obsahovali položky:  

- miera hrdosti na národnosť; 

             -    dôležitosť jazyka;  

-     miesto materinského jazyka v hierarchii hodnôt; 

- názory na etnicitu Slovákov (auto a heteroreflexia)  a hodnotenie činnosti národ-

nostných inštitúcií a ich vplyv na jazykové správanie Slovákov; 

- skupinová etnická identifikácia, t.j. prežívanie príslušnosti   

      k minoritnému   spoločenstvu a k ostatným sociálnym útvarom (materskému      

                   národu, SR, maďarskej majorite, MR, EU). 

Položky v dotazníku boli identické pre  obidve vybrané skupiny respondentov. Použi-

tie rovnakej metodiky umožňovalo  komparáciu jednotlivých ukazovateľov podľa  diferenciá-

cie respondentov. 

 

 

 

 

 

2.4. Spracovanie empirických údajov  

 

 Pri spracovaní  získaných údajov sme použili deskriptívnu štatistiku, rozdielovú šta-

tistiku a korelačnú analýzu. 
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            Okrem primárnych znakov, ktoré zodpovedali jednotlivým položkám otázok,  bola pri 

spracovaní údajov využitá premenná, zohľadňujúca charakter výberových skupín:  dlhodobo 

pôsobiaci pracovníci (prvá skupina), krátkodobo pôsobiaci pracovníci (druhá skupina). 

Výskumom získané údaje boli spracované štatistickým programom STATISTICA´99 

(verzia 6.5). Povaha vzťahov medzi nominálnymi premennými bola overovaná s použitím chí-

kvadrátu (χ2).). Pre zistenie vzájomných vzťahov a súvislostí medzi diskrétnymi a kontinuál-

nymi premennými (intervalová stupnica) boli realizované parametrické testy (jednoduchá 

analýza rozptylu ONEWAY, F-test, t-test pre závislé výbery a  Pearsonova korelácia). Ako 

minimálne kritérium významnosti bola použitá hladina p=0,05.    

 

 

2.5. Organizácia zberu empirických údajov 

 

Vzhľadom na diferenciáciu objektu výskumu na dve výberové podskupiny, bolo pot-

rebné uskutočniť výskum v dvoch etapách s identickou metodikou. Snahou bolo postihnúť 

jazykové správanie u dvoch skupín pracovníkov samospráv – „odchádzajúcich“ a  „prichá-

dzajúcich“  a realizovať ich komparáciu. V prípade opätovného zvolenia do samosprávneho 

orgánu, bol respondent vylúčený z komparácie. Prvá etapa bola ukončená v letných mesia-

coch roku 2006, druhá etapa bola zahájená na jar roku 2007, v súčasnosti prebieha jej 

spracovanie a  analýza získaných údajov. 

 

 

3. Výsledky analýzy 

 

Pre potrebu štúdie je prezentácia výsledkov redukovaná do podoby, ktorá sa týka 

predovšetkým prvej etapy realizovaného výskumu, t. j. pracovníkov pôsobiacich v sloven-

ských menšinových samosprávach v rokoch 2002-2006 (výsledky druhej etapy sú vo fáze 

spracovania údajov). Konkrétne pôjde o: 

a) charakteristiku (deskripciu) výskumnej vzorky podľa sociálno-demografických a etnických  

    charakteristík; 

b) identifikáciu jazykovo-komunikačného správania výskumnej vzorky: 

- jazyková komunikácia v rodinnom a verejnom prostredí; 

- individuálna a skupinová znalosť slovenského jazyka; 

- miera spokojnosti so znalosťou slovenčiny;  

c) analýzu vzťahov medzi vybranými premennými:   

- závislosť medzi sociálno-demografickými a etnickými znakmi a ovládaním jed-

notlivých jazykov (tri variety slovenského jazyka a maďarský jazyk). 

- vzťah medzi materinským jazykom (slovenský, maďarský) a komunikačným 

správaním v rodinnom a verejnom prostredí; 
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Výsledky sú prezentované tabuľkovou aj grafickou formou.   

 

 

3.1.  Sociálno-demografická charakteristika respondentov 

 

 Z hľadiska pohlavia bolo vo výskume zastúpených viac žien ako mužov, čo je vzhľa-

dom na charakter povolania pochopiteľné. Celkovo ženy tvorili dve tretiny a muži tretinu 

prvej výberovej skupiny (66,2% ženy, 33,8% muži; N=228)). 

 Na základe udania veku respondentov boli následne vytvorené štyri vekové kategórie 

v 15 ročných odstupoch: do 34 rokov; 35-49 rokov; 50-64 rokov a nad 65 rokov. Zámerom 

bolo prostredníctvom nich realizovať aj analýzy, poukazujúce na rozdielnosť názorov mladej 

generácie (do 34 rokov) v porovnaní so strednou, staršou a najstaršou generáciou zúčastne-

ných vo výskume. Z analýz vyplynulo, že najväčšie zastúpenie vo výskume mala stredná 

a staršia veková kategória respondentov, spolu tvorili takmer tri štvrtiny výberovej vzorky 

(35,4% - 35-49 roční; 36,9% -50-64 roční). Potom nasledovala najstaršia veková kategória 

takmer v pätinovom zastúpení (19,2%) a najmenší počet respondentov bolo do 34 rokov 

(8,5%).  

 Pokiaľ ide o rodinný stav, takmer tri štvrtiny zástupcov slovenských samospráv 

(71,5%) bolo vydatých/ženatých, ostatné formy spolužitia (slobodný, rozvedený, ovdovený) 

boli približne rovnomerne zastúpené, avšak v porovnaní s respondentmi, žijúcimi 

v rodinnom zväzku, to boli nízke početnosti (okolo desatiny v každej forme). 

 Respondenti najčastejšie uvádzali, že majú dve deti (viac ako polovica), štvrtina sa 

vyjadrila, že má jedno dieťa. Tri deti uvádzalo 15% respondentov, štyri a viac len okolo 4% 

respondentov. Je možné konštatovať, aj vzhľadom na výrazné zastúpenie manželského spo-

lužitia, najväčšie zastúpenie štvorčlennej rodiny. 

 Z hľadiska vzdelania je možné súbor charakterizovať ako celkovo veľmi vyvážený. 

Každá vzdelanostná kategória mala približne rovnaké zastúpenie, hoci mierne prevažujú 

vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Základné vzdelanie uviedlo 35,4% účastníkov vý-

skumu, stredoškolské vzdelanie, ktoré sme bližšie nešpecifikovali, uviedlo 34,6%, vysoko-

školské vzdelanie malo 45,4% respondentov a vo výskume bola identifikovaná aj skupina 

respondentov s vyšším vysokoškolským vzdelaním (4,6%). Tieto údaje môžu byť dôležité pri 

skúmaní súvislostí medzi vzdelaním a vybranými ukazovateľmi jazykového správania. 

 

  

 

3.2. Etnická charakteristika respondenta a jeho rodiny 

 

V súvislosti s otázkami etnickej identity boli zaujímavé dva najdôležitejšie etnoidenti-

fikačné činitele – príslušnosť k národnosti a materinský jazyk, a to nielen u samotného res-

pondenta – účastníka výskumu, ale aj u jeho rodinných príslušníkov. Udržiavanie etnického 
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povedomia (napr. prostredníctvom aj týchto dvoch ukazovateľov) v rodinnom prostredí má 

nepochybne veľký význam a vplyv aj na znalosť a jazykové správanie, či už vo formálnom 

alebo neformálnom prostredí.     

Príslušnosť samotného respondenta k národnosti bol zrejmý (vzhľadom na predpo-

klad dodržania etnickej identifikácie pri voľbách do samosprávy). Pri individuálnej identifi-

kácii  materinského jazyka (slovenského, maďarského alebo iného) respondenta rozloženie 

odpovedí bolo takmer  vyvážené – respondenti si takmer  v polovičnej miere uvádzali sloven-

ský (51,5% ) alebo maďarský jazyk (46,2%) za svoj materinský jazyk. Prirodzeným dôsled-

kom tejto jazykovej bipolarity v oblasti jazykového správania takejto skupiny respondentov 

by  mohla byť „vyvážená“ dvojjazyčnosť. Skutočnosť, že maďarčinu ako materinský jazyk si 

deklarovalo 46,2% respondentov, naznačuje  minimálne dve skutočností:  dobrú znalosť 

maďarčiny a  potenciálny vplyv na znalosť slovenčiny. O akú mieru vplyvu pôjde, ukážu 

ďalšie analýzy. Pre úplnosť je potrebné dodať, že 2,3% respondentov si uviedlo obidva jazyky 

súčasne za svoj materinský jazyk. Vzhľadom na nízke zastúpenie takého typu respondentov, 

otázke bipolárnej, alebo dvojitej  etnicity (chápanej ako súčasnú identifikáciu dvoch mate-

rinských jazykov) nebola venovaná detailnejšia pozornosť.  

  Rozdelenie početností podľa národnosti a materinského jazyka rodinného príslušní-

ka respondentov názorne približuje graf č.1 a graf č.2.  

Z porovnania grafov vyplýva niekoľko skutočností. V prvom rade je zrejmé, že obidva 

znaky – národnosť aj materinský jazyk majú v rodinnom prostredí respondentov diferencu-

júci charakter,  a to z hľadiska samotného znaku aj z hľadiska členov rodiny, keď na obi-

dvoch úrovniach  má slovenská aj maďarská národnosť/jazyk rozdielne zastúpenie. Pritom 

identifikácia „slovenskosti“ je výraznejšia v prípade znaku národnosť, a to síce v rôznej mie-

re, ale  u všetkých vyšetrovaných členov rodiny. V druhom rade je z porovnania obidvoch 

znakov  zrejmé, že hoci miera zastúpenia slovenskej národnosti/slovenského jazyka je 

u členov rodiny rôzna, početnosti naznačujú rovnaký smer zostupnej tendencie:  od rodičov, 

ktorí vykazujú najvyšší príklon k slovenskej národnosti/slovenskému materinskému jazyku 

(trojštvrtinové/dvojtretinové zastúpenie), cez  partnerov (takmer polovičné/viac ako štvrtino-

vé) a nakoniec deti (viac ako tretinové/takmer štvrtinové).  Na základe týchto  výsledkov je 

možné  konštatovať výrazné prepojenie nielen medzi skúmanými premennými (národnosť 

a jazyk), ale aj medzi jednotlivými členmi rodiny.  
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3.3. Identifikácia jazykovo-komunikačného správania  

 

3.3.1. Jazyková komunikácia v rodinnom a verejnom prostredí 

 

 Ukazovatele, skúmajúce jazykové správanie respondentov v situačnom prostredí, 

obsahovali poradový typ škály - zaraďovací poradový znak (Hirner 1978), ktorej stred potvr-

dzoval „vyváženosť“ obidvoch jazykov (rovnaké používanie slovenského i maďarského jazy-

ka), ľavá strana škály preferovala slovenský jazyk, pravá strana maďarský jazyk. Išlo 

o päťstupňovú škálu s variantmi: 1 – len slovensky; 2-viac slovensky ako maďarsky; 3- rov-

nako slovensky aj maďarsky; 4-viac maďarsky ako slovensky; 5-len maďarsky, prostredníc-
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tvom ktorej sme zisťovali jednak stav  jazykovej komunikácie na troch úrovniach (príklon 

k slovenskému jazyku – spojené hodnoty 1 a 2 na škále,  maďarskému jazyku – spojené 

hodnoty 4 a 5 na škále a vyváženej dvojjazyčnosti – hodnota 3), ako aj mieru jazykovej ko-

munikácie (priemerná hodnota x=3, t. j. zreteľná dvojjazyčnosť; miera jazykovej komuniká-

cie v slovenčine x<3, miera jazykovej komunikácie v maďarčine x>3), čo  umožňoval charak-

ter škály. Výsledky stavu jazykovej komunikácie sa zisťovali frekvenčnou analýzou, miera 

jazykovej komunikácie bola stanovená  priemernými hodnotami. Pre lepšiu prehľadnosť vý-

sledky prináša graf č.3, ktorý uvádza aj početnosti príslušných variantov znaku. 
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Z obidvoch grafov je na prvý pohľad zrejmé, že až na jednu situáciu (komunikáciu 

s rodičmi) prevláda vo všetkých situačných kontextoch príklon komunikácie v maďarskom 

jazyku.  Respondenti teda s výnimkou komunikácie s rodičmi, keď u nich mierne  prevláda 

slovenčina ( takmer rovnako sú zastúpené ďalšie dve úrovne komunikácie),  pri vzájomnej 

komunikácii či už v rodinnom prostredí, s priateľmi  alebo na verejnosti, uprednostňujú viac 

maďarský ako slovenský jazyk. Nepotvrdili sa teda predpoklady dominancie vyváženej dvoj-

jazyčnosti . Tá sa síce vo výraznejšej miere okrem komunikácie s rodičmi  prejavila 

v komunikácii s príbuznými a priateľmi, na pracovisku a na ulici, avšak nedosahuje polo-

vičné zastúpenie respondentov (vo všetkých prípadoch okolo tretiny respondentov). Zaují-

mavosťou je zistenie, že na pracovisku (na samosprávach) respondenti v polovičnej miere 

komunikujú viac po maďarsky, takmer tretina dvojjazyčne a len malé zastúpenie respon-

dentov sa vyjadrilo, že rozpráva viac slovensky. 

Celkovo výsledky analýz zamerané na zistenie jazykovej komunikácie v situačnom 

kontexte – v rodinnom kruhu a na verejnosti síce potvrdili u respondentov jazykovú bipolari-

tu, používanie slovenčiny aj maďarčiny, avšak v jednotlivých vybraných jazykových situá-

ciách (okrem komunikácie s rodičmi) sa výraznejšie prikláňajú k používaniu maďarského 

jazyka. Konštatované skutočnosti potvrdzujú aj vypočítané priemerné hodnoty, týkajúce sa 

komunikačného správania respondentov v rodinnom aj vo verejnom prostredí,  ktoré 

ilustruje tab. č.1. 

 

Tab. č. 1 Jazyková komunikácia v situačnom kontexte 

 

v rodinnom 

a priateľ. prostredí 

priemerná 

hodnota(x) 

vo verejnom pros-

tredí 

priemerná 

hodnota(x) 

s rodičmi 2,8 na pracovisku 

(v samosprávach) 

3,7 

s manželom/lkou 4,0 v úradoch 4,6 

s deťmi 4,2 na ulici 3,9 

s vnúčatami 4,2 v obchodoch 4,5 

s príbuznými 3,5   

s priateľmi 3,8   

 

 

3.3.2. Individuálna a skupinová znalosť slovenského jazyka 

 

 Výsledky používania jazyka v konkrétnej jazykovej situácii naznačovali 

u respondentov dobrú znalosť maďarského jazyka, na ktorú bolo možné usudzovať 

z frekvencie jeho používania. Vo výskume  však bola zaujímavou predovšetkým  miera  zna-

losti slovenského jazyka, konkrétne jeho jazykových podôb, tak ako bolo v prvej tematickej 
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časti naznačené. Pritom znalosť jednotlivých podôb slovenčiny bola identifikovaná  

u samotného respondenta, ale sprostredkovane aj  u celej komunity Slovákov (prostredníc-

tvom vyjadrenia respondenta). A hoci išlo o sebareflexiu, teda vlastné posúdenie znalosti 

„seba a iných“, čo do istej miery môže skresľovať reálnu skutočnosť, je  možné domnievať sa, 

že výsledky naznačia určité tendencie, z ktorých je možné vyvodiť isté predpoklady.  

Miera znalosti jednotlivých jazykových podôb sa zisťovala na intervalovej škále od 

1do 7, pričom hodnota 1=vôbec nerozprávam a 7=veľmi dobre rozprávam. Stred škály na-

značoval priemernú úroveň znalosti jazyka.  

          Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, pre lepšiu orientáciu, výsledky sú pre-

zentované v grafickej podobe na grafoch č. 5 a č.6, v ktorých sú uvádzané aj výsledky frek-

venčnej analýzy. Pre porovnanie výpovedí respondentov vo vzťahu k sebe a iným, obidva 

grafy sú predkladané a interpretované súčasne. 
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Graf č.6 
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 Z porovnania výsledkov obidvoch grafov vyplýva niekoľko skutoční. V prvom rade je 

zrejmé, že respondenti svoju osobnú znalosť slovenského jazyka, a to v prípade všetkých 

jazykových podôb,  hodnotili vyššie ako znalosť celej komunity. Pritom v obidvoch prípadoch 

posudzovania znalosti sa najviac respondentov  priklonilo k hodnote 4, čo je priemerná úro-

veň znalosti. Posúdenie znalosti maďarského jazyka je na osobnej aj kolektívnej úrovni jed-

noznačná a veľmi vysoká. Aj v tomto prípade platí, že respondenti svoju znalosť ohodnotili 

vyššie (takmer tri štvrtiny respondentov volilo najvyššiu hodnotu – 7) ako znalosť slovenskej 

komunity (hodnota 7 je v  58,9% prípadoch) . Čo sa týka rozlíšenia jazykových variet sloven-

činy, modálnym variantom je hodnota 4, t. j. priemerná úroveň znalosti.                   Výsled-

ky opäť potvrdzujú, že na osobnej úrovni hodnotenia  mierne dominuje hovorová podoba 

slovenčiny pred ďalšími dvomi podobami – spisovnou a nárečovou podobou, ktoré sú takmer 

na rovnakej úrovni ohodnotenia.  

Pri posúdení pozitívnych hodnôt škály (body 5-7) jednotlivých variet slovenského ja-

zyka je zrejmé diferencované posúdenie „seba“ a „iných“. Kým na osobnej úrovni sú všetky 

tri podoby jazyka ohodnotené približne rovnakou mierou dobrej znalosti (pozitívne body šká-

ly v prípade spisovnej podoby slovenčiny volilo  29,5% respondentov, v prípade hovorovej 

podoby 39,5%, v prípade nárečovej podoby 41,1%) a  len mierne prevláda nárečová podoba, 

na kolektívnej úrovni sa respondenti domnievajú, že Slováci „dobre“ až „veľmi dobre“ ovlá-

dajú najviac slovenské nárečie. Vyjadrila sa tak takmer polovica respondentov (48,8%).   

Tab. č. 2 približuje prehľad priemerných hodnôt odpovedí na hodnotiacej škále, ktoré jedno-

značnejšie vypovedajú o spomínaných výsledkoch. 

 

 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 124

Tab. č.2 Priemerné hodnoty osobnej a skupinovej znalosti jazykov 

 

 Osobná úroveň hodnotenia Skupinová úroveň hodnotenia 

spis. slov. jazyk 3,86 spis. slov. jazyk 3,09 

hovorová slovenčina 4,53 hovorová slovenčina 4,06 

slov. nárečie 4,42 slov. nárečie 4,66 

maďarský jazyk 6,55 maďarský jazyk 6,36 

  

 

Z porovnania priemerných výsledkov obidvoch úrovní hodnotenia sa opätovne potvr-

dilo, že respondenti najviac ovládajú/komunikujú v maďarčine. Pri komunikácii slovenské-

ho jazyka na osobnej úrovni najviac preferujú hovorovú podobu slovenčiny (na nadpriemer-

nej úrovni x=4,53), na skupinovej úrovni sa domnievajú, že je to slovenské nárečie (x=4,66). 

Najnepriaznivejšia situácie je v znalosti/komunikácii  spisovnej podoby slovenského jazyka, 

ktorý na osobnej úrovni respondenti ohodnotili na priemernej úrovni (okolo priemeru 

x=3,86) a na skupinovej úrovni ešte nižšie (podpriemerná úroveň x=3,09).   

 

 

3.3.3. Spokojnosť so znalosťou slovenčiny 

 

 V súvislosti s hodnotením znalosti slovenského jazyka bolo relevantné, do akej miery 

sú respondenti spokojní s uvádzanou skutočnosťou a  či sa domnievajú, že Slováci 

v Maďarsku by sa nejakým spôsobom mali zdokonaľovať v jeho komunikácii. Spokoj-

nosť/nespokojnosť respondenti vyjadrovali na sedembodovej škále, ktorej hodnoty 1-3 po-

tvrdzovali mieru nespokojnosti, hodnoty 5-7 mieru spokojnosti a hodnota 4 ambivalentnosť 

respondenta k predmetnej otázke. 

Názory respondentov na spokojnosť so znalosťou slovenčiny predkladá graf č.7 

(N=228). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 125

Graf č.7 

Miera osobnej spokojnosti s ovládaním slovenčiny
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 Z grafu je zrejmé, že odpovede respondentov sú polarizované. Kým viac ako polovica, 

hoci v rozličnej miere, sa vyjadrila, že nie je spokojná so súčasnou znalosťou slovenčiny 

(51,6%), naopak 44,5% respondentov vyjadrilo viac-menej spokojnosť s úrovňou svojej zna-

losti slovenčiny. Ak z predchádzajúcich výsledkov posúdenia znalosti slovenčiny vyplynulo, 

že len okolo tretiny respondentov (bez ohľadu na  jednotlivé jazykové  podoby) ohodnotilo 

svoju komunikačnú znalosť slovenčiny pozitívne (nadpriemerne až veľmi dobre), a teda je 

možné predpokladať, že sú spokojní so svojou úrovňou znalosti, je evidentné, že sa vytvára 

ešte ďalšia skupina respondentov, ktorí napriek priemernej alebo horšej znalosti tohto jazy-

ka,  sú „spokojní“ s týmto stavom. A naopak, oveľa pozitívnejšou sa javí skutočnosť, že ak 

viac ako polovica respondentov je nespokojná so svojou znalosťou slovenčiny, je pravdepo-

dobné, že aj tí, ktorí svoju znalosť deklarovali v pozitívnom poli škály, nie sú s týmto stavom 

spokojní. Potvrdenie týchto úvah však v konkrétnej podobe výsledkov je možné prezentovať 

po realizácii ďalších analýz (skúmanie súvislostí dvoch znakov). V tejto súvislosti je ešte 

možné dodať, že podporným argumentom úvah o výraznej skupine respondentov nespokoj-

ných so  znalosťou svojej úrovne slovenčiny je aj konkrétny údaj z odpovedí respondentov 

na ďalšiu otázku adresovanú potrebe zdokonaľovania sa komunikácie v slovenčine. Na 

predmetnú otázku sa respondenti až v 88,3% zastúpení vyjadrili, že Slováci v Maďarsku by 

sa nejakým spôsobom mali zdokonaľovať v komunikácii v slovenčine. Je možné domnievať 

sa, že  do tejto skupiny respondentov mnohí z nich zahrnuli aj „seba“. 
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3.4. Analýza vzťahov medzi vybranými premennými  

 

3.4.1. Sociálno-demografické a etnické znaky ovládania jednotlivých jazykov  

 

 Znalosť jazyka je nepochybne diferencovaná s ohľadom na vybrané sociálno-

demografické charakteristiky. Bolo preto relevantné zistiť, či je to tak aj v prípade respon-

dentov výskumu a ak áno, aká je významnosť tohto vplyvu. Tab. č. 3, 4 a 5  sprostredkúvajú 

výsledky, týkajúce sa  ovládania jednotlivých variet slovenského jazyka (spisovný slovenský 

jazyk, hovorová podoba slovenčiny, nárečová podoba slovenčiny) a maďarského jazyka, kto-

rých distribúcia  podľa pohlavia, veku a vzdelania respondentov naznačuje isté súvislosti. 

Výsledky sú prezentované v podobe aritmetických priemerov (x), ktorých výpočet umožňoval 

identický charakter použitej škály ovládania jazykov (1=vôbec nerozprávam, 7=veľmi dobre 

rozprávam). 

 

Tab. č. 3 Interpohlavné diferencie v ovládaní slovenského a maďarského jazyka  

 

pohl. 

             

      ovl. 

      jaz. 

spisovný 

slovenský 

jazyk 

hovorová 

slovenčina 

nárečová 

podoba 

slovenčiny 

maďarský  

jazyk 

muži 3,46 4,20 4,37 6,31 

ženy 4,09 4,69 4,68 6,69 

p 

F 

N 

=.07 

3,16 

225 

ns 

 

228 

ns 

 

220 

<.01 

6,63 

228 

 

 

Z tabuľky je zrejmé, že významné interpohlavné diferencie  sa potvrdili v jedinom prí-

pade – v prípade  maďarského jazyka, ktorého ovládanie ženy na predloženej škále  posúdili 

signifikantne vyššie (x=6,69) ako muži (x=6,31). Diferencie medzi mužmi a ženami sú blízke 

významnosti v prípade komunikácie v spisovnej slovenčine, kde opäť viac skórujú ženy 

(x=4,09) ako  muži (3,46).  
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Tab. č.4 Diferencie v ovládaní slovenského a maďarského jazyka medzi vekovými  

             kategóriami 

 

vek 

         ovl. 

         jaz. 

spisovný 

slovenský 

jazyk 

hovorová 

slovenčina 

nárečová 

podoba 

slovenčiny 

maďarský 

jazyk 

do 34r. 5,01 5,0 3,45 6,36 

35-49r. 3,70 4,37 4,67 6,80 

50-64r. 3,82 4,67 4,39 6,38 

65 a viac 3,65 4,41 4,52 6,44 

p ns ns ns Ns 

 

 

Tab. č. 5 Diferencie v ovládaní slovenského a maďarského jazyka medzi  

              vzdelanostnými kategóriami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj keď sú  výsledky týkajúce sa ovládania jazykov vo vzťahu k veku respondentov ne-

signifikantné, diferenciácia nameraných hodnôt v jednotlivých vekových kategóriách nazna-

čuje isté tendencie najmä pri ovládaní jazykových podôb slovenčiny. Kým spisovnú 

a hovorovú podobu slovenského jazyka ovláda na nadpriemernej úrovni najmladšia veková 

kategória respondentov, znalosť nárečovej podoby slovenčiny je u nich najslabšia – pod-

priemerná, naopak, dobrú znalosť nárečovej podoby slovenčiny potvrdili predovšetkým res-

pondenti staršej generácie. Vzhľadom na slabnúcu komunikáciu mladej generácie respon-

dentov so starými rodičmi (graf č.3), ktorí preferujú nárečovú podobu slovenčiny a obozna-

vzdelanie 

            

           ovláda 

           jazyky 

spisovný 

slovenský 

jazyk 

hovorová 

slovenčina 

nárečová 

podoba 

slovenčiny 

maďarský 

jazyk 

Základné 2,77 3,82 4,47 6,44 

stredoškolské 3,40 4,31 3,88 6,34 

vysokoškolské 4,31 4,79 4,78 6,72 

Vyššie vyso-

koškolské 

5,83 5,80 5,0 6,60 

P 

F 

<.001 

7,48 

=.05 

3,45 

=.06 

2,48 

ns 
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movanie sa so slovenským jazykom predovšetkým v školách, kultúrnych a spoločenských 

organizáciách a používanie (hoci v obmedzenej miere) slovenčiny v slovenských samosprá-

vach, je to skutočnosť prirodzená.  

         Z údajov v tabuľke č.5 vyplýva významná diferenciácia ovládania spisovnej a hovorovej 

podoby slovenského jazyka podľa vzdelania respondentov. V obidvoch varietach platí, že s 

vyšším stupňom vzdelania stúpa aj znalosť slovenčiny, pričom vyššie hodnoty na škále, t. j. 

lepšiu znalosť jazyka sa potvrdzujú v prípade hovorovej podoby slovenčiny. Zaujímavosťou 

je, že respondenti s najvyšším stupňom vzdelania  v najvyššej miere ovládajú všetky tri po-

doby slovenského jazyka (takmer v rovnakej miere v každej variete). Ovládanie maďarského 

jazyka nie je diferencované podľa vzdelania respondentov.  

 Z posúdenia vzťahu medzi ovládaním slovenského a maďarského jazyka a etnickým  

ukazovateľom, za ktorý  bol vybraný materinský jazyk,  vyplynuli nasledovné skutočnosti. 

Z distribúcie dát etnických ukazovateľov je už známe, že respondenti si takmer v polovičnom 

zastúpení identifikovali slovenský alebo maďarský jazyk (slovenský jazyk – 51,5%; maďarský 

jazyk – 46,2%). Ako táto etnická bipolarita ovplyvňuje znalosť jazykov ilustruje tab. č. 6. 

 

 

Tab. č. 6 Diferencie v ovládaní slovenského a maďarského jazyka podľa materinského  

              Jazyka 

 

mat. 

jazyk 

       ovláda 

       jazyk 

spisovný 

slovenský 

jazyk 

hovorová 

slovenčina 

nárečová 

podoba 

slovenčiny 

maďarský  

jazyk 

slovenský 4,50 4,98 5,03 6,44 

maďarský 3,11 4,07 3,79 6,63 

p 

F 

<.0001 

19,61 

<.01 

10,94 

<.0001 

17,44 

ns 

 

 Z údajov v tabuľke č.6 vyplýva skutočnosť, že slovenský materinský jazyk je výz-

namným determinantom, ktorý vplýva na mieru znalosti všetkých troch variet slovenského 

jazyka, to znamená, že respondent, ktorého materinským jazykom bola slovenčina vykazuje 

vyššiu komunikačnú znalosť slovenčiny. A hoci respondenti uvádzajúci si maďarský mate-

rinský jazyk v menšej miere komunikujú (priemernej až podpriemernej) v jednotlivých podo-

bách slovenčiny, výsledky naznačujú, že vo svojom rodinnom alebo verejnom prostredí sa 

oboznamovali so slovenským jazykom, čo má za následok istú komunikačnú znalosť sloven-

činy (zvlášť v podobe hovorovej variety). 
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3.4.2. Materinský jazyk a jazykovo-komunikačné premenné 

 

 

 Na charakter vzťahu medzi materinským jazykom a jazykovo-komunikačnými pre-

mennými poukazuje kontingenčná analýza, v ktorej sú identifikované tri varianty naznaču-

júce orientáciu k používaniu jazyka/jazykov: 1 – príklon ku komunikácii v slovenskom jazy-

ku (zlúčené varianty len slovensky a viac slovensky), 2 – dvojjazyčná komunikácia, 3- prí-

klon ku komunikácii v maďarskom jazyku (zlúčené varianty len maďarsky a viac maďarsky 

ako slovensky). Výsledky boli testované χ2-testom a zisťovaný koeficient kontingencie – C. 

Výsledky analýz prezentuje tab. č. 9. 

 

 

Tab. č. 7 Kontingenčná analýza materinského jazyka a jazykového správania  

              v rodinnom aj verejnom prostredí  (% podľa adresáta komunikácie) 

 

Komunikácia v rodinnom prostredí 

s rodičmi s manželom s deťmi s vnúčatami  príbuznými s priateľmi 

 

MJ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

slov. 62,5 26,6 10,9 19,3 17,5 63,2 11,5 16,4 72,1 20 3,3 76,7 28,3 36,7 35 7,9 44,4 47,7

maď. 15,2 30,5 54,3 5,7 7,7 86,6 - 8,9 91,1 4,8 - 95,2 5,3 24,6 70,1 3,6 16,4 80 

P <.0001 <.05 <.01 =.05 <.001 <.01 

χ2 36,5 12,12 12,52 9,63 23,6 15,59 

C 0,48 0,32 0,31 0,39 0,41 0,34 

                  Komunikácia vo verejnom prostredí  

na pracovis. v úradoch na ulici v  obchod. 

slov. 15,8 41,3 42,9 4,5 4,5 91 6,0 45,5 48,5 3,0 16,7 80,3 

maď. 4,7 23,7 74,6 - 6,9 93,1 6,8 16,9 76,3 - 6,9 93,1 

P <.01 =.05 <.01 =.05 

χ2 18,11 8,69 16,89 9,8 

C 0,35 0,26 0,34 0,27 

 

 

Legenda k tabuľke: 

1 – komunikácia výlučne alebo viac v slovenčine 

2 – dvojjazyčná, slovensko-maďarská komunikácia 

3 – komunikácia výlučne alebo viac maďarsky 

 

Z údajov v tabuľke č.7, týkajúcich sa  komunikácie v rodinnom prostredí, je zrejmé, 

že takmer dve tretiny respondentov so slovenským materinským jazykom  volia s rodičmi 

komunikáciu prevažne v slovenskom jazyku, kým respondenti s maďarským materinským 

jazykom sa tak vyjadrili len v 15%-om zastúpení. Naopak, kým len desatina respondentov so 

slovenským materinským jazykom komunikuje s rodičmi v maďarskom jazyku, v prípade  

respondentov s maďarským materinským jazykom tak koná viac ako polovica. Komunikácia 
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s manželom, s deťmi a vnúčatami sa realizuje prevažne v maďarskom jazyku, pričom sme-

rom k najmladšej generácii percentuálne zastúpenie respondentov stúpa bez ohľadu na ma-

terinský jazyk, avšak u respondentov so slovenským materinským jazykom je percentuálne 

zastúpenie komunikácie v maďarskom jazyku výrazne nižšie (takmer dve tretiny responden-

tov s manželom a okolo troch štvrtín s deťmi a vnúčatami) ako u respondentov udávajúcich 

si maďarský materinský jazyk, ktorí takmer v plnej miere preferujú maďarský jazyk (s man-

želom – 86,6%, s deťmi – 91,1% a s vnúčatami – 95,2%). Zaujímavou skutočnosťou sa javí 

diferenciácia komunikácie podľa materinského jazyka s príbuznými a priateľmi, keď sa 

v najväčšej miere prejavila dvojjazyčná komunikácia u respondentov so slovenským mate-

rinským jazykom (tretina respondentov s príbuznými a takmer polovica s priateľmi). 

Pri distribúcii údajov, týkajúcich sa komunikácie vo verejnom prostredí 

u respondentov so slovenským aj maďarským materinským jazykom, je možné rozlíšiť tak-

mer zhodu percentuálneho rozloženia vo variantoch komunikácie, a to v dvoch  dvojiciach 

komunikačných situácií. Prvú dvojicu tvorí  komunikácia na pracovisku a na ulici, druhú 

dvojicu komunikácia v úradoch a v obchodoch. Konkrétne u respondentov so slovenským 

materinským jazykom, na pracovisku aj na ulici prebieha dvojjazyčná komunikácia 

(2.variant) a komunikácia v maďarskom jazyku (3. variant) takmer v rovnakej miere (viac 

ako 40% respondentov v obidvoch variantoch), v úradoch a v obchodoch respondenti prefe-

rujú komunikáciu v maďarskom jazyku (91% v úradoch, 80,3% v obchodoch). 

U respondentov s maďarským materinským jazykom je v obidvoch diferencovaných dvoji-

ciach komunikačných situácii percentuálne zastúpenie respondentov  koncentrované 

v treťom variante, t. j. orientácii na maďarský jazyk (na pracovisku a na ulici okolo tri štvr-

tiny respondentov, v úradoch a v obchodoch zhodne 93% respondentov). 

 

 

Záver 

  

Zámerom štúdie bolo vytvoriť  komplexný pohľad na  problematiku jazykového sprá-

vania Slovákov pracujúcich v slovenských menšinových samosprávach na území Maďarska 

a prezentovať primárne empirické výsledky na univariačnej a bivariačnej úrovni analýz. Tie 

vypovedajú o charakteristike výskumného súboru z hľadiska sociálno-demografickej 

a etnickej štruktúry; o jazykovo-komunikačnej schopnosti a orientácii v rodinnom 

a verejnom prostredí; o miere jazykovej znalosti  a spokojnosti s  používaním slovenského 

jazyka; o vzťahoch medzi vybranými premennými (soc.-dem. charakteristiky a ovládanie 

jazykov, materinský jazyk vs. komunikácia v komunikačných situáciách). Výsledku sa týka-

jú  respondentov/ pracovníkov slovenských menšinových samospráv, ktorí sa zúčastnili 

prvej etapy výskumu (pracovníci dlhodobo  pôsobiaci vo verejnej správe, min. jedno volebné 

obdobie). 
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Zo skúmania etnických charakteristík  respondentov, predovšetkým z identifikácie 

materinského jazyka vyplynula nevyváženosť priznania  jazykov – slovenčiny i maďarčiny, 

ktoré si respondenti uvádzali približne v rovnakej (polovičnej) miere, teda buď jeden alebo 

druhý jazyk. Ukazovateľ národnosti aj ukazovateľ materinského jazyka má v rodinnom pros-

tredí respondentov diferencujúci charakter, a to v rôznej miere, smerom od najstaršej po 

najmladšiu generáciu táto identifikácia výrazne  klesá. Pritom identifikácia „slovenskosti“ 

v rodinnom prostredí je výraznejšia v prípade ukazovateľa národnosť.  

Výsledky analýz zamerané na zistenie jazykovo-komunikačnej orientácie v situačnom 

kontexte – v rodinnom kruhu a na verejnosti síce potvrdili u respondentov jazykovú bipolari-

tu, používanie slovenčiny aj maďarčiny, avšak v jednotlivých vybraných jazykových situá-

ciách (okrem komunikácie s rodičmi) sa výraznejšie prikláňajú k používaniu maďarského 

jazyka. 

Respondenti svoju osobnú komunikačnú znalosť slovenského jazyka, a to v prípade 

všetkých troch jazykových podôb slovenského jazyka (spisovný jazyk, hovorová podoba, ná-

rečie),  hodnotili vyššie ako komunikačnú znalosť celej komunity. Pritom v obidvoch prípa-

doch posudzovania znalosti najviac respondentov sa priklonilo k priemernej úrovne znalosti. 

Posúdenie znalosti maďarského jazyka je na osobnej aj kolektívnej úrovni jednoznačná a 

veľmi vysoká. Aj v tomto prípade platí, že respondenti svoju komunikačnú znalosť ohodnotili 

vyššie ako komunikačnú znalosť slovenskej komunity. 

Názory na spokojnosť so znalosťou slovenčiny sú výrazne polarizované. Vytvorili sa 

dve skupiny respondentov. Jedna (tvorí ju viac ako polovica respondentov) vyjadruje rozlič-

nú mieru nespokojnosti, druhá je s úrovňou znalosti slovenčiny viac lebo menej spokojná. 

Vo vzťahu ku komunite Slovákov sa však väčšina respondentov (takmer 90%) domnieva,  že 

Slováci v Maďarsku by sa nejakým spôsobom mali zdokonaľovať v komunikácii v slovenčine. 

 Pri skúmaní zívislostí a vzťahov medzi sociálno-demografickými znakmi respondenta 

a komunikačnou znalosťou (troch variet slovenského jazyka a maďarského jazyka) sa potvr-

dili významné diferencie podľa pohlavia v prípade maďarského jazyka, ktorého znalosť ženy 

na predloženej škále  posúdili vyššie ako muži. Z hľadiska jednotlivých vekových kategórií sa 

potvrdilo, že kým spisovnú a hovorovú podobu slovenského jazyka ovláda na nadpriemernej 

úrovni najmladšia veková kategória respondentov, znalosť nárečovej podoby slovenčiny je 

u nich najslabšia (podpriemerná), naopak, dobrú znalosť nárečovej podoby slovenčiny po-

tvrdili predovšetkým respondenti staršej generácie. Potvrdila sa aj významná diferenciácia 

ovládania spisovnej a hovorovej podoby slovenského jazyka podľa vzdelania respondentov. 

V obidvoch varietach platí, že s vyšším stupňom vzdelania stúpa aj komunikačná znalosť 

slovenčiny. Pri skúmaní súvislostí medzi materinským jazykom a komunikačnou znalosťou 

slovenčiny sa zistilo, že slovenský materinský jazyk je významný determinant, ktorý vplýva 

na mieru znalosti všetkých troch variet slovenského jazyka. 

 Vzťah medzi materinským jazykom a jazykovo-komunikačným správaním responden-

tov sa potvrdil ako štatisticky významný,  tak v rodinnom, ako aj vo verejnom prostredí. 

A hoci orientácia komunikácie podľa materinského jazyka, okrem komunikácie s rodičmi 
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a príbuznými, je prevažne maďarskej povahy (preferencia maďarského jazyka), rozsah (mie-

ra) tejto komunikácie je v prípade identifikácie slovenského materinského jazyka 

v jednotlivých komunikačných situáciách výrazne nižší. Zaujímavou skutočnosťou sa javí 

diferenciácia komunikácie podľa materinského jazyka s príbuznými a priateľmi, keď sa 

v najväčšej miere prejavila dvojjazyčná komunikácia u respondentov so slovenským mate-

rinským jazykom. Komunikácia vo verejnom prostredí je podľa slovenského materinského 

jazyka polarizovaná. Na pracovisku aj na ulici prebieha takmer v rovnakej miere dvojjazyčná 

komunikácia a komunikácia v maďarskom jazyku, v úradoch a v obchodoch respondenti 

preferujú komunikáciu v maďarskom jazyku. 
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Language-Communication Behaviour of Employees of Slovak Minority 
Self-Governments in Hungary 

(questions of theory and methodology together with  results  

of an empirical socio-linguistic research) 

 
 
 
Abstract: 

 

This study is focused on language communication problems and topical questions connected with them in 

the surrounding of Slovak minority self-governments that are acting on the whole territory of the Hungarian Re-

public. 

The main goal of this study is to present the most complex view of given subject matter, to characterise 

the realized empiric research (2006/2007) and to publish basic results of this research. According to the defined 

intention there are presented three basic thematic circles of the study. The first one creates a global conceptual 

framework of the above-mentioned topics, the second thematic circle is addressed to basic methodological ques-

tions of the realized research and the third thematic circle brings empiric results about findings, above all, as well 

as important knowledge obtained from the analysis of descriptive and inductive statistics.   

 

      _______________________________________________________________________________________ 
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Abstrakt: 
 

 
          Problematika politických ideológií  predstavuje jeden zo základných okruhov skúmania  predmetu politológie. 

Politické ideológie sú  integrálnou súčasťou každej politicky vyspelej spoločnosti. Politologická obec  v Slovenskej 

republike, ako súčasti politicky vyspelého sveta,  nevyhnutne musí venovať adekvátnu pozornosť aj tejto, doposiaľ 

značne zanedbávanej problematike.  Je tiež dokázateľné, že k politickým ideológiám  v SR  je zaujímaný  

dominantne kritický postoj odbornej aj laickej verejnosti.  K riešeniu týchto problémov napomáha aj  táto štúdia, 

ktorá pojednáva o základných politicko – ideologických paradigmách na Slovensku.  Empirická analýza preferencií 

hodnôt    politicko-ideologických paradigiem  ako predikátorov rozhodovania sa vo voľbách je štruktúrovaná ako 

sonda do hodnotovej, a teda ideologickej orientácie  slovenského voliča v lokalite Košice a okolie. Je realizovaná 

prostredníctvom empirického výskumu a jeho empirickej analýzy s využitím diskriminačnej a regresnej analýzy. 

Sonda je realizovaná v zmysle základného výskumu, ktorý nie je možné zovšeobecniť na celý diapazón Slovenska. 

Je však zaujímavým skúmaním vzťahu hodnotovej orientácie slovenského voliča v danom priestore s výberom 

politickej reprezentácie v parlamentných voľbách 2006. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kľúčové slová: politické ideológie, Slovenská republika, liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, komunizmus,  

                         nacionalizmus, enviromentalizmus, kresťanstvo. 
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Úvod 

 

       Napriek zdanlivej neaktuálnosti či dokonca „prekonanosti“ problémov, ktoré súvisia 

s vnímaním fenoménu politických ideológií a ich funkcií je analyzovaná téma, predovšetkým  

svojou hodnotovou podstatou, aj v súčasnosti  stále veľmi aktuálna. Je tomu tak z toho 

dôvodu, že sa vždy (nezávisle na tom či si ju uvedomujeme alebo ju nevnímame) určitým 

spôsobom premieta   do konkrétnej životnej reality každého  moderného človeka vyspelej 

 spoločnosti. Je  to  tým, že sa pokúša (práve prostredníctvom svojej hodnotovej podstaty) 

priamo či nepriamo ovplyvniť ich aktuálnu či budúcu existenciu; predovšetkým  jej  

kvalitatívnu podobu. Napriek mnohým   prirodzeným  špecifikám, vyplývajúcim z národných 

odlišností  je  na Slovensku aj táto otázka  jednou zo  stále  značne zanedbávaných avšak 

veľmi  dôležitých tém.  Je potrebné sa  jej venovať,  a to aj v súvislosti  s možnosťou 

zvládnutia zložitých problémov, ktoré súvisia so   statusom a budúcnosťou postavenia 

slovenskej spoločnosti ako celku, jej sociálnych skupín, no v neposlednom rade  aj jej 

jednotlivých členov.   V súčasnosti  ešte stále ostáva  otvorených   mnoho   dôležitých 

otázok,  na ktoré je potrebné snažiť sa hľadať (v tomto čase a priestore, nadväzujúc však aj 

na ich historické metamorfózy)  relevantné odpovede.  Tieto  môžu   napomôcť k   

adekvátnemu  pochopeniu skutočného stavu, jeho príčinám a prípadným možným 

riešeniam problémov  vznikajúcich v zložitej sociálno-politickej a priamo súvisiacej 

ekonomickej realite.  Na Slovensku rovnako ako aj v iných  štátoch stále oscilujú v  

odborných ale aj laických  kruhoch (avšak s inou optikou pohľadu) otázky ako napríklad:  

          Ak je problematika ideológií aktuálna, aký má pre človeka ako indivíduum, pre 

spoločnosť ako takú a jej časti, či  pre politické subjekty význam? Sú ideológie pre ľudskú 

spoločnosť užitočné, alebo naopak škodlivé? Čím sa líši chápanie fenoménu označovaného 

pojmom ideológia v jeho dnešnom význame od pôvodného chápania a prečo sa líši? Ako sa 

daný fenomén v historickom kontexte vyvíjal a aké sú teda jeho pravdepodobné vývinové 

línie? Ktoré základné determinanty bezprostredne vplývajú a budú mať vplyv na podobu a 

funkcie  neustále sa formujúcich ideologických koncepcií? Aký majú vplyv funkcie ideológií 

na politický život  štátu? Ako bol, je a bude vnímaný tento  z mnohých dôvodov veľmi 

dôležitý problém konkrétne  v realite Slovenskej republiky? Tiež sú podstatné otázky 

súvisiace s pochopením podstaty analyzovaného fenoménu, ktorá je základom jeho neustálej  

a neutíchajúcej aktuálnosti aj v dnešnej slovenskej modernej či postmodernej (?) 

spoločnosti.  

           Hľadanie odpovedí na vyššie  stanovené  (aj z nich vyplývajúce) otázky   je napriek 

ich neoddiskutovateľnej opodstatnenosti v realite Slovenska (na rozdiel od štátov, ktorých 

vyspelosť sa pokúšame dosiahnuť) nepokryté ani len základnými  možnými predpokladmi   

ich   korektného  zodpovedania.  Jednoznačným dôvodom  takéhoto súčasného viac menej 

negatívneho   stavu  (v realite Slovenska v porovnaní s vyspelými štátmi) je  celkom  určite  

absencia   systémového teoreticko-analytického  výskumu,  z ktorého by bolo možné 
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vychádzať pri nazeraní na danú problematiku, ktorá je  vo vyspelých krajinách úplne 

prirodzeným štandardom  súčasti riešenia daných tematických okruhov.  Nepochybne to  

vyplýva aj z faktu, že politické ideológie sú jedným zo šiestich  základných okruhov 

predmetu  politických vied1, bez skúmania ktorého nie je možné pochopiť v systematickej 

celostnosti zložitosť  sociálno-politicko-ekonimickej reality, a tak odborne a zmysluplne  čo 

najefektívnejšie reagovať na jej problémy. 

          Reálna rozpracovanosť  problematiky  politických ideológií  v rámci  globálneho 

vedeckého  empirického a teoretického výskumu  vyspelej západnej civilizácie sa odráža 

v množstve  vedeckých a odborných prác, za ktoré je možné spomenúť autorov  a ich práce 

Andrew Heywood „Political Ideologies: An Introduction“, John Hoffmann & Paul Graham 

„Introduction to Political Ideology“, Leon P. Baradat „Political ideologies“, Jan Adams 

„Political Ideologies Today“, Terry Eagleton „Ideology“, Michael Freeden „Reassessing 

Political Ideologies“ ale aj českých autorov Vladislav Prorok & Milan Lupták „Politické 

ideologie a teorie v dějinách“ či napríklad Jan Bauer „Ideologie, hodnoty a politika“. Či 

ekonomický pohľad na politické ideológie, ktorý ponúka napr. Pavel Sirůček „Prohlubování 

krize „industriálních“ politických ideologií“, Sled kondratěvových cyklů – fikce či 

skutečnost?“   a Radim Valenčík „Kriye nových politických ideologií a obrana tradičních“. V 

diapazóne Slovenska je situácia v oblasti reálneho rozpracovania tematiky ideológií v zmysle 

systematického výskumu sociálno-politických analýz stále nedostatočná, priam minimálna. 

Je možné povedať, že je v globálnom pohľade  skôr okrajovým predmetom  záujmu 

slovenskej odbornej verejnosti2. Jedným z mála autorov venujúcich pozornosť tejto dôležitej 

oblasti je Marcela Gbúrová „Ideológie na prahu III. tisícročia“. Rovnako sa tejto oblasti   

sčasti venujú aj slovenskí  vedci z iných oblastí; a teda s inou optikou pohľadu napr. 

sociológovia a psychológovia L. Ištvániková, M. Čižmárik či M. Kentoš: „Hodnotové orientácie 

– komparatívne analýzy; Európska sociálna sonda“.  

 
 

1. Politické ideológie a metamorfózy ich paradigiem 

 

 1.1. Podstata ideológie 

 

        Riešenie  stanovených cieľov  a overovanie hypotéz predkladanej práce predpokladá  

primárne základnú identifikáciu skúmaného fenoménu. Napriek  problematickosti 

definičného  vymedzenia  politicko-ideologických paradigiem sa  tomto mieste zamýšľame 

nad ich podstatou a   sumarizujeme ich všeobecne uznávané  základné charakteristiky. 

       Je úplne prirodzené, že nikto z nás nevidí svet taký, aký v skutočnosti je. Všetci sa 

dívame na okolitý svet cez prizmu závoja veľkého množstva viac či menej relevantných teórií, 

                                                 
1 O predmete politickej vedy v tomto ponímaní pojednána napríklad vo svojej práci „přehled moderních 
politologických teorií“  Blanka Říchová.  
2 Okrajovo sa problematike hodnôt ideológií venuje  Výrost a kol. v práci Európska sociálna sonda, či),  Krivý 
v Hodnotových orientáciách na Slovensku.  
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predpokladov a domnienok. Pozorovanie a interpretácia sú   tesne prepojené. Ak sa 

pozeráme na svet, dávame mu celkom prirodzene zároveň vždy nejaký význam. To má pre 

skúmanie politiky (ale aj iných fenoménov) závažné dôsledky. Predovšetkým to poukazuje na 

to, ako je nevyhnutné odhaľovať predpoklady  a domnienky, ktoré do sveta okolo nás 

neustále vnášame. Tieto predpoklady sú   súčasťou širších politických kréd alebo tradícií, 

ktorým v súčasnom svete obvykle hovoríme „politické ideológie“. Možno povedať, že každý z 

„izmov“ (liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, feminizmus  enviromentalizmus či 

náboženstvo)  vytvára určitú paradigmu3 (tzv. disciplinárnu matricu, ktorá je 

nesúmerateľná).  Každý  z nich nám ponúka svoje vlastné videnie a hodnotenie  reality, svoj  

vlastný svetový názor.  Je teda možné povedať, že rôzny pohľad na tento problém viedol 

v historickom vývoji ku rôznym definíciám  (Heywood 2004). 

          Je možné konštatovať, že ideológia ešte aj v súčasnosti je  na Slovensku rovnako ako 

aj v iných krajinách  jedným z najkontroverznejších pojmov, s ktorým sa pri analýze politiky 

stretávame. Rovnako je  možné  súhlasiť s politickým filozofom  Maxom Horkheimerom, že 

pod názvom „ideológia“ je dnes len málokedy myslený pregnantný pojem, a že toto slovo 

takpovediac preniklo ako mnohé iné z filozofickej a vedeckej literatúry do bežného jazyka 

a že tým „... stratilo svoj teoretický profil, lebo za všeobecnými predstavami sa  vznáša iba 

vágna spomienka na teoretické útvary, v ktorých tento  dnes do veľkej miery nenaplnený 

pojem získal svoj zmysel“ (Horkheimer 1962, s.38). Ako poznamenáva český politológ Jan 

Bauer,  je možné celkom logicky súhlasiť  aj s tým, že  takmer za dve storočia od zrodenia 

a zavedenia tohto pojmu nie je ani dnes tento pojem  jednotne chápaný, a že je snáď toľko 

pojmov ideológie, koľko je miest v knihách, kde sa o ideológii píše (Bauer 1991). 

S podobnými problémami sa však v rámci politických vied stretávame aj v iných prípadoch, 

napríklad pri chápaní   pojmov ako  sú  „spoločnosť“, „moc“ či „demokracia“. Napriek tejto 

skutočnosti sa pri pojme ideológia vo vyspelých štátoch stretávame v oblasti spoločenských 

vied s rámcovou zhodou na podstatu tohto fenoménu.  Ideológia je tu chápaná ako viac či 

menej skĺbený  súbor ideí, ktoré  sú základom organizovanej politickej  aktivity, či už táto 

aktivita  má zachovať daný politický systém, alebo je jej cieľom zvrhnutie tohto systému. 

Politické ideológie, alebo aspoň príklon k nim sú prítomné v každom z nás. Čo je hlavným 

dôvodom takejto inklinácie?  Základným dôvodom stotožnenia sa človeka s určitou 

ideologickou koncepciou je spokojnosť alebo nespokojnosť so sociálno-politickou  a s ňou 

zviazanou ekonomickou realitou, v ktorej sa indivíduum nachádza, s ktorou sa spája tiež 

pochopenie príčin tejto reality a tiež snaha o riešenie vzniknutých problémov4 určitým 

                                                 
3 Politický a spoločenskovedný výskum je vždy akýmsi bojiskom  proti sebe vzájomne stojacich  a konkurujúcich si 
paradigiem. Tieto paradigmy získavajú podobu sociálnych filozofií, ktorým sa zvyčajne hovorí politické ideológie. Ak 
hovoríme o ideológiách  ako o teoretických paradigmách, nehovoríme tým, že politická analýza je prevažne alebo 
celkom ideologická, že presadzuje záujmy konkrétnej skupiny alebo triedy. Iba sa tým uznáva , že politologická 
analýza  sa uskutočňuje na základe konkrétnej ideologickej tradície. 
4 Svoju súčasnú situáciu môže indivíduum  chápať ako následok svojich predchádzajúcich životov (reinkarnácia, 
hinduizmus), ako následok dedičného hriechu (kresťanstvo) či aktuálneho nesprávneho správania (islam), môže ju 
považovať aj za následok činnosti  iných subjektov, ktoré ho vedome alebo nevedome poškodzujú (reformácia, 
osvietenectvo, socializmus). Človek môže mlčky  trpieť a čakať na smrť. Smrť môže byť pre neho  koncom všetkého, 

ale aj šancou na lepší posmrtný  život (kresťanstvo a islam), či nádejou na  lepší ďalší život (hinduizmus). Človek sa 
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spôsobom.  Ideológie nie sú len myšlienkové  hermeticky uzatvorené sústavy: sú to skôr 

premenné súbory ideí, ktoré sa  v množstve bodov vzájomne prekrývajú. Na fundamentálnej 

úrovni ideológie pripomínajú filozofiu politiky5, na úrovni operatívnej získavajú podobu 

širokých politických hnutí (Heywood 2004). V globálnom pohľade na analyzovaný problém  

je  užitočné  z praktických dôvodov pozrieť sa na  historickú genézu tohto fenoménu s jeho 

funkciami, ktorý aj napriek dnešnému jednoznačnému zaradeniu (nie však definovaniu) má 

svoj myšlienkový pôvod v inšpirácii francúzskeho osvietenectva.   

            Ideologické správanie  predstavuje kategóriu, ktorá  je výlučne antropocentricky 

a politicky orientovaná. Toto správanie (ale aj uvažovanie o ňom a tiež jeho následné 

sumarizovanie a hodnotenie) je vždy  nevyhnutne viazané na určité hodnoty a hodnotové 

systémy, ktoré indivíduum, sociálna skupina či spoločnosť ako celok rešpektuje, ktoré 

uznáva. V súvislosti so spomenutým možno konštatovať fakt, že ideologické správanie  

existovalo oveľa skôr ako Destutt de Tracy vyvinul pojem, ktorým sa neskôr začalo 

označovať to, čomu dnes hovoríme ideológia.  V staroveku a stredoveku mali politické  

koncepcie podobu mýtov a náboženstva (náboženstiev), v ktorých sú vzťahy, ktoré človek 

nedokáže pochopiť, vysvetlené aktivitou vyššej sily či boha (bohov). Mýty a náboženstvá boli 

po dlhé obdobie v dejinách ľudskej existencie  univerzálnym a jedine možným spôsobom 

osvojovania  si sveta človekom. Zmena nastáva až  v období novoveku, kedy sa  náboženské 

a osvietenecké ideológie transformovali do podoby moderných politických ideológií. Za 

ideologické prejavy môžeme nepochybne považovať politické princípy obsiahnuté už 

v Aristotelovej Politike, či Machiavelliho rady Lorenzovi Medicejskému vo Vladárovi, či 

koncepty Tomassa Campanellu a Tomasa Mora o dokonalom usporiadaní spoločnosti a i. 

          To, s čím je možné spojiť termín ideológia v súčasnosti,  je predovšetkým axiologický 

pluralizmus6 a  axiologický relativizmus7; realita rôznosti (nie sme všetci rovnakí) a realita 

nedostatku (nikdy nie je všetkého dosť pre všetkých). V zmysle spomenutých  fenoménov je 

možné povedať,  že existencia ideologického správania  človeka ako  indivídua, rôznych 

sociálnych skupín, či spoločnosti (resp. ich rozhodovanie sa či následné hodnotenie tohto 

konania) je vždy „zaťažená“ istým spôsobom uvažovania; vnímania; pohľadu, ktorý má svoj 

fundament práve v axiologickom systéme a jeho zviazanosti s vnímaním reálneho a 

chceného stavu. Axiologický systém/my tu vždy existoval  a nie je možné, aby sa človek či 

určitá skupina správali axiologicky amorfne. Práve z takéhoto uhla pohľadu je úplne 

prirodzené, že problém ideológie je súčasťou prirodzenej podstaty  života človeka  od 

                                                                                                                                                         

ale môže svetu tiež postaviť a pokúsiť sa o jeho zmenu (reformácia, liberalizmus, socializmus). Ak je však človek so 
svojím životom spokojný, bude sa usilovať o stabilitu existujúcich pomerov a uprednostní koncepcie, ktoré  realitu 
považujú za  uspokojivú alebo v zásade nevylepšiteľnú (konzervativizmus) (Prorok 2005, s.4). 
5 Vznik určitej filozofie politiky  je výsledok činnosti jedinca, ktorý zovšeobecňuje či vyhodnocuje reálne tendencie, 
a často aj existujúce politické ideológie. Realita umožňuje vždy vytvárať  viac koncepcií. V Číne v staroveku vedľa 
seba existovali napríklad koncepcie Konfúcia a jeho žiakov, taoistická koncepcia Lao-c, koncepcia légistu Šang 
Janga a následovníkov, koncepcia Muo Ti, zakladateľa mohizmu. Podobne je možné nájsť alternatívne pohľady 
v období francúzskej revolúcie. Popri Lockovom liberálnom koncepte  vznikol Rosseauov socialistický koncept a po 
francúzskej revolúcii sa objavil konzervatívny koncept E. Burka. Ideologická pluralita je typická aj pre počiatok 21. 
storočia (Prorok 2005, s.11). 
6 Axiologický pluralizmus stojí na pozíciách  mnohosti a rôznosti a zároveň rovnocennosti týchto východísk. 
7 Axiologický relativizmus vnímame cez prizmu inkomensurability hodnôt. 
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samotného počiatku. O politickej ideológii je potom možné uvažovať od obdobia  vzniku 

štátov . Výsledkom  skúmaní názorov na politické ideológie je konštatovanie faktu, podľa 

ktorého „politickú ideológiu je možné vnímať  ako súhrn vlastných predstáv, názorov a teórií, 

ktoré si vytvára  sociálna skupina  o sebe, o svojom postavení v spoločnosti, o svojich  cieľoch 

a prostriedkoch ich udržania, pričom zároveň tento  súbor je programom pre prakticko-politickú 

činnosť danej sociálnej skupiny, ktorá vedie k udržaniu, modifikácii či úplnej zmene 

spoločensko - politického poriadku“ (Prorok, Lupták 1998, s.17).  

Táto definícia potvrdzuje, že  ideológia/ ideológie predstavujú vo svojej  podstate  

určitú paradigmu/ paradigmy.   Skúmaným a analyzovaným fenoménom v tejto práci sú 

politicko-ideologické paradigmy na Slovensku.    Preto dôležité  vysvetlenie  chápania  

podstaty termínu paradigma.   V tejto súvislosti  je možné vyjsť      zo základnej 

charakteristiky Thomasa Kuhna, ktorý tento  pojem  používa  na označenie  vzájomne 

súvisiacich  komplexov. Pre potreby tejto práce  je  korektné vyjsť z gnozeologického 

ponímania paradigmy, podľa ktorého je ju možné vymedziť ako súbor predpisov a noriem, 

ktorými sa riadi  určitá, v tomto prípade  sociálna skupina, ktorá sleduje dosiahnutie svojho 

cieľa (Radičová 1996).  Každá paradigma má svoj slovník a svoje pojmy (liberalizmus: 

sloboda, poriadok, rovnosť; marxizmus: trieda,  triedne vedomie, výrobné prostriedky, 

nadvýroba, dialektika). Každá paradigma  inak definuje  výskumný problém, iný problém 

považuje za významný (liberalizmus: slobodný trh s minimálnym zásahom štátu; 

marxizmus: triedny boj). Paradigmy sa odlišujú v hodnotení a spôsoboch  uvažovania o tom, 

čo  je vhodné, alebo naopak  nevhodné. Rozdielne paradigmy  reprezentujú rozdielne súbory 

hodnôt a presvedčení. Je  teda zrejmé, že  analýza napr. ekonomickej  reformy a jej 

sociálnych súvislostí, diferencií a nerovností  bude rozdielna z pohľadu   kresťansky, 

liberálne, konzervatívne či socialisticky  orientovaného výskumníka (pri výbere problému, 

formulácii hypotéz ale aj pri interpretácii) (Radičová 1996). 

 

 

1.2. Status a funkcie politicko-ideologických paradigiem 

 

      V obsahovej nadväznosti na   vyššie  uvedené definitorické  rámcové vymedzenie je 

možné povedať, že politicko-ideologické paradigmy  zaujímajú vo vyspelej politickej 

 spoločnosti špecifické miesto a plnia  špecifickú úlohu a funkcie. Každá spoločnosť, každý 

spoločenský poriadok je „všeobecne ovládaný určitým ideologickým systémom/systémami, 

ktorý/é nútia členov tejto spoločnosti ku prijatiu adekvátneho svetového názoru.  Ideológia 

tak býva presadzovaná  a udržovaná politickou mocou.  V každej spoločnosti  existujú vždy 

aj ideológie  bázujúce na preferovaní iných hodnôt, ktoré môžu k vládnemu režimu  zaujať 

nepriateľský postoj (Bauer 1991). V priestore Slovenska sú ideológie  rovnako ako aj v iných  

štátoch  podmienené  tromi základnými faktormi, a síce: sociálnymi, axiologickými 
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a gnozeologickými príčinami8. Tieto faktory sa následne logicky  premietajú   aj  do  

štruktúry jednotlivých  ideológií. Ideologické útvary predstavujú celky, ktorých štruktúru 

tvoria  odborníkmi  vymedzované  tri základné  zložky: 

Svetonázorová časť, ktorá obsahuje idey o všeobecnej povahe skutočnosti, vrátane 

prípadných predstáv o transcedentálnej realite osudu, božstve a boha v náboženstve, ríši 

ideí, ríši hodnôt. 

Hodnotová časť,  základné hodnoty a ideály, ktoré dávajú životu a okoliu zmysel. Ich javovou 

formou sú hodnotové orientácie. 

Normy a ciele, ktoré sú z hodnotenia a poznania vyvodené a ktoré sa zameriavajú na  

konanie indivíduí a skupín. (Uvedená charakteristika sa týka predovšetkým „veľkých“ 

ideologických koncepcií) (Bauer 1991). 

          Ako už bolo naznačené, podoba ideologických konceptov   sa  historicky vyvíja – od 

mýtov k náboženstvám  a následne k moderným a postmoderným ideológiám (stále sa vyvíja 

„panta rei“). Stúpenci nového ideologického konceptu sa vždy domnievali a domnievajú, že 

nakoniec vzniká tá pravá a správna, „tá ich“ podoba.  Dnes je táto predstava spojená 

s modernou politickou vedou.  Je otázkou, do akej miery je aj toto „očakávanie“ ideologicky 

zafarbené. Úvahy o tom, že politické vedy nemôžu na seba prevziať  funkcie politických 

ideológií  sú spojené  predovšetkým s dôvodom, že naše poznanie reality v absolútne 

vedeckom slova zmysle  by znamenalo, že nami zdieľané hodnoty by museli byť jednoznačne 

(absolútne) preukázateľné ako pravdivé.  Ako také by museli byť uznané úplne všetkými 

členmi spoločnosti, čo aspoň zatiaľ v ľudskej spoločnosti nie je prakticky mysliteľné 

a uskutočniteľné ani prostredníctvom politických vied. Politické vedy nespĺňajú požiadavky 

absolútne syntetických výpovedí ani požiadavku politickej neutrality.  Preto sú nevyhnutné  

pri realizácii snahy o ovplyvňovanie súčasnej či budúcej reality funkcie, ktorú vykazujú 

štruktúry – politických ideológií.   Týmito základnými funkciami sú  nasledovné: explikačná,  

integračná,  normatívna,  motivačná. 

                                                 
8 sociálne príčiny (Civilizácia nikdy nebola a ani dnes nie je úplne homogénna. Každá spoločnosť je rozčlenená do 
jednotlivých sociálnych vrstiev, či skupín, ktoré majú rozdielne potreby a záujmy zakotvené v ich odlišnom 
spoločenskom postavení. Je empiricky preukázateľné, že sa indivíduá a sociálne skupiny líšia rozsahom nimi 
vykonávaných činností, rovnako ako kvalitou podmienok pre ich sebarealizáciu. Existencia vzájomne sa líšiacich 
štruktúr potrieb a záujmov a zároveň nemožnosť ich všetky v určitom čase a priestore uspokojovať, je jedným 
z kľúčových prvkov pre vznik a existenciu politických ideológií), axiologické príčiny (Politické ideológie vznikajú až 
vtedy, keď jednotlivé sociálne skupiny začínajú vnímať a pociťovať svoje postavenie ako neuspokojivé a porovnávajú 
sa s inými sociálnymi skupinami respektíve ich postavením. Negatívne emócie, negatívne hodnotenie reality, sú 
motiváciou, ktorá vedie človeka k premýšľaniu o súvislostiach. Na určitom stupni a za určitých podmienok môže 
táto predstava získať systematickú podobu. Avšak ideologický svet vzniká až vtedy keď prebehne rovnaký proces 
u tých, ktorí sú so svojím postavením spokojní – vznik pozitívnych emócií. So vznikom rozvinutého ideologického 
sveta začínajú reagovať jedna skupina na druhú. Politické ideológie jednotlivých sociálnych skupín sa líšia podľa 
ich sociálnej pozície. Konkrétna alternatíva je daná stupňom nespokojnosti alebo rizika danej zmeny, možnosťou 
riešenia situácia ako aj kvalitou reflexie existujúcich problémov.), gnozeologické príčiny (Poznanie reality je jednak 
otázkou  použitého nástroja poznania, jednak celkového spôsobu uchopenia sveta.  Jednotlivé filozofické smery 
preferujú jednotlivé typy poznávacích nástrojov. Alternatívu tu tvorí nazeranie, intivituizmus. Môže to byť tiež 
senzualizmus, empirizmus či racionalizmus (Prorok 2001). 
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Explikačná funkcia: Potreba vysvetlenia okolitého sveta, spoločnosti a vlastného postavenia 

človeka v rámci sveta je neustálou potrebou, ktorá je spoločenskými pomermi vždy len  

rôznym spôsobom modifikovaná. Poznanie na žiadnom stupni vývoja  nemôže byť úplne 

uspokojené. Otázky vždy prekračujú  aktuálny rámec vedenia a tým nás posúvajú istým 

spôsobom vpred. Poznanie nemôže s absolútnou istotou vylúčiť existenciu niečoho iného, 

ako je náš vedecky poznávaný svet. Keby poznanie bolo absolútne, úplné, nahradila by veda 

túto funkciu ideológie. 

Integračná funkcia: Človek je človekom iba ako  spoločenská bytosť. Interakcia s inými 

indivíduami sa  môže realizovať len v určitom systéme, v ktorom ľudia žijú a plnia určité roly 

(sociálne roly). Ideológia je základom noriem a cieľov spoločenských systémov. Integračnú 

funkciu plnia nielen  vládnuce ideológie, ale aj dielčie, skupinové,  a teda aj konfliktné. Aby 

bola dosiahnutá zmena, musí byť úsilie určitej skupiny  nevyhnutne istým spôsobom  

integrované. 

Normatívna funkcia:  Integrácia je založená na normatívnej funkcii ideológie. Či už hodnoty 

alebo normy a ciele vznikajú  z akýchkoľvek faktorov, hospodárskych a politických záujmov, 

stávajú sa pôsobiacimi až  vo forme ideológií. Rôzne ponímania úlohy ideológií sa líšia skôr 

vo výklade vzniku ako vo výklade vplyvu a pôsobení ideológií ako normatívnych vzorov. 

Všeobecné normy a ciele  sa postupne stávajú normami  zastávanými indivíduami. Indivíduá  

sú vystavené vplyvom  vládnúcej ideológie aj vplyvom iných, dielčích a tiež konfliktných 

ideológií. 

Motivačná funkcia: Ideológie sú v každom prípade dôležitým impulzom pre praktickú 

činnosť. Normy a hodnoty, ktoré ideológie obsahujú, nie sú pre  jedincov informáciou, ale sú 

objektom viery alebo presvedčenia. Pod vierou  tu chápeme racionálne nezdôvodnenú 

orientáciu na určité hodnoty, pod presvedčením naopak aspoň čiastočne  racionálne  

zdôvodnenú orientáciu.  

 

 

1.3.   Hodnotové paradigmy premoderných, moderných a postmoderných   

            paradigiem 

 

      Analýza, sledovanie a komparácia ideológií v priestore Slovenska so štandardami  

predpokladá  vymedzenie  ich  štrukturálnej základne.  Z tohto dôvodu  je nevyhnutné  

zamerať  v tejto kapitole pozornosť na  hodnotové paradigmy vybraných  ideológií, ktoré sú 

pre priestor Slovenska relevantné (kresťanstvo, liberalizmus, konzervativizmus, socializmus, 

marxizmus, fašizmus, nacionalizmus a enviromentalizmus) . 

      Aj napriek dominancii moderných  a postmoderných ideológií v súčasnosti, 

pretrváva aj dnes vplyv náboženských  (premoderných) ideológií. Náboženstvo je špecifickým  

typom ideologickej koncepcie, ktorá sa od iných odlišuje nielen tým, že jeho základný pilier 

a najvyššia hodnota  sú mimo ľudského, senzuálne a empiricky vnímateľného sveta,  ale aj 
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zdôrazňovaním mimo rozumového chápania, ktoré je orientované predovšetkým  na vieru9. 

Spojenie s nadpozemskou realitou určuje postavenie človeka a zmysel jeho života na tomto 

svete.  Pretože nadpozemská skutočnosť  je absolútna, pozná absolútne dobro avšak nie 

absolútne   zlo10, je všemocná a vševedúca.   Ľudská existencia  a spoločenská skutočnosť je 

vždy len relatívna. Dobro, zlo, spravodlivosť, právo a vedenie sú na tomto svete len 

čiastočné, neúplné a nedokonalé. Je možné konštatovať, že aj napriek pokroku vedy, 

techniky a poznania  náboženský svetový názor cez odhalenie  náboženstva ako projekcie 

človeka (Feuerbach, Freud), ako prostriedku na udržanie moci (osvietenci, Nietzsche), či ako  

ópia ľudu v jeho bezútešnom postavení (Marx) je neustále vplyvnou ideológiou aj v 

najvyspelejších krajinách sveta. Pôsobí predovšetkým svojím etickým (sociálnym) učením 

(Bauer 1991). Pri existencii viacerých náboženských koncepcií (konfucianizmus, 

hinduizmus, budhizmus, islam, judajizmus) sa zameriame pre potreby tejto práce 

predovšetkým na kresťanskú náboženskú tradíciu.  Kresťanské učenie sa v priebehu 

historického vývoja diferencovalo do týchto základných ideovo-hodnotových prúdov: 

katolícke  a evanjelické, katolícke učenie na rímskokatolícke, gréckokatolícke. Pre Slovensko 

(z dôvodu počtu vyznávajúcich naznačené v III. časti práce) je  dôležité evanjelické učenie 

augsburského vyznania.  Rovnako pre potrebu tejto práce  v zmysle sledovania slovenských 

špecifík je potrebné objasniť hodnotovú základňu pravoslávia. 

           Kresťanské náboženstvo reprezentujú predovšetkým  tri skutočnosti: 

 Po prvé: v spoločnosti a v krajinách, kde sa stalo  vládnucou ideológiou, sa zrodila európska 

či západná civilizácia, osvietenstvo, novoveká filozofia a moderná veda. 

 Po druhé: reformácia, ktorá je priamo chápaná ako  rozhodujúci duchovný útvar, z ktorého 

sa zrodil „duch kapitalizmu“  v západných krajinách. 

Po tretie:  kresťanstvo preukázalo neobyčajnú  univerzálnosť, šírku a adaptabilitu, vďaka 

ktorej sa mohlo  zbaviť  úlohy ako nástroja udržiavania feudálneho poriadku, 

konzervativizmu a naopak prispieť svojím  etickým obsahom k prehlbovaniu humanizmu. 

          Tieto tri vstupy do života spoločnosti sa odohrali v rôznych etapách vývoja európskej 

spoločnosti.  Prvá, kedy sa kresťanstvo už ako vládnuca ideológia neskorej Rímskej ríše 

stretlo a spojilo  so sociálnym životom germánskych, románskych a neskôr aj slovanských  

kmeňov. Bol to vznik  stredovekej  kresťanskej civilizácie, v ktorej kresťanstvo tvorilo 

Parsonsovu „najvyššiu realitu“ a je riadiacim faktorom pre utváranie stredovekej kultúry 

a odtiaľ aj sociálneho, politického a ekonomického života  stredovekej spoločnosti. V druhej 

                                                 
9 Viera  ako spôsob vnímania skutočnosti nevyžaduje empirické overenie alebo logické potvrdenie. Rozhodujúci 
a dostačujúci j kladný vzťah k autorite. Viera ako kritérium pravdivosti môže mať rôzne zdôvodnenie. V kresťanstve 
sa interpretuje buď ako bytostná dôvera v Božie slovo alebo ako akt rozumového súhlasu, ktorým sa človek 
podriaďuje Bohu a prijíma pravdu zjaveného učenia. Viera ako kritérium pravdivosti sa uplatňuje aj 
v nenáboženských koncepciách. V súvislosti s nimi sa hovorí ako o tzv.  politických náboženstvách (R. Aron). 
Človek verí v určitý koncept bez toho, aby vnímal jeho rozpory. Viera ako kritérium u moderných ideológií  je 
spojená s dominanciou mytologického alebo náboženského  spôsobu politického myslenia. Obmedzujúcim faktorom 
aplikácie viery ako kritéria pravdivosti býva rozpor medzi tézami, v ktorých platnosť veríme a každodennou opačnou 
skúsenosťou. 
10 Existencia dvoch protipólov absolútneho dobra  a zla je nevyhnutná pre ich uvedomenie. Môže existovať 
absolútne dobro avšak  nie absolútne zlo. Zlo je vlastne zakorenené vo vôli, ktorá sa odvrátila  od vyššieho 
k nižšiemu, čiže je to  vlastnosť tých anjelov a ľudí, ktorí sa odvrátili od Boha ako vyššieho bytia  a sústredili sa na 
vlastné bytie, ktoré je obmedzené a nedokonalé. 
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etape, v období reformácie, vytvára „protestantskú etiku“  a stáva sa takto  jedným 

z činiteľov, z ktorých súhry – ako presvedčivo ukázal M. Weber – vznikol tak jedinečný jav  

akým je kapitalistická spoločnosť. Treťou etapou je 20. storočie. Kresťanstvo v nej  stále viac 

opúšťa  úlohu opory  konzervativizmu a svojou etikou a svojím sociálnym učením spolu 

s demokratickým socializmom „vyrovnávajú“ individualizmus liberalizmu (Bauer 1991) 

a synteticky predstavujú tzv. „ideológiu západnej demokracie“. 

      Nič menej podstatou všetkých prúdov kresťanstva (v porovnaní s modernými 

ideológiami) je predovšetkým morálna výzva k niečomu, čo presahuje individuálne bytie 

človeka, výzva k zodpovednosti  za druhých, za budúce generácie, ale aj za okolitú prírodu, 

ktorá bola človeku daná. 

      Upriamim pozornosť na fenomén, ktorý predstavuje jednu z podstát a tiež dôsledok 

súčasnej vývinovej podoby kresťanstva. Je to    dualizmus medzi duchovným a svetským, 

cirkvou a štátom, pápežom a cisárom.  Práve napätie medzi mocou a kresťanskou ideológiou 

dalo vzniknúť nezávislej sfére štátu, do ktorej sa mohol utlačený poddaný uchýliť.  Z pozície 

tejto  sféry mohol oproti systému štátu klásť systém noriem, ktoré však taktiež štát 

zaväzujú; prirodzené  právo božského pôvodu proti pozitívnej koncepcii práva štátnej moci. 

Mohol pozorovať štát zvonka ako umelé dielo človeka  vytvorené a posudzované 

seberovnými. Na tejto báze sa vyvinul  európsky pojem občana štátu, ktorý pracuje na štáte 

ako na svojom objekte. Pre demokraciu  západného charakteru je toto rozhodujúca 

podmienka, ktorej absencia v krajinách, ktoré  ju nepoznajú spôsobuje demokracii problémy 

(Lamberg). Dualizmus svetskej a cirkevnej sféry predstavoval a predstavuje aj iný dôsledok, 

a síce cirkev a náboženstvo nemohli monopolizovať celý duchovný život. V svetskej oblasti sa 

mohlo rozvíjať poznanie a veda, ktorá sa z praktických  potrieb odvrátila od nábožensky 

čisto  metafyzických konštrukcií k empirickému skúmaniu. Rozvoj svetskej vedy sa tak 

rozšíril aj na skúmanie spoločnosti a náboženstva samotného.  Závažným problémom 

náboženstva sa teda stala   snaha spoluúčasti cirkvi na politickej moci,  čo má za následok  

vzďaľovanie sa ideálom kresťanstva. Táto dilema je neustálym problémom spojenia sveta 

duchovného a politického.   

          Nové chápanie Boha a človeka  predstavuje radikálnu premenu základu kresťanského 

náboženstva a síce morálnych noriem, ktoré sú založené na individuálnom ponímaní 

v duchu Biblie ako svätej knihy, ktoré sa prejavuje v každodennej činnosti človeka. 

      Predstaviteľom a nositeľom kresťanskej-katolíckej  hodnotovej orientácie je 

katolícka cirkev, ktorá je najväčšou kresťanskou cirkvou na svete. Medzi kresťanskými 

náboženskými organizáciami zaujíma osobitné miesto svojím dokonale vybudovaným, 

prísne hierarchicky organizovaným kultovým aparátom s dlhodobou hodnotovou 

tradíciou. Vystupuje  vo svetovom meradle ako relatívne samostatná ekonomická a 

politická sila. Katolícka cirkev vznikla z raného kresťanstva rozmachom hierarchie 

a pápežstva ako aj presne vymedzenej  hodnotovej orientácie. Základy vierouky 

katolíckej cirkvi sú obsiahnuté vo vieroučných textoch ponovozákonnej doby, napríklad v 
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apoštolskom vyznaní viery. Východisko tvorí Biblia so Starým zákonom v rozsahu 

alexandrijského kánona, teda vrátane tzv. deuterokanonických kníh spolu s ranou 

kresťanskou tradíciou. I keď ku zdrojom viery  už nič nemôže pribudnúť, články viery 

možno formulovať podľa potreby kedykoľvek (sociálne encykliky viď nižšie). Robia to 

všeobecné snemy a pápeži no väzba na pramene je nevyhnutná.     

          V rámci  novej (súčasnej) kresťanskej náboženskej tradície  je jedným 

z fundamentálnych  axiologických oblastí  katolícke sociálne učenie. Vývoj kresťanskej 

sociálnej náuky začína sociálnou encyklikou „Rerum novarum“11 pápeža Leva XIII. z roku 

1891 (Anzenbacher, 2004, s. 123), ktorá položila základy  novej katolíckej sociálnej 

náuky ako základu „ideológie západnej demokracie“. Jej ďalšími dôležitými  hodnotovými 

zdrojmi sú encykliky: pápeža Leva XIII:   Diuturnum illud (1881), Immortale Dei (1895), 

Libertas (1888), pápeža Pia XI: Quadragesimo anno (1931), Divini Redemptoris (1937), 

Mit Brennender Sorge (1937), pápeža Jána XXIII: Mater et Magistra (1961), Pacem in 

Terris, pápeža Pavla VI: Populorum progressio (1967), ale aj pápeža Jána Pavla II: 

Sollicitudo rei socialis (1987),  Centesimus annus (1991), Veritatis  splendor (1993). 

Pokiaľ v minulosti bolo  kresťanstvo  základným duchovným základom  

stredovekého  feudálneho systému a svojou reformáciou jedným z konštitutívnych 

prvkov  zrodu kapitalistického poriadku, vstupuje svojím  sociálnym učením do 

súčasného  spoločenského diania  a s liberalizmom a demokratickým socializmom 

spoluvytvára ideu západnej demokracie. Postupné zblíženie a „spolužitie“ týchto 

duchovných koncepcií bolo v každej krajine podmienené prirodzeným historickým 

vývojom a tiež národnými determinantami. Problematickým pre kresťanstvo bolo 

zmierenie sa s princípom „všetka moc pochádza z ľudu“. Definitívne uznanie modernej 

demokracie  sa realizuje  až na konci I. svetovej vojny. Rovnako  zložitý vzťah kresťanstva 

sa formoval k nacionálnemu socializmu a fašizmu, ktorý balancoval minimálne na 

hranici zbavovania sa zodpovednosti za uskutočnené skutky „v mene národa, rasy 

a štátu“. Čo sa týka socializmu, od počiatku vývoja kresťanstva sa v ňom formovali 

prúdy zdôrazňujúce potrebu sociálnej spravodlivosti (ktorej zabezpečenie sa formovalo 

zložito, postupne od dobročinnosti k určitej povinnosti garantovanej štátom).  Podobne 

ako vo vzťahu k liberalizmu sa stavia cirkevné učenie spočiatku proti socializmu, aby na 

druhej strane  dospelo k vytýčeniu niektorých socialistických myšlienok a cieľov 

vyvinutých z vlastného učenia (Bauer 1991). 

                                                 
11 Sociálna encyklika  Leva XIII. je nepochybne opatrne múdry text. Nerozvíja žiadnu diferencovanú sociálnu teóriu, 
mnoho vecí necháva otvorených, ale kladie niekoľko zreteľných akcentov. Štýl jej argumentácie je neoscholastický; 
chce na základe „raz daných nezmeniteľných vecí“ náukovo posúdiť “veci nové“ (res novae). Encyklika navrhuje  
socializmus, odôvodňuje súkromné vlastníctvo a nabáda ku zmiereniu tried.Pojednáva ďalej o cirkvi, štáte 
a o robotníctve (Anzenbacher  2004, s. 137). 
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      Katolícke sociálne učenie12 o spoločnosti vychádza v základných otázkach – čo je 

človek, čo je to poriadok, čo je to dobro – z náboženského svetového názoru, ktorý nie je 

systémom dogiem, ale predovšetkým snahou  o výklad a vysvetlenie  spoločenských 

súvislostí cestou empirického racionálneho poznania13, aj keď s cieľom o preukázanie 

súvislosti so „zjavenými“ pravdami. Empiricko – racionálny prístup sa prejavuje aj v tom, že 

sa toto učenie ovplyvňujúce široké  vrstvy vyvíja. Jeho vývoj je možné sledovať od 

stretávania sa s liberalizmom, komunizmom ale aj demokratickým socializmom ako aj 

v prelínaní a zbližovaní s týmito prúdmi, ako je to zjavné v druhej polovici dvadsiateho 

storočia. Rovnako ako liberalizmus a socializmus reaguje vždy aj katolícke sociálne učenie 

na nové sociálno -  ekonomické a politické skutočnosti a v nových spoločenských pomeroch  

po druhej svetovej vojne sa stáva tiež modifikáciou ideológie „západnej demokracie“, ktorá je 

vládnucou (nie však jedinou) v ekonomicky a politicky najvyspelejších štátoch. Je možné 

povedať, že sa katolícke sociálne učenie „prispôsobilo“ novým pomerom?  Skôr je možné 

povedať, že sa ideologické prúdy liberalizmu, socializmu a katolíckeho sociálneho učenia 

zblížili. Prejavom tejto skutočnosti je výrazne badateľná a dokázateľná konvergencia 

programu rôznych politických subjektov po druhej svetovej vojne, ktorá je skutočnosťou aj 

dneška. 

       O úspešnosti kresťanstva ako veľkej ideológie svedčí aj fakt, že práve po druhej 

svetovej vojne získali kresťanské strany v západoeurópskych štátoch  neobyčajný význam14 

(Bauer 1991). Základné hodnoty súčasného katolíckeho učenia: 

- poslušnosť voči Bohu  a nasledovanie príkladu Ježiša Krista 

- urovnávanie  všetkých typov konfliktov v spoločnosti a na svete 

- vychovávať k zodpovednosti za život a svet 

- nový socializmus bez násilia 

- reforma spoločnosti smerom k láske a spravodlivosti 

- sloboda svedomia 

- sociálna solidarita, sociálna spravodlivosť a všeobecné dobro (pápežské    sociálne 

encykliky). 

                                                 
12 Katolícka sociálna náuka chápe samu seba ako „integrálnu súčasť kresťanského učenia o človeku“ (Encyklika 
Jána XXIII., Mater et magistra 1961). Na jednej strane  chce vo vnútri  cirkvi  poskytnúť sociálno-etickú orientáciu  
sociálnemu pôsobeniu kresťanov a na druhej strane dáva cirkvi možnosť, aby v zmysle svojej prorockej funkcie  tiež 
voči celej spoločnosti diferencovane poukazovala na prehrešky proti humanite. Podľa Pastorálne konštitúcie  
Gaudium et spes  cirkev „vždy a všade“ požaduje právo (Anzenbacher 2004, s.123). 
13 Ak rozumieme autonómiou  pozemských skutočností to, že stvorené veci a spoločenské javy majú vlastné zákony 
a hodnoty, ktoré má človek postupne poznávať, používať ich, potom takáto autonómia je požiadavka úplne 
oprávnená. Nielen , že to vyžadujú dnešní ľudia, ale  je to zhodné aj s vôľou stvoriteľa. Z toho, že boli stvorené, 
majú všetky veci vlastnú trvalosť, pravdivosť, hodnotu, vlastné zákony a usporiadanie; to všetko musí človek 
rešpektovať a uznať právo jednotlivých odborov a techniky na vlastné metódy. Keď sa teda realizuje metodologické  
bádanie vo vedných odboroch skutočne vedecky a podľa mravných zásad nebude nikdy v skutočnom rozpore 
s vierou, pretože veci svetské aj veci viery pochádzajú od jedného Boha. Dôležitý je základný motív moderny – 
diferenciácia a osamostatnenie oblastí interakcie a vied, ktoré ich skúmajú. Sú založené na tematickej redukcii 
a metodologickej odlišnosti. Preto je nárok na pravdivosť , ktorý si toto vedenie vied nárokuje vždy len fragmentárne 
a je oprávnený len obmedzene (Anzanbacher 2004, s.32).Ide len o zlomkovité vedenie „kusy puzzel“, ktoré nie je 
možné zložiť jednoducho do celku ako skladačku. 
14 Pokiaľ pred vojnou iba v Belgicku, Rakúsku a Švajčiarsku boli silné kresťanské strany (v Holandsku iba v koalícii 
s inými), stali sa po vojne rozhodujúcimi stranami okrem spomenutých štátov aj v SRN a Taliansku, teda 5 štátoch 
z prvých 6 Európskeho spoločenstva (Bauer 1991, s.186). 
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     Kresťanské náboženstvo (rovnako ako aj iné veľké svetové náboženstvá) nebolo 

historicky, myšlienkovo, kultúrne a tradične  uniformne „jednoliate“.  Môžeme len hovoriť 

o rôznosti v jednote. V priebehu dejín neraz vo väčšej miere sa prejavili rôznosti, odchýlky od 

úradnej  cirkvi.  Významným prúdom kresťanstva, ktorý ovplyvnil a stále ovplyvňuje aj 

Slovensko je reformácia.  Predstavuje kultúrno-historický fenomén, ktorý reagoval na 

dovtedy rešpektované ideovo-hodnotové systémy. Jednou z hlavných podstatných čŕt 

reformného hnutia v oblasti vnímania kresťanstva bolo vyústenie  nespokojnosti s mocou 

cirkvi. Reformácia sa postupne z obyčajného projektu stávala predovšetkým politickou 

ideológiou. Vzhľadom  k tesnej väzbe mezi svetským a cirkevným,  vzhľadom k tomu, že 

kresťanstvo bolo v podobe katolicizmu inštitucionalizovaným  svetovým názorom stredovekej 

spoločnosti,  reformácia nevyhnutne smerovala k  útoku na celý existujúci společenský 

poriadok. Zároveň vzhľadom k rozdielnym sociálnym pozíciám samotných reformátorov  se 

konflikt musel preniesť i  do tábora samotných reformátorov.  V súlade s cieľmi 

spoločenských tried a vrstiev  podporujúcich  reformáciu v hnutí vznikli tri hlavné prúdy: 

1. občiansky – odzrkadlil protifeudálne ciele meštiactva a vytvárajúcej sa triedy kapitlistov. 

Jeho hlavnými  ideológmi boli Luther, Zwingli a Kalvín, 

2. ľudový – jeho predstavitelia  vyšli hlavne z radov mestských plebejských vrstiev. 

Myšlienkovým vodcom bol  Munzer. 

3. kniežací – snažiac sa o posilnenie  centrálnej moci svetských panovníkov vystúpili proti 

moci pápeža a cirkevných úradov. Predstavitelia napr. Wycliffe, Hus. 

          Protestantizmus podobne ako katolicizmus sice uznáva trojjedinosť Boha,  ale  

podobne ako pravoslávie  odmieta očistec a celibát. Rozdielom, ktorý ale nejviac ovplyvnil 

politickú prax protestantizmu, je jeho poňatie prvotného hriechu. Protestanti  na rozdiel od 

katolíckej cirkvi, na základe konfrontácie evanjelií a praktickej skúsenosti, dospeli k záveru, 

že prvotným hriechom bola deštruovaná  ako vôľa tak aj rozum všetkých ľudí, cirkev  z toho 

všetkého prirodzene nevynímajúc.  Bezprostredným cieľom a rámcom, v ktorom reformácia 

prebiehala, bola   konverzia jednotlivcov od hodnotovo „falošného“ k pravému náboženstvu. 

Katolicizmus bol reformátormi považovaný za zmes pohanských predstáv  a  papežských 

vymyslov, ktoré sice deklarujú ľuďom možnosť spasenia, avšak nie je ich schopný 

sprostredkovať. Cesta ku spáse je možná podľa reformátorov iba pomocou evanielija  tých, 

ktorých si Boh vyvolil .Akýkoľvek vonkajší prostredník, a teda aj cirkev bol  považovaný za 

dôležitého iba vtedy, ak podporuje  šírenie Slova božieho. Všetky reformačné Prusy sa 

zjednocovali v potrebe modifikovať úlohu církvi a ohraničiť jej vplyv (Prorok 2001).  

      Vierouka pravoslávnej Cirkvi spočíva vo Svätom Písme a vo všeobecnej cirkevnej 

Tradícii. Cirkevná tradícia je zachovaná tak v poriadku Cirkvi a jej živote, ako aj v 

spisoch svätých otcov, t. j. cirkevných spisovateľov prvých storočí dejín kresťanstva. 

Vyznanie viery pravoslávnej Cirkvi bolo sformulované na základe najstarších textov, 
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vyznávaných veriacimi pri krste, opierajúcich sa o Tradíciu a Sväté Písmo, a do 

všeobecného užívania bolo uvedené čiastočne v roku 325, kedy bolo prijaté Prvým 

všeobecným snemom všetkých kresťanských miestnych cirkví, konanom v Nikei, a 

potom doplnené Druhým všeobecným cirkevným snemom v roku 381, konanom v 

Carihrade. Toto vyznanie, nazvané Nikeo (alebo Nicejsko) - Carihradské, bolo spoločné 

pre všetky miestne Cirkvi, spojené do jednej svätej, všeobecnej, apoštolskej kresťanskej 

Cirkvi. Všetky nasledujúce cirkevné snemy sa k tomuto vyznaniu verne hlásili a zakázali 

ho meniť. Na Západe však bolo neskôr bez uznesenia všeobecného cirkevného snemu 

vsunuté do neho slovo "Filioque", čím bola porušená do tej doby spoločná viera Cirkvi v 

Svätého Ducha. Kánonické právo pravoslávnej Cirkvi je založené na pravidlách, ktoré 

boli prijaté na siedmich všeobecných snemoch a na významnejších snemoch miestnych 

Cirkví, i na pravidlách, ktoré obsahujú spisy svätých cirkevných otcov. 

Rozdielne vnímanie problémov súvisí predovšetkým s pápežským primátom 

a vzťahom k národnému štátu, ďalej  s rozdielmi v eschatologických predstavách ale aj  

v protikladoch v emotívnosti a racionalizme.  Raná kresťanská cirkev bola biskupská. Ide 

v nej o dominanciu a neomylnosť rímskeho pápeža nad kresťanským svetom, kým 

najvyššou cirkevnou autoritou na východe zostávajú synódy (tradičné zhromaždenia 

biskupov). Zároveň vo východnom kresťanstve na rozdiel od západného katolíckeho 

nedochádza ku vzniku duality cirkvi a štátu, ktorý vytváral priestor pre rozvoj občianskej 

spoločnosti. Realizuje sa tu princíp caesaropapizmu, pri ktorom  sa zdôrazňuje 

podriadenie veriacich autorite národného štátu, respektíve cirkvi, ktorá sa podriaďuje 

štátu. Druhý dôležitý rozdiel je v tom, že Západ rozvíjal legalistický prístup15 k božej 

spravodlivosti v učení o očistci a odpustkoch. Východné kresťanstvo menej zdôrazňovalo 

skazenosť človeka prvotným hriechom a vyzdvihovalo predovšetkým prítomnosť 

pôvodného božského v človeku. Východní kresťania vychádzajú z predpokladu, že viera 

vychádza zo sféry srdca. Nadväzujú tým na starozákonné myslenie, v ktorom je srdce 

centrom všetkých psychických funkcí, morálnych postojov a náboženského života. Srdce 

je tu  chápané nielen ako sídlo citu, ako je to na západe, ale ako „hlbinné ľudské ja“. 

Menej je preto zdôrazňovaný rozum a Aristotelova logika. Východné myslenie je 

abstraktnejšie, menej dbá o detail a logické prepracovanie. Menší dôraz na analytický 

charakter je vyvážený holistickým prístupom k realite, ktorá je vnímaná ako celok. 

 

          Moderný svet a moderné politické myslenie má svoj základ v období po francúzskej 

revolúcii. Tá sa stala z hľadiska existencie ideológií v modernom svete  zásadným prelomom. 

Slovensko  vstúpilo do moderného sveta s oneskorením a takpovediac prebralo ideológie; 

hodnotové koncepcie (ktoré majú svoj pôvod inde vo svete) ktoré si vo svojich podmienkach 

                                                 
15 Rímska mentalita stojaca pri základoch rímskej církvi bola legalistická, usmerňovala spoločnosť normatívnymi 
predpismi a neskôr aj cirkev kánonickým právom. Už pohanské Rímske náboženstvo bolo založené na pôvodne  
právnej formuli „do ut des“, dávam tebe, aby si ty dal mne. Tým sa vzťah boha a človeka objektivizoval. 
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modifikovalo. Pre  vytvorenie teoretického základu tejto práce so zameraním na historický 

a predovšetkým súčasný priestor Slovenska  je určite  nevyhnutné načrtnutie  relevantných 

(t. j. dominantných)  ideologických koncepcií, ktoré sa vyvinuli v procese historického vývoja 

ľudstva riešeniu  rozličných   otázok politiky  so spätným  odrazom v spoločnosti. Sú to:  

liberalizmus, konzervativizmus, socializmus a ich súčasné invarianty, ďalej tiež marxizmus, 

fašizmus, nacionalizmus,   ale aj  koncepcie, ktoré reagujú na novodobé problémy, ktoré sú 

spojené so zachovaním podstaty existencie enviromentalizmu.   

 

          Liberalizmus je charakterizovaný ako ideológia vyspelého Západu a niekedy  je 

označovaný ako metaideológia, ktorá do seba dokáže integrovať širokú škálu vzájomne si 

konkurujúcich hodnôt a názorov. V podobe rozpracovaného  politického kréda sa objavuje  

počiatkom 19. storočia (aj keď princípy spojené s liberalizmom  sa postupne formovali  už 

v predchádzajúcich 300 rokoch).  Medzi základné hodnotové koncepty liberalizmu, ktorých 

naplnenie v rôznych podobách budeme sledovať  u slovenských  nositeľov tejto hodnotovej 

koncepcie,   patria:  

- Individualizmus: Odráža sa v ňom viera v zásadný význam ľudského indivídua, ktoré 

je dôležitejšie ako akákoľvek  sociálna skupina alebo kolektív. Na ľudí sa nahliada 

predovšetkým ako na indivíduá. Z morálneho hľadiska majú všetci ľudia rovnakú 

hodnotu. Za úlohu si kladie cieľ – vybudovať  spoločnosť, v ktorej  sa všetci 

jednotlivci môžu rozvíjať  

- Sloboda: Individuálna sloboda je ústrednou hodnotou. Dáva sa jej prednosť pred 

rovnosťou, spravodlivosťou alebo autoritou. To prirodzene vyplýva  z viery 

v jednotlivca a z priania zabezpečiť, aby každý mohol konať tak ako sa mu páči a ako 

si želá. Liberáli hlásajú „slobodu v rámci zákona“. Uznávajú, že sloboda  jedného 

nemôže ohrozovať slobodu druhých  

- Rozum: Liberáli veria, že štruktúra sveta je  logická a že ľudský  rozum a kritické 

skúmanie ju môže odhaliť. Jednotlivci môžu teda sami  dospievať k múdrym 

záverom. Veria tiež v pokrok, a v to, že  rozdiely medzi sebou dokážu riešiť 

prostredníctvom diskusie  

- Rovnosť: Predstavuje  presvedčenie, že  jednotlivci sa „rodia sebe rovní“ čo sa týka 

práv, ale aj povinností, v zmysle právnej aj politickej rovnosti. Nepresadzuje však  

sociálnu rovnosť alebo rovnosť výsledkov. Ide tu skôr o  rovnosť   príležitostí. 

Zastávajú princíp meritokracie . 

- Tolerancia: Je zárukou slobody jednotlivca. Pluralizmus v podobe  morálnej, 

kultúrnej a politickej  rozmanitosti je  pozitívnym a zdravým momentom. Existuje 

istá prirodzená rovnováha /harmónia/ medzi konkurujúcimi si názormi a záujmami. 

Liberáli odmietajú  predstavu neriešiteľného konfliktu. 

- Konsenzus: Autorita a spoločenské vzťahy by mali byť založené   na   dobrovoľnom 

súhlase /konsenze/. Vláda sa musí opierať o „súhlas ovládaných“.  Uprednostňuje 

sa zastupiteľský princíp a demokracia. Autorita vychádza „zdola“  a jej základom je 
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vždy legitimita. Možno tu hovoriť aj o takzvanom „občianskom princípe“ (Heywood 

2003) 

- Konštitucionalizmus: Vláda a štát  sú vnímané ako dôležité záruky poriadku 

a stability v spoločnosti. Veria prirodzene v „obmedzenú vládu“.  Tento cieľ je možné 

dosiahnuť  fragmentáciou štátnej moci, vytvorením bŕzd a vyvážení  medzi štátnymi 

orgánmi a prijatím kodifikovanej „písanej“ ústavy, ktorej súčasťou je listina práv, 

ktorá definuje  vzťahy medzi štátom a jednotlivcom (Heywood 2004). 

     V línii liberalizmu je možné spomenúť taktiež jednotlivé vývojové typy ako klasický 

liberalizmus, moderný liberalizmus a neoliberalizmus, ktoré sú reakciou na  prirodzený 

vývoj ekonomiky a spoločnosti, kde sa postupne od  viery v mechanizmy trhu ako jedine 

možné nástroje dosiahnutia spravodlivosti (ekonomickej a sociálnej) postúpilo k uvedomeniu 

si reálnej potreby regulácie štátu v zmysle účinných zásahov pri tlmení následkov 

nerovností.  Je možné povedať, že vývojom sa postúpilo od preferovania koncepcie 

„minimálneho štátu“ ku koncepcii „welfare state“ v zmysle sociálne orientovaného trhového 

hospodárstva. Klasický (ekonomický) liberalizmus  je predovšetkým dôsledne 

individualistický, tiež charakteristický atomistickým pohľadom na spoločnosť. Štát je 

chápaný ako „nevyhnutné zlo“. V oblasti ekonomiky  je tu silná viera  v mechanizmy voľného 

trhu a presvedčenie, že  ekonomika funguje najlepšie vtedy ak  si ju štát nevšíma. Moderný 

(sociálny) liberalizmus sa vyznačuje zmierlivým postojom ku zásahom štátu do fungovania 

trhového mechanizmu. Predstavuje podporu tzv. „veľkému štátu“.  Neoliberalizmus 

predstavuje aktualizovanú verziu klasickej politickej ekonómie. Hlavnými priateľmi  

neoliberalizmu sú  trh a jednotlivec. Hlavnou snahou neoliberálov je „posunúť späť hranice 

štátu“ v nádeji, že  neregulovaný trhový mechanizmus zaistí efektivitu, rast a všeobecnú 

prosperitu „Súkromné je dobré a verejné je zlé“ (Heywood 2004, s.69). 

 

          Reakciou na „liberalizmus“ francúzskej revolúcie sa stal konzervativizmus, za ktorého 

duchovného otca je možné považovať  E. Burka, ktorý kritizoval  abstraktné ideály 

francúzskej revolúcie a sympatizoval skôr s americkou revolúciou. Konzervativizmus16:  sa  

najskôr objavil koncom 18. a počiatkom 19. storočia, ako reakcia na  zrýchľujúce sa tempo  

ekonomických a politických  zmien, ktoré v mnohých smeroch boli predstavované 

francúzskou buržoáznou revolúciou. V tomto zmysle sa  konzervativizmus vracal k ancien 

régime.  V snahe čeliť tlakom, ktoré priniesol rast liberalizmu, socializmu a nacionalizmu 

vystúpil konzervativizmus  s obranou tradičného  spoločenského poriadku. Na európskom 

kontinente  mal formu autokratickú a reakčnú, opatrnejšia a pružnejšia forma 

konzervativizmu sa  objavila v Spojenom Kráľovstve a v USA, ktorej heslo bolo: „ku 

konzervovaniu je potrebná zmena“ (Heywood 2004, s.66). Medzi základné myšlienkové  

hodnotové  koncepty konzervativizmu, ktoré budeme sledovať v tejto  ideovej línii 

v slovenskom spoločensko-politickom priestore, patria :  

                                                 
16 Predstaviteľmi konzervatívneho myslenia sú napríklad: E. Burke, S. Coleridge, J. O. Gasset, M. Thatcherová, R. 
Reagan, R. Scruton a i. 
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- Tradícia:„Túžba konzervovať“ je spojená s hodnotami tradície a s úctou 

k uplatňovaným zvykom a inštitúciám. V tradícii sa odráža  múdrosť  minulosti, 

inštitúcie a postupy „preverené časom“. Toto  je potrebné zachovať pre tých, ktorí sa  

ešte  narodia. Tradícia prináša kvalitu, stabilitu a bezpečnosť (Heywood 2003). 

- Pragmatizmus: Hranice ľudskej racionality sú dané zložitosťou a nekonečnosťou 

sveta. Neverí  abstraktným princípom a myšlienkovým sústavám, ale predovšetkým 

sa orientuje na  skúsenosť a dejiny. Konanie je potrebné prispôsobovať  reálnym 

okolnostiam a cieľom s ohľadom na „to čo funguje“ (Heywood 2004). 

- Pesimizmus: Konzervatívny pohľad na ľudskú prirodzenosť  je v zásade pesimistický. 

Ľudské bytosti majú prirodzene svoje hranice, sú závislé, túžia po istote. Láka ich to 

čo je overené časom, čo je známe, vyskúšané. Majú potrebu žiť v stabilných 

a usporiadaných spoločenstvách. Jednotlivci sú morálne narušení, sú poznamenaní 

sebectvom, závisťou a túžbou po moci. Korene zločinnosti a neporiadku sú skôr 

v ľudskom jedincovi – v indivíduu ako v spoločnosti. Zachovanie poriadku  si 

vyžaduje silný štát, vynucovanie prísnych zákonov a tvrdé tresty. 

- Organicizmus:  Konzervativizmus vychádza z chápania  spoločnosti ako organického 

celku alebo živého  organizmu skôr ako určitý artefakt, ktorý je  výsledkom tvorivosti 

a vynaliezavosti  ľudí. Spoločenská štruktúra   s jej rozmanitými inštitúciami  je 

výsledkom prirodzenej  nevyhnutnosti a prispieva k zdravému vývoju a k stabilite 

spoločnosti. Celok znamená viac ako súbor „len“ jednotlivých častí. Dôležité sú 

predovšetkým tradičné hodnoty a tradičná kultúra (Heywood 2004). 

- Hierarchia: Odstupňovanie spoločenského postavenia a statusu v prirodzenej  

a organickej spoločnosti je podľa konzervativizmu nevyhnutné. Nerovnosť 

a hierarchia  nevedú ku konfliktom, lebo vzájomne  záväzky a povinnosti držia 

spoločnosť v jednom celku. 

- Autorita: Autorita je do istej miery vždy uplatňovaná zhora. Poskytuje vedenie, 

orientáciu a podporu tým, ktorí to potrebujú – tzn. nemajú  vedomosti, skúsenosti, či 

odvahu, aby mohli  vo vlastnom záujme  múdro  konať. Autorita je zdrojom  

spoločenskej súdržnosti. Sloboda je  spojená so zodpovednosťou; do značnej miery  

spočíva v ochotnom prijímaní záväzkov a povinností (Heywood 2004)). 

- Majetok: Podstatným faktorom pre konzervatívcov je  vlastnenie majetku, lebo ten 

poskytuje  ľuďom predovšetkým bezpečnosť a nezávislosť (slobodu) na štáte. Tiež je 

chápaný ako predĺženie  ľudskej osobnosti v tom zmysle, že ľudia sa „vidia“ v tom čo  

vlastnia. K vlastníctvu však nepatria len práva, ale aj povinnosti (Heywood 2004). 

     Etapy vývoja konzervativizmu môžeme  stanoviť podľa  nositeľov konzervatívnej 

ideológie  a politických programov, alebo podľa toho proti ktorej ideológii bol namierený. 

Obidve uvedené kritériá  sú  navzájom úzko späté. Avšak  obsah konzervatívnej ideológie sa 

týmto postupne mení. Ak bol konzervativizmus v prvej etape orientovaný proti liberalizmu, 

potom obdobie, kedy vstúpil do popredia socializmus, prevzal konzervativizmus proti 

socializmu liberálnu ideológiu. Nie je  tak paradoxom,  že neoliberalizmus je označovaný ako 
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neokonzervativizmus. V sledovaní línie konzervativizmu je možné menovať  jeho ďalšie 

modifikácie, respektíve vývojové typy: paternalistický konzervativizmus či 

neokonzervativizmus. Paternalistický konzervativizmus je prúd v rámci konzervatívneho 

myslenia, ktorý vychádza dôsledne z takých princípov, akými sú organické videnie 

spoločnosti, hierarchia a povinnosti. Podľa neho privilegovaní  musia pochopiť, že  reforma 

zhora je lepšia ako revolúcia zdola  Dôležitá nie je sociálna rovnosť, ale predovšetkým  

organická vyváženosť a súdržná a stabilná hierarchia. Charakteristický je vysoko 

pragmatický postoj ku hospodárskej politike a preferovanie reziduálneho typu sociálnej 

politiky (Titmusove modely sociálnej politiky). Tento prístup sa vyhýbal dvom ideologickým 

modelom hospodárskej organizácie:  kapitalizmu lessez-fair na jednej strane a štátnemu 

socializmu a centrálnemu plánovaniu na druhej strane. Dôležité je tu dosiahnutie  vzácnej 

vyváženosti  štátu a jednotlivca na základe pragmatických ideálov podľa toho „čo funguje“. 

Neokonzervativizmus  opakuje predovšetkým sociálne princípy konzervativizmu 19. storočia. 

Chce predovšetkým  obnoviť autoritu a vrátiť spoločnosť tradičným hodnotám (rodina, 

náboženstvo, štát). Autorita (disciplína, úcta) je zárukou hospodárskej a sociálnej stability. 

Nepriateľmi neokonzervativizmu  sú permisivita a myšlienky typu „nech si každý robí čo 

chce“. Stavia sa negatívne a pesimisticky ku integrácii multikultúrnych 

a multireligionistických spoločenstiev.  

      Reakciou na nedôslednosť liberalizmu v riešení sociálnych otázok z hľadiska 

robotníckej triedy (nižších vrstiev) je posledný z trojice „veľkých“ ideologických konceptov  

socializmus. Socializmus17  v istom zmysle v podobe určitých  socialistických myšlienok je 

možné  sledovať už u levellrov a diggerov  17. storočia, v Utópii (1516) Thomasa Mora, alebo 

v Platónovej Ústave.  V politickom slova zmysle sa socializmus sformoval až  začiatkom 19. 

storočia. Vznikol ako reakcia  na priemyselný kapitalizmus. Najprv bol základom 

vyjadrovania záujmov remeselníkov a malovýrobcov. Skoro sa začal spájať s narastajúcou 

priemyselnou robotníckou triedou. Vo svojej rannej podobe bol socializmus  

fundamentalistický, utopický a revolučný.  Jeho cieľom bolo predovšetkým odstrániť  

kapitalistickú ekonomiku, založenú na trhovej výmene a nahradiť ju kvalitatívne  inou 

socialistickou ekonomikou, ktorá vychádza z princípu spoločného vlastníctva. Koncom 19. 

storočia sa objavil variant reformistického socializmu, ktorý vychádzal z dvoch  zdrojov. 

Prvým bola humanistická tradícia etického socializmu, druhým bol marxizmus. Základné 

hodnotové charakteristiky socializmu, ktoré rovnako vymedzujeme z dôvodu potreby ich  

sledovania v slovenskom politickom priestore sú:  

- Pospolitosť:  Základom  je predstava, že  ľudia  sú spätí spoločnou ľudskosťou. 

Ľudská identita sa vytvára prostredníctvom  spoločenskej interakcie a členstvom 

v spoločenských skupinách a kolektívnych útvaroch. Socialisti zdôrazňujú výchovu, 

ktorú považujú za základ človeka skôr ako  prirodzenosť. Dôležité sú  spoločenské 

faktory, ktoré sú dôležitejšie ako  vrodené kvality (Heywood 2003). 

                                                 
17 Predstaviteľmi socialistického myslenia sú napríklad: Ch. Fourier, R. Owen, F. Lassal, E. Bernstein, R. Tawney 
a i. 
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- Bratstvo: Nejedná sa o bratstvo, ktoré by bolo chápané na základe príbuzenských 

pokrvných zväzkov, ale  na základe prináležitosti k ľudskému rodu. Socialisti 

uprednostňujú  spoluprácu pred konkurenciou a kolektivizmus pred 

individualizmom. Spolupráca  upevňuje súnaležitosť; naopak konkurencia  stavia 

ľudí proti sebe a je zdrojom nevraživodti, konfliktov, nepriateľstva (Heywood 2004). 

- Sociálna rovnosť: Rovnosť aj v zmysle sociálnom je dominantnou hodnotou 

uplatňujúcou sa v socializme. Často hraničí až s egalitárstvom, čo znamená 

predovšetkým rovnosť výsledkov ľudského konania pred rovnosťou šancí 

a príležitostí. Je základom využívania osobných a politických práv (Heywood 2003). 

- Zdôrazňovanie potrieb:  Nosnou témou tejto otázky je konštatovanie, podľa ktorého 

by sa materiálne dobrá mali rozdeľovať podľa potreby skôr ako podľa zásluh. 

Dôležitá je tu akási „zásada života“ založená na utilitarizme, kde ide o dosiahnutie čo 

najväčšieho sociálneho blaha pre čo najväčší počet ľudí (Macek 1925). 

- Spoločenská trieda: Socializmus sa vždy spájal s určitým druhom politiky tried. Po 

prvé, socialisti zvyčajne analyzovali  spoločnosť z hľadiska  distribúcie  príjmov 

a bohatstva a v triede videli  dôležitý zdroj spoločenských rozporov. Po druhé,  

socializmus sa vždy tradične viazal na  záujmy utláčanej a vykorisťovanej  

robotníckej triedy. Túto považoval za  základ spoločenských zmien, aj sociálnej 

revolúcie. Cieľom socializmu je odstránenie, alebo aspoň zmiernenie  sociálnej 

nerovnosti (Heywood 2003).  

 

          Marxizmus: ako teoretický systém predstavoval fundamentálnu alternatívu 

liberálneho racionalizmu. V podobe politickej sily bol marxizmus chápaný predovšetkým ako 

hlavný protivník západného kapitalizmu. Dôležité je tu vnímať otvorene fakt rozdielu medzi 

marxizmom ako sociálnou filozofiou, ktorá vychádza z klasických prác Karola Marxa 

a Fridricha Engelsa na jednej strane a fenoménom komunizmu, ktorý sa od základných 

princípov  v mnohých  smeroch odklonil a revidoval ich (Heywood 2004). Rozpad 

komunistických režimov východného bloku na konci 20. storočia prirodzene neznamená 

rozpad filozoficko - myšlienkovej koncepcie, ktorá predstavuje hlbší odkaz s filozofickým 

podtónom nemeckého  materializmu (Marx, Feuerbach). Fundamentálnymi hodnotami 

marxizmu sú: historický materializmus, dialektická výmena, odcudzenie, triedny boj, 

nadhodnota, komunizmus. 

 

          Fašizmus18: Pokiaľ základné ideologické koncepcie v zmysle liberalizmu, 

konzervativizmu a socializmu ktoré situujeme do obdobia 19. storočia, fašizmus je 

produktom storočia dvadsiateho. Prirodzene, že fašistické názory sa objavovali už aj v 19. 

storočí, aj skôr, no to, čo ich integrovalo do jednotného systému bola predovšetkým I. 

svetová vojna a všetky okolnosti, ktoré v tomto období mali vplyv na myslenie človeka.  

                                                 
18 Medzi  teoretikov  fašizmu patrili:  M. Palmieri, G. Gentile,  medzi teoretikov nemeckej III. ríše patril E. Huber . 
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Hlavnými fašistickými „projektmi“ boli  Mussoliniho fašistická diktatúra v Taliansku (1922-

1943) a Hitlerova nacistická diktatúra v Nemecku (1933-1945). V 20. storočí je možné 

sledovať taktiež  rôzne formy neofašizmu a neonacizmu. V axiologickej rovine, ktorá je 

základnou bázou ideologických koncepcií je fašizmus predovšetkým negáciou hodnôt, ktoré 

predstavovali  ideály francúzskej revolúcie. Hodnotovou základňou fašizmu  nie je 

racionalizmus, pokrok, sloboda, rovnosť ale negácia týchto hodnôt a ich nahradenie 

hodnotami boja, vodcovstva, moci, heroizmu a vojny. Možno povedať, že fašizmus sa stáva 

istou formou antiideológie, keďže sa vymedzuje predovšetkým tým proti čomu sa stavia. 

Preto je možné vyjadriť sa o fašizme, že predstavuje istú formu antikapitalizmu, 

antiliberalizmu, antiindividualizmu, antikomunizmu.  Čo však predstavuje základnú 

jednotiacu líniu tejto ideológie je idea zjednoteného národného spoločenstva? Tá sa prejavuje 

„silou, ktorá je  výsledkom jednoty“. Jednotlivec v tomto duchu nie je ničím; identita 

jednotlivca musí byť úplne pohltená  identitou spoločenstva, sociálnej skupiny. Ideálom 

fašizmu je „nový človek“ v zmysle ideálu Friedricha Nietzcheho a jeho nadčloveka 

(ubermensch), v ktorom sa fašizmus falošne inšpiroval. Fašizmus bol určitou formou 

etatizmu, opierajúceho sa o slepú úctu a absolútnu loajalitu  k „totalitnému štátu“. 

Fašistický filozof Gentile  to vyjadril slovami „všetko pre štát, nič proti štátu, nič mimo štát“. 

Fašizmus stojí na uznávaní rasizmu a antisemitizmu (Heywood 2004).  

 

          Nacionalizmus je politická ideológia, ktorá sleduje a uprednostňuje  politické, 

kultúrne a ekonomické záujmy určitého  národa. Po teoretickej stránke, ktorá sa formovala 

vo Francúzsku, Nemecku a Taliansku od 18. storočia, základnou otázkou bolo riešenie 

národa na vlastné sebaurčenie. Základnými myšlienkami; ideami nacionalizmu patrí 

hľadanie historickej role a vyššieho poslania národa, vydobytie národnej slobody, uznania 

a cti. Predstavuje koniec individualizmu.  Ide mu o šťastie národa. Osobná sloboda je 

sekundárna, čím predstavuje opozíciu k liberalizmu. Je taktiež proti socializmu. Nacionálna 

ideológia sa opiera predovšetkým o národ a o jeho podstatné znaky: zvyky, tradície, jazyk, 

kultúru, umenie, literatúru. Tiež je charakteristický  identifikovaním vonkajšieho aj 

vnútorného nepriateľa a odstraňovaním politických odporcov.  Nacionalizmus sa prejavuje 

v troch oblastiach: 1/ politickej, kde sa usiluje o vytvorenie národného štátu, 2/ kultúrnej, 

kde ide o emancipačné snahy a budovanie národného povedomia, 3/ ekonomickej, kde sa 

stavia negatívne predovšetkým proti zahraničnému kapitálu.     V nacionalizme je možné 

rozlíšiť niekoľko vývojových fáz. Pôvodne vo svojej integratívnej podobe sa usiloval 

o vytvorenie národného štátu. Ďalšia „odroda“ sa pokúšala  len o reformu vo vnútri štátu, 

lebo národný štát už existoval. Radikálna odnož nacionalizmu vykazuje  militantné 

a rozpínavé tendencie. Kritériom práva a morálky je prospech národa. Tu sa priam núka 

použiť pojem machiavellizmus s jeho ústredným heslom „účel svätí prostriedky“19.  Môže byť 

                                                 
19 Machiavellizmus je však potrebné odlíšiť od autentického a dobového Machiavelliho. Tento pojem sa používa na 
označenie cynizmu, amorálnosti a bezzásadovosti v politike, ktorá sa riadi podľa spomínaného hesla „účel svätí 
prostriedky“. Je v podstate výsledkom nepochopenia  pravého Machiavelliho a vzniká nadčasovým a nehistorickým 
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prepojený s rasizmom a nacionálnou interpretáciou darwinizmu, ktorý tiež ospravedlňuje 

použitie fyzického násilia. Prapríčinou týchto zverstiev býva kompenzácia  kolektívneho 

komplexu národnej menejcennosti a hra elít (David 1996). Základné znaky nacionalizmu je 

možné zhrnúť následovnými charakteristikami: národ, organická štruktúra komunity, vlastné 

rozhodnutia, patriotizmus (Heywood 2003). 

 

          V súčasnosti je nevyhnutné spomenúť taktiež jednu z tzv. nových  aj na Slovensku 

sčasti relevantných ideológií, ktorou je enviromentalizmus či ekologizmus. Zaoberá sa 

predovšetkým negatívnymi vplyvmi ekonomického a technologicko-priemyselného rozvoja na 

životné prostredie. Napriek tomu, že je ešte mladou ideologickou koncepciou je možné 

rozoznať  jej jasné podstatné rysy: kritizuje liberalizmus, konzervativizmus a marxizmus ako 

ideológie industriálnej  spoločnosti. Zdôrazňuje individuálnu a kolektívnu politickú 

zodpovednosť, v otázkach demokracie presadzuje decentralizáciu a samosprávu ako 

základné podmienky participácie a osobnej zodpovednosti  na najnižších úrovniach. 

Východzie body pre politické závery ostávajú vo sfére ekologickej. Niekedy sa problémy, 

ktorými sa snaží zaoberať enviromentalizmus vyjadrujú prostredníctvom klasických 

ideologických koncepcií. Napríklad ekosocializmus vyjadruje deštrukciu životného prostredia 

nenásytnou snahou po zisku, ktorá je podľa jeho myšlienok charakteristická pre 

kapitalizmus. Na druhej strane ekokonzervativizmus spája tému zachovania priaznivého 

životného prostredia s prianím zachovať tradičné hodnoty a časom aj skúsenosťami overené 

inštitúcie. Základnými hodnotami ekologizmu teda sú tieto: ekológia, holizmus, 

enviromentálna etika (Heywood 2003). 

 

 

1.4. Dichotómia vo vnímaní  politických ideológií 

 

V  súvislosti  s viac kritickým ako neutrálnym vnímaním politických ideológií na 

Slovensku je nevyhnutné objasniť historický vývoj týchto dvoch základných  diametrálne 

odlišných uhlov pohľadu -  neutrálny a kritický.  Rovnako na základe nižšie uvedených 

faktov je možné konštatovať, že fenomén ideológie predstavuje   dôležitú súčasť  skúmania 

sociálno-politickej reality, o čom svedčia zvučné mená z oblasti politológie, filozofie, 

sociológie či psychológie ale aj sociálno-politickej praxe (Napoleón, Marx, Arendtová, Comte, 

Pareto, Mannheim, Scheller, Bondy a i.).   

         Pojem ideológia  pochádza pôvodne od Destutta de Tracyho20 (1754-1836). Napriek 

dnešnému ponímaniu ideológie ako nevedeckého fenoménu je dôležité pripomenúť 

                                                                                                                                                         

prístupom k učeniu tohto politika a filozofa. Jeho pohľad na človeka a jeho štátotvornú aktivitu znamenajú  
nesúhlas s ľudskou bezmocnosťou, pasivitou a odovzdaním sa moci osudu (Leško-Mihina 1996, s.114) 
 

 
20 ako prvý použil vo svojej  prednáške 20. júna 1796 (Head 1980, s.264). Odvodzoval ho od Lockovho diela  
Rozprava o ľudskom rozume (1690). 
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fundamentálnu podstatu analyzovaného pojmu, ktorý pôvodne vznikol ako snaha jeho 

tvorcu o vytvorenie nového druhu metafyziky (iba jednej z ďalších kapitol vo dejinách 

filozofie), ktorá nemá nič spoločné s „bezbrehou“ abstrakciou či „slepou“ teológiou. V období 

svojho vzniku ide o celkom logické snahy, ktoré rozhodne súviseli s dedičstvom veľmi 

širokého  kultúrno  - duchovného  a sociálno - politického fenoménu ktorý označujeme 

v európskych dimenziách  pojmom osvietenectvo. Tento fenomén formoval duchovnú 

atmosféru  od konca 17. storočia ale hlavne  v celom 18. storočí s presiahnutím do 19. 

storočia. Predstavoval zložitý viacvrstvový duchovný artefakt, ktorý nadobúdal svoje 

špecifické podoby v rôznych krajinách. Najvýznamnejšie výsledky však boli prezentované vo 

Francúzsku (Ch. Montesquieu, F. M. A. Voltaire, J. J. Rousseau, D. Diderot). Ako je možné 

výstižne  charakterizovať  spomenuté obdobie? Azda len ťažko je nájsť  výstižnejšie slová ako 

uvádza Imanuel Kant velikán kritického  idealizmu a celých dejín filozofie a podľa ktorého je 

osvietenectvo „vykročením človeka  z nesvojprávnosti  zavinenej ním samotným“ Táto  

nesvojprávnosť – nedospelosť človeka sa prejavuje ako neschopnosť  používať svoj vlastný 

rozum bez cudzej pomoci. Ak by mal človek viac odvahy  a rozhodnosti používať svoj rozum, 

bol by oveľa ďalej vo svojom  civilizačnom pokroku.   Oprávneným heslom osvietenectva  sa 

podľa Kanta stáva postulát: Maj odvahu byť múdrym! Maj odvahu používať svoj vlastný 

rozum (Kant 1993)21. V identickom duchu a nadviazaní na fundamentálne heslá 

osvietenectva  uvažoval aj D. de Tracy.  Svoju novú metafyziku orientoval k odmietnutiu  

existencie  vrodených právd, nemennosti ľudskej prirodzenosti a radikálnym  otvorením sa  

skúsenosti nielen vo vede, ale rovnako aj v sociopolitickom a kultúrnom prostredí.  Teóriu  

orientoval nie ako uzatvorenú vedu, ale   ako  senzualisticko – empirickú  kritiku  

spoločenských pomerov a inštitúcií svojej doby. Bol stotožnený s názorom, že  rozhodne 

potrebná reforma vedy nevyhnutne zahŕňa  tiež reformu jej pomenovania. Jeho „Science des 

idées“, veda o ideách ktorá  je zbavená akýchkoľvek  náboženských a metafyzických 

konotácií,  sa pôvodne objavuje ako  súčasť zoológie. D. de Tracy odmietal  uznať za 

relevantné vzťahy medzi dušou, racionálnym myslením a senzuálnym vnímaním, čím došlo 

v tomto smere ku zotreniu rozdielov  medzi zvieratami a ľuďmi. Práve ideológia mala prispieť 

ku lepšiemu pochopeniu  intelektuálnej kapacity živočíchov. V čom  spočíva  zásadný rozdiel 

medzi  človekom a zvieraťom? Je to predovšetkým fundamentálna schopnosť, ktorá 

absentuje podľa spomenutého zakladať, premieňať a pretvárať sociálne vzťahy. Vrcholné 

dielo de Tracyho „Élements d´Idéologie„ pojednáva o konkrétnom využití ideológie, ktoré 

autor vidí predovšetkým  v diskvalifikácii starého poriadku, ktorý bol prioritne založený na 

zaslepenej náboženskej morálke a pozitívne, vo vzdelávacom procese. Tracyho pôvodné 

ponímanie ideológie má širší rozsah, pretože jeho cieľom bolo nájsť vedu, ktorá stojí nad 

všetkými ostatnými. Z tohoto dôvodu  analýza ideí vedie ku záveru, že ak sú idey poznateľné 

a sú tým najistejším čo je nám dané, potom v istom zmysle pozitívne môžu byť  riešené 

                                                 
21 Imanuel Kant vo svojej praktickej filozofii vníma človeka ako slobodnú bytosť , ktorá sa môže autonómne určovať.  
Kantov výklad človeka  je v protiklade s chápaním človeka ako pasívneho produktu spoločnosti. Ústredným 
pojmom je pojem slobody, ktorá je dokázaná apodiktickým zákonom praktického rozumu. 
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a vyriešené aj jestvujúce spoločenské problémy. Zároveň je ideológia podľa tohto chápania 

akýmsi garantom  jednoty ostatných vied.  Vďaka ideológii: „môžeme konečne poznať 

fungovanie duše tak dobre, ako otvorený hodinový strojček a môžeme študovať ako fungujú: 

hnev, ctižiadosť, láska.“ (Brand 1972, s.33). Tu je možné len  konštatovať fakt, že pôvodne 

myslený a vyvíjaný projekt ideológie nemá s jeho neskorším poňatím a využívaním (od 

Napoleóna cez Marxa a Engelsa až  po súčasnosť) nijako blízko. 

          Vo väčšine  učebníc, slovníkov a článkov je možné postrehnúť názory, podľa ktorých 

neúspešnosť snahy o zavedenie pojmu vyššie uvedeným spôsobom je nepriamo zviazaná 

predovšetkým s Karolom Marxom a Fridrichom Engelsom. Je tomu skutočne tak? 

Z koncepčného analytického hľadiska je to naozaj tak, no nemožno však ani z dnešného 

uhla pohľadu nekonštatovať skutočnosť, že na počiatku jasnej dichotómie, ktorej produkt 

má až podnes  bohužiaľ   zásadný   vplyv   na   vnímanie   pojmu   a    fenoménu    má    

Napoleón Bonaparte (1769-1821) ( Na počiatku  bol Napoleón nadšeným stúpenec 

a zástanca  pracovníkov  aj D. de Tracy, Národného inštitútu vo Francúzsku22).  Negatívne 

konotácie zaznamenáva vôbec po prvý krát pojem ideológ  v januári v roku 1800, kedy 

Napoleón predniesol svoj prejav  nielen proti liberálne zmýšľajúcim intelektuálom, ale aj 

proti  ostatným, ktorých považoval za svojich nepriateľov, a teda nepriateľov sociálneho 

poriadku, ktorý spoluvytváral. Týmto sa od Destutta de Tracyho dištancoval a jeho školu, 

ktorá nedokázala podľa neho pochopiť  praktickú politiku  a podporiť ju, nazval  „spolkom 

protivných a nudných teoretikov“. Ideológia sa pre Napoleóna  stala akousi „vizionárskou 

špekuláciou“ v kontraste ku realite vlády. Inými slovami ideológia bola pre neho tým, čím 

stará metafyzika pre Tracyho. V roku 1802 bola Sekcia  morálnych a politických  vied 

zrušená a jej členovia preradení  na iné pracoviská inštitútu. Po neúspešnom  ťažení do 

Ruska ideológov Napoleón  obvinil z toho, že za tento debakel sú zodpovední práve oni 

(Šaradín, 2001, s. 22).  Odmietnutie Tracyho a jeho diela  bolo odmietnutím nefunkčného 

modelu a nie myšlienky o integrujúcom vplyve aj vedecky nepodložených ideológií. Napoleón 

si uvedomoval predovšetkým praktický význam náboženstva ako integrujúcej ideológie 

o čom svedčia slová: „pokiaľ ide o mňa, nevidím v náboženstve mysteriózne premeny na telo 

a krv, ale mystérium spoločenského poriadku; myšlienku rovnosti spája s nebom 

a zabraňuje, aby bohatý bol zavraždený chudobnými“(Brand 1972, s. 43). 

          Pozitívne či negatívne vnímanie ideológie takmer  vždy v minulosti malo a rovnako  aj 

v súčasnosti má aj  politický podtext. V súčasnej dobe moderná politická veda pri náhľade 

na ideológie operuje pojmami, ktoré vystihujú minimálne dichotómiu vo vnímaní riešeného 

problému. Jedná sa o tzv. kritické a neutrálne ponímanie ideológie, ktoré však nie je možné 

                                                 
22 Aj napriek faktu, že štruktúra Inštitútu bola značne rozmanitá, všetci jeho členovia boli liberálne zmýšľajúci 
intelektuáli, „ktorí strážili slobodu myslenia a vyjadrovania ako základnú podmienku revolúcie“ (Lichtheim 1967,s. 
5). Inštitút bol taktiež  okrem svojej politickej funkcie, kedy obhajoval  demokratické výsledky revolúcie  a stal sa 
postupne akousi hrádzou  proti absolutistickým snahám Napoleóna počas reštaurácie Bourbonov liberálnou 
opozíciou, výnimočný už svojím programom. Jeho členovia  rozvíjali  jednako racionalistické tendencie, ktoré sa 
však snažili modifikovať v zmysle Condillacovej kritiky Descarta, jednako vytvorili základy pre  neskoršiu expanziu 
pozitivizmu, ale ich pracovisko sa stalo  predovšetkým centrom experimentálnych štúdií (bezprostredný vplyv na 
vznikajúce myšlienky mali tiež F. Bacon, I. Newton, a predovšetkým J. Locke). Konflikt s Napoleónom je možné 
vnímať ako ideologický stret  medzi politickými hodnotami republikánstva a autoritarizmu. 
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chápať v absolútnych tendenciách čo je nakoniec možné si overiť  pri analýze viacerých 

nižšie uvádzaných koncepcií jednotlivých autorov. Nikdy tu teda nejde iba o radikálne 

riešenia, na základe ktorých by bolo možné apodikticky isté zaradenie jednotlivých autorov 

ako len stúpencov „čisto“ kritického, či „čisto“ neutrálneho vnímania tohto fenoménu. 

Použité členenie je  viac menej modelové rovnako ako je tomu napríklad pri rozdelení 

politických subjektov v súčasnosti na pravicové a ľavicové. 

           V nadväznosti na vyššie uvedené  je možné  povedať, že pri kritickom  vnímaní je 

ideológia vnímaná predovšetkým ako  skreslenie nášho poznania, ktoré je spojené buď 

s vedomým, alebo nevedomým  zastieraním pravdy, ktoré je v podstate odstrániteľné 

použitím vhodných poznávacích prostriedkov. Pri neutrálnom vnímaní sa predpokladá, že 

ľudia v závislosti na svojom  sociálnom postavení vnímajú rozdielne realitu, a preto budú 

vždy výsledky ich poznania  nie iba odlišné, ale aj v rôznej miere pravdivé, a teda aj 

skreslené (Prorok 2001). 

          Kritické vnímanie fenoménu označovaného pojmom ideológia má svoje korene už 

tesne po  počiatku svojho zrodu a spája sa s postavou vodcu, politika, cisára Francúzska 

Napóleona I. Bonaparte. Často krát je možné sledovať vývin myslenia autorov 

pojednávajúcich o ideológii od kritického vnímania k neutrálnemu, či dokonca pozitívnemu, 

prirodzene  len v istom zmysle slova.  Príkladom takéhoto prístupu, ktorý je charakteristický 

svojím počiatkom v pejoratívnom zmysle slova, ktorý sa postupne transformuje až do 

neutrálneho vnímania je aj koncepcia Karola Marxa a Fridricha Engelsa Je možné povedať, 

že moderné ponímanie  fenoménu označovaného pojmom ideológia ale predovšetkým jeho 

prielom do oblasti politiky nastáva  až v  marxizme, ktorý predstavoval  hlavnú alternatívu 

k liberálnemu racionalizmu. Willard A. Mullins napísal, že najprv bola ideológia      skôr 

technikou ako kvalitou či typom myslenia. Karol Marx (1818-1883) a Fridrich Engels (1820-

1895), s ktorých menami sa doposiaľ asi najviac spomína samotný pojem, chápu ideológiu 

zjednodušene povedané predovšetkým ako falošné vedomie, ktoré zakrýva skutočnosť. 

Možno konštatovať, že problematika ideológie aj v marxizme predstavuje značne 

komplikovanú kategóriu. V čom spočíva fundament myšlienok v tejto oblasti? Marxov pojem 

ideológie pramení v podstate z dvoch základných zdrojov. Prvý zdroj spočíva v Hegelovej 

„Fenomenológii ducha“, v ktorej  sa Hegel snaží  načrtnúť podmienky konštituovania 

vedomia. Druhým zdrojom je Feuerbachova kritika náboženstva23. Od Hegela pochádza 

myšlienka, že terajší dosiahnutý stav vedomia je potrebné chápať ako historicky 

determinovaný a nevyhnutný. Čo Marx na Hegelovi kritizuje? Je to predovšetkým  tvrdenie, 

že každá reálna dejinná zmena je   v konečnom dôsledku prejavom vývinu Svetového ducha 

(dejiny sa tak stotožňujú s dejinami ducha)24.  Zložitosť riešeného problému spočíva aj v 

                                                 
23 Feuerbach vychádza z kategórie odcudzenia a využíva ju na koncipovanie vzťahu človeka ku svojim duchovným 
výtvorom, ktorým podlieha ako vonkajšej moci. V náboženstve sa človek odcudzuje svojej vlastnej podstate, pretože 
ju prenáša na boha ako svoj vlastný výtvor (Feuerbach 1967, s.500). 
24 Podľa Hegela cieľovým stavom vývoja svetového ducha je štátna spoločnosť s konštitučne monarchistickou 
ústavou, v ktorej jednotlivci sú  slobodnými právnymi osobami v občianskom zmysle a v ktorej je  štátnym orgánom 
ako reprezentantom  všeobecného záujmu a absolútnej rozumnosti priznaná celkom nadradená úloha voči 
jednotlivcom. Tento stav vývoja je realizáciou plnej slobody. Život Svetového ducha je čin  (Hegel 1961). 
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zložitosti  filozofického učenia Karola Marxa v zmysle  rozdelenia jeho myslenia a tvorby do 

dvoch základných období – ranné a vrcholné. Zložitosť  diela  umožňuje tiež jeho 

interpretáciu jednako ako  ekonomického deterministu, jednako ako  humanistického 

socialistu. Nezanedbateľným sa zdá byť taktiež fakt, že  niektoré texty, aj keď sú 

v súčasnosti  rozšírené a citované, v období svojho zrodu  nemali takmer žiadny vplyv, lebo 

po dlhý čas zostali len v podobe rukopisov (Nemecká ideológia25 bola vydaná prvý krát až 

v roku 1932) (Šaradín 2001). V istom zmysle nový pohľad na problém sa otvára po zrútení 

komunizmu (výstižnejšie povedané reálneho socializmu), ku ktorému došlo koncom 20. 

storočia, ktorý je oslobodený od „nánosov“ leninizmu a stalinizmu (Heywood 2004, s.73). 

               Marx považoval Destutta de Tracyho za jedného z buržoáznych predstaviteľov 

„popletenej a pritom chvástavej bezmyšlienkovosti (...) politickej ekonómie“ (Marx 1954, 

s.502). V Nemeckej ideológii (ktorá predstavuje  Marxovo kritické vyrovnávanie sa  

s filozofickými iniciatívami  nemeckej filozofie a formulovanie už vyzretej  podoby jeho 

filozofického objavu – materialistického chápania dejín) si Marx kladie predovšetkým otázku, 

ako súvisí nemecká filozofia  s nemeckou skutočnosťou? (ktorá nenapadla ani 

starohegelovcom ani mladohegelovcom).  Položenie tejto otázky mu umožňuje premýšľať nad 

problematikou východísk, z ktorých je možné  začať zmysluplne uvažovať o sociálnej realite. 

Marx tieto východiská určuje takto: „Predpoklady, z ktorých vychádzame , nie sú ľubovoľné, 

nie sú to dogmy, sú to skutočné  predpoklady, možno od nich abstrahovať len 

v predstavivosti. Sú to skutočné indivíduá, ich činnosť  a materiálne životné  podmienky, 

ktoré tu boli už  pred nimi, i tie, ktoré tieto indivíduá vytvorili svojou vlastnou činnosťou. 

Tieto predpoklady sa dajú zistiť čisto empiricky... Prvým predpokladom všetkých ľudských 

dejín je existencia živých ľudských indivíduí..... Ľudí možno od zvierat odlíšiť vedomým 

náboženstvom, alebo  aj čímkoľvek iným. Ľudia sa začínajú odlišovať, len čo začnú vyrábať 

životne dôležité prostriedky, a tento krok je podmienený  ich telesným uspôsobením. Tým, že  

ľudia vyrábajú životné prostriedky nepriamo produkujú aj svoj materiálny život“ (Marx 

1961,s.  24). 

          Ideológia je v Nemeckej ideológii chápaná predovšetkým ako prevrátená teória. Je 

chápaná ako negatívna substancia: „Ak  všetka ideológia zobrazuje  ľudí a ich vzťahy  ako 

camera obscura; hore nohami, vyplýva tento jav  z ich historického životného procesu 

rovnako ako prevrátenie predmetov na sietnici oka,  vyplýva z ich  bezprostredne  fyzického 

životného procesu.“ (Marx 1958, s.40). Ideologizovanie je vyslovene myšlienkovou 

záležitosťou, ktorá nie je  totožná s praxou. Ide o marxistické chápanie  histórie 

a skutočnosti, kedy je vlastný dejinný pohyb výrazom vzájomného duálneho vzťahu, a to 

predovšetkým medzi  výrobnými vzťahmi a výrobnými silami. Tento vzťah má charakter 

základne, ktorá je  nepostrádateľná a dôležitá pre charakter podoby nadstavby. Je to pomer 

medzi životom a vedomím. Vedomie je určované životom (nie naopak). To čo je rozhodujúce 

pre charakter nadstavby, to sú  výrobné procesy. Nadstavba  zakrýva reálne  rozpory medzi 

                                                 
25 Nemecká ideológia má podtitul: „Kritika najnovšej nemeckej filozofie v jej predstaviteľoch L. Feuerbachovi, B. 
Bauerovi a M. Stirnerovi a nemeckého socializmu v jeho rozličných prorokoch“. 
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triedami. Rozvoj výrobných síl v určitej fáze  predstihuje vlastnícke vzťahy a dochádza ku 

napätiu, ktoré sa zväčšuje, až dochádza ku zlomu. Rast napätia je pomalý, ale zlom  sa 

uskutoční náhle a je sprevádzaný násilím. Tento skok dostal pomenovanie „sociálna 

revolúcia“. Každá trieda zohráva  reálne aktívnu  úlohu, nie je  iba pasívnou platformou  

určitých záujmov, vytvára  životné podmienky, ktoré na indivíduum  pôsobia a určujú 

charakter jeho ďalšieho správania a existencie. Dejinný pohyb  prebieha v niekoľkých 

fázach. Každej z nich zodpovedá  určitý stupeň deľby práce, určitá forma  vlastníckych 

vzťahov. Marx a Engels neuvažujú výlučne o jednom druhu  ideológie, ale v nadväznosti  na 

jednotlivé historické periódy sa vyjadrujú o niekoľkých druhoch ideológie. Podľa nich každá 

trieda vlastníkov si vytvára individuálnu  ideológiu a ničí ideológiu(e), ktoré boli dovtedy 

dominantné. 

          Po počiatočnom dôraze na prioritu  ekonomickej základne  dochádza v marxizme  

postupne tiež k uznaniu  aktívnej úlohy jednotlivých zložiek nadstavby. Politika, filozofia, 

umenie či náboženstvo pôsobia na seba navzájom, a tiež na ekonomickú základňu. 

V jednotlivých epochách prevláda síce iba jedna ideológia, čo však nie je aktívnou prekážkou 

k tomu,  aby v spoločnosti nepôsobili ideológie ďalšie. Tieto ideológie sú  zvyčajne vo 

vzájomnom protiklade alebo sa programovo vylučujú ba niekedy  sa priamo popierajú. 

Vládnuca trieda  sa všetkými aktuálne dostupnými prostriedkami  snaží o upevnenie svojej  

pozície a naviac sa usiluje  aj o dosiahnutie  ideologickej jednoty spoločnosti na základe  

takých činiteľov, ktoré by maximálne upevňovali jej pozície (Bauman 1967). V marxizme  sa 

preto diferencuje medzi vedeckým a nevedeckým hodnotením a dospieva sa k záveru, že 

„záujmy reakčných tried podporujú nepravdivú ideológiu, kým záujmy  pokrokových 

revolučných tried  pomáhajú formovať  ideológiu vedeckú. Podľa  dobového vnímania  

filozofického slovníka, ktorého idey museli vo svojom čase korešpondovať s jedinou 

ideológiou totalitného režimu je marxizmus – leninizmus   skutočne vedecká  ideológia, 

ktorá vyjadruje  životné záujmy robotníckej triedy, prevažnej väčšiny ľudstva, ktorá sa 

usiluje o mier, slobodu a pokrok“ (Rozentaľ 1972, s. 215). 

         Utópie (poňaté ako ideológie), ktoré sú ideovým zdrojom marxizmu, nie sú  teda iba 

falošným odrazom  reálnych vzťahov v spoločnosti, majú  tiež reálne  opodstatnenie, a 

teda nie je ich možné chápať  ako len výlučne pozitívne alebo negatívne. Staršiu (mnohými 

autormi vnímanú ako jedinú) definíciu, podľa ktorej je ideológia iba falošným vedomím  

nemôžeme použiť keď Marx s Engelsom píšu o tom, že robotnícka trieda produkuje 

pravdivú, objektívnu, skutočnú ideológiu, čím je zachytený stav (socialistickej či 

komunistickej) základne. Ak uvažujeme o politickej  filozofii marxizmu, nemôžeme  

stotožňovať pojem ideológie iba s falošným vedomím.      

         Na počiatku sa Marx  drží pôvodného významu, kedy právne, politické, náboženské, 

umelecké, alebo filozofické formy  považuje za ideologické. Následne však toto  chápanie 

rozširuje, kedy stotožňuje  vedomie ako odraz reality s ideológiou. V tomto momente, kedy 

zdôrazňuje rozdiel medzi  subjektívne vnímanou skutočnosťou a skutočnosťou samotnou 
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(objektívnou), môžeme ideológiu chápať nielen ako falošné vedomie, ale rovnako aj ako 

dielčie pravdivé poznanie. 

          Negatívne  vnímanie pojmu ideológie je možné si všimnúť u ďalších autorov, ktorých 

postoj  je možné označiť ako značne kritický.  

          Hannah Arendtová (1906-1975) sa zaoberá problematikou ideológie aj 

v monumentálnej práci „Pôvod totalitarizmu“, kde predovšetkým v poslednej časti s názvom 

„Totalitarizmus“ v poslednej kapitole „Ideológia a teror: nová forma vládnutia“ prirovnala 

ideológiu „izmom“ , ktoré vychádzajú predovšetkým iba z jednej premisy. Ideológie podľa nej 

majú kombinovať „vedecký prístup s filozoficky relevantnými  výsledkami a ašpirujú na to, 

aby boli uznané ako vedecká filozofia“, aj keď tomu vždy tak nie je.  Vlastná definícia znie: 

„Ideológia je celkom doslovne to, čo jej meno označuje: je logikou idey. Jej predmetom je 

história, a na ňu aplikovaná „idea“, výsledkom tejto aplikácie nie je  súbor výpovedí 

o niečom, čo je, ale  rozvíjanie procesu, ktorý sa neustále mení. S behom udalostí  

zaobchádza ideológia  tak, ako by sa riadil  rovnakým „zákonom“ ako logická interpretácia 

jej „idey“. Ideológie ašpirujú na   poznanie všetkých tajov celého historického procesu – 

tajomstva minulosti, spletitosti súčasnosti, neistôt budúcnosti – práve kvôli logike 

inherentnej jej vlastným ideám (Arendtová 1996, s.632). Autorka vo svojej knihe „Pôvod 

totalitarizmu“  analyzuje antisemitizmus, imperializmus a totalitarizmus ako  to, čo bolo 

použité  k potlačeniu ľudskej dôstojnosti a ľudskej prirodzenosti. Ideu nechápe 

v Platónovom zmysle, ale ide predovšetkým o akýsi nástroj vysvetľovania 

a ospravedlňovania. V antisemitizme sa jedná o ideu nenávisti proti židom, v imperializme 

ide o dobývanie a v totalitarizme  o úplné ovládnutie spoločenského priestoru. Hannah 

Arendtová tak používa tento termín tiež v pejoratívnom význame, aj keď v inom význame ako 

mu dal Marx.  Arendtová používa ideológiu ako  niečo čo riadi, dezinterpretuje,  núti 

a terorizuje, avšak sa vždy tvári vedecky. Je to chápanie ideológie  ako do seba uzatvorenej 

„logiky idey“, ktoré vylučuje  zaradenie liberalizmu, konzervativizmu, či socializmu do 

kategórie ideológie. Arendtová stojí na pozícii, podľa ktorej v každej ideológii  sa nachádzajú 

totalitárne prvky, ktoré sa však dostávajú na „svetlo sveta“ až  v prípade vytvorenia totalitnej 

spoločnosti. Hovorí, že rasizmus a komunizmus nie sú horšie ako ostatné ideológie, avšak to 

čo spôsobili bolo umožnené predovšetkým ich možnosťou realizácie svojich „ideálov“ 

v spoločnosti. Uvádza tri  špecificky totalitárne prvky, ktoré sú vlastné každému 

ideologickému mysleniu. Po prvé vo svojich ašpiráciách  na totálny výklad majú  ideológie 

sklon vysvetľovať  nie to, čo je, ale to čo nastáva, vzniká, či sa míňa. Vo všetkých prípadoch 

sa  zaoberajú výlučne  prvkom pohybu, čiže  históriou v zvyčajnom slova zmysle. Ideológie 

sa vždy zameriavajú na históriu. Ašpirácie na totálny výklad dávajú  prísľub objasnenia 

všetkých historických udalostí, totálne poznanie súčasnosti a spoľahlivú predpoveď 

budúcnosti. Po druhé, touto schopnosťou sa ideologický spôsob myslenia stáva nezávislý na 

všetkej empírii, lebo z tej nie je možné sa  nič nové naučiť. Ideologické myslenie sa odpútava 

od reality,  ktorú vnímame svojimi piatimi zmyslami a trvá na existencii „pravdivejšej“ 
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reality, ktorá sa skrýva za  všetkými poznateľnými vecami. Po tretie je ideológia prejavom  

dedukcie, odvodzovania všetkej skúsenosti  z východzej premisy (Arendtová 1996, s.634).  

      Slovenský filozof a historik filozofie František Novosád,  tvrdí, že „postupné 

uvedomovanie si  nevyhnutnosti žiť s neriešiteľnými  problémami, uvedomenie si toho, že   

ideológie ako lieky sú horšie ako neliečená choroba, oslabuje účinnosť ideológií a začína sa 

hovoriť o konci veku ideológií“ (Novosád 1994, s.19). Ďalej hovorí: „už  zbežný pohľad na  

ideologickú scénu  posledných tridsiatich rokov ukazuje, že prílevy ideológií boli vždy slabšie 

ako ich odlivy. Dnes sa zdá, že sme sa naozaj dožili „konca ideológií“. Ideológie sa 

kompromitovali, teraz už prakticky, viditeľne nezostalo im ani síl vysvetliť svoj 

koniec“(tamtiež). Ideológiu chápe ako utešujúce bezvýznamné  ilúzie po prostriedkoch úniku 

od reality, po idoloch,  po charizmatických ideách a osobnostiach, ktoré spôsobujú 

premennosť, procesuálnosť a fluidnosť modernej spoločnosti. Nemožno dvakrát vstúpiť do 

tej istej rieky. Spoločnosť, i keď v rôzne deformovanej podobe  už  dnes stojí pred inými 

problémami ako včera a predvčerom Artikulovať nové problémy pomocou starých  ideí 

nemožno (Novosád 1994).  

          Určite zaujímavé a pre danú tému aj užitočné je aj načrtnutie  myšlienok Egona 

Bondyho, ku ktorého  kritickému vnímaniu ideológií postačí jeho jediný citát, ktorý 

nepotrebuje ani komentár: „Momentálne po  kompletnom krachu, sú všetky ideológie 

v koncoch: žiaden  budhizmus sa neobnoví. Neobnoví sa taoizmus ani kresťanstvo. Viera 

v Boha z tejto planéty už odkráčala. A ak Vatikán zavádza opäť predaj odpustkov, je to 

doklad, že ani tam nevedia zo slepej uličky von. Musíme začať od piky. Hoci sa potreba 

spravodlivej spoločnosti prehlušuje historicky bezprecedentným masovým oblbovaním, 

znova vzbĺka. Najmä medzi mladými ľuďmi.  Dokonca aj na tom svetom a bohmi opustenom 

Slovensku to vidím. Ak sa sami nevykynožíme, budeme v tomto smere v treťom tisícročí  

napredovať. Záslužnú prácu vykonala  postmoderná filozofia, aj keď ju nemám rád, 

rukolapne dokázala, že ideológiám je koniec. Postmodernisti sa radi odvolávajú na Marxa. 

Prvý definoval  ideológiu ako falošné vedomie. Dobre vedel, že ak sa z ideí vyrobí ideológia, je 

„šmitec“! Po postmoderne nám ostali aspoň idey. No nie sú to plytké humanizmy, aké tečú „z  

Lán“, alebo politických táraní z Ameriky o morálnych aspektoch vojen. Historicky opakovane 

overovaným omylom sú aj ilúzie, že religiózne  alebo budhistické zvnútornenie nás napraví“ 

(Bondy 2000). 

           V istom zmysle kritický postoj ku ideológii zaujímajú aj  koncepcie, ktoré sú 

predstavované  napríklad prácami A. Comta, E. Durkheima, V. Pareta, T. Parsonsa, či R. 

Dahrendorfa.  

           Sociálne postavenie človeka prostredníctvom ktorého dochádza k odlišnému 

vnímaniu a hodnoteniu reality a z toho vyplývajúce odlišné výsledky poznania  a pravdivosti 

sú súčasťou koncepcie predstaviteľa klasického pozitivizmu a zakladateľa sociológie ako 

vedy Augusta Comta (1798-1857), ktorý sa v riešení otázok súvisiacich s ideológiou uberal 

iným smerom ako Marx. Comte sa usiloval predovšetkým  o objavenie nástrojov  

zdokonalenia spoločenskej organizácie, hľadal cesty a možnosti  takého sociálneho pohybu, 
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ktoré by priviedli spoločnosť a jej členov k lepšej budúcnosti v porovnaní s tým, čím a ako 

spoločnosť žila v minulosti. Želaný stav spoločenského života by sa mal vyznačovať 

nastolením  mieru medzi národmi, elimináciou ekonomických otrasov, adekvátnymi 

spôsobmi  duchovného života, produktívnou kultúrou. Tento stav nie je možné nastoliť len 

politickou vôľou, len krátkodobými  opatreniami  v oblasti vrcholného sociálneho 

rozhodovania. Comtovým cieľom bolo spojenie pozitívnej filozofie s veľkou silou, menovite 

s proletariátom (Leško-Mihina 1996).  Základnou platformou comtovho pozitivizmu   je 

antimetafyzická pozícia v zmysle antiideologickej pozície. Vrcholné pozitívne štádium vývoja 

by malo odstrániť prevládajúcu špekulatívnosť, ktorá sa spája so štádiom teologickým 

a metafyzickým. Z vedy by sa mali odstrániť všetky ideologické predstavy. 

          Ešte dôslednejšie aplikoval pozitivistický prístup Emille Durkheim (1858 – 1917), 

ktorý odmietal aj Comtove myšlienky o vývinových štádiách v zmysle metafyzickej 

konštrukcie.  Existenciu ideológií odvodzoval od  dvojakosti človeka – človek je prírodná 

a zároveň  spoločensko – kultúrna  bytosť. A z tohto dôvodu sú v jeho výpovediach dve 

zložky: jedna konštatuje aké veci sú, druhá vyjadruje náš vzťah k nim. Je to teda určité 

hodnotenie vecí, ktoré je založené na pociťovaní. Idey sú formami kolektívneho vedomia. 

Nevznikajú zo vzájomného  správania a vzťahov medzi ľuďmi, ale sú produktom  vývoja 

spoločnosti ako celku. Sú pre spoločnosť  konštitutívnym prvkom vďaka svojej  integrujúcej 

a motivujúcej  funkcii. Tieto formy sú vonkajšou silou, ktorá si podrobuje indivíduá, dáva im 

vzory pre hodnotenie vecí a na druhej strane  veciam prisudzuje konkrétny význam 

(Durkheim 1926 in Prorok...). 

           Myšlienky predstaviteľov pozitivizmu našli ďalšie rozvinutie v koncepciách 

štrukturálneho funkcionalizmu Talcotta  Parsonsa (1902-1979) či Ralfa Dahrendorfa (1929). 

     Pre neutrálne vnímanie ideológie  je určujúca  skutočnosť, že ideológie sú  duchovné 

útvary, ktoré  na základe  vysvetlenia sveta a jeho hodnotenia vytvárajú určité ideály, ciele 

a normy so špecifickou štruktúrou a funkciami, ktoré sa celkom prirodzene  objavujú  vo 

vývoji ľudstva a človeka. Potreba ideológie je  teda vo všeobecnosti potrebou ľudskou. 

Označenie človeka ako „náboženského“, „transcendentálneho“, „metafyzického“ majú 

spoločného menovateľa v potrebe človeka mať názor na svet, mať ciele, a to aj vtedy, keď je 

úroveň poznania na nízkom stupni vývoja. Ak  len niektoré ideológie boli skôr  vysvetľované  

antropologicky, potom dnes biologické vedy, prírodovedecká i filozofická antropológia  spejú 

k odhaleniu všeobecného základu ideológie. Možno konštatovať, že  ideológia ako falošné 

vedomie  musí do istej miery existovať vždy. Pozitívne poznanie (napriek veľkej snahe 

rôznych vied)  nikdy nemôže  absolútne vysvetliť všetky otázky, ktoré sú v súvislosti s novým  

hodnotením a novými cieľmi kladené (Bauer 1991).  Ideológie  nikdy nemôžu byť  absolútne 

racionálnym konceptom, čo  však ale neznamená, že  nemôžu určitú mieru racionality 

obsahovať. Problém  racionalizácie konceptu  je vždy problémom doby, metód, záujmu 

a kritérií pravdivosti. Ideológie nikdy neboli  úplne racionálnymi koncepciami, čo je ale 

možné konštatovať aj o empirických vedách (ktoré v súčasnosti  taktiež neponúkajú   
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absolútnu jednoznačnosť). Nevyčerpateľnosť sveta a obmedzenosť nášho poznania vedú 

často aj v ich prípade ku alternatívnym koncepciám reality (Prorok  2001). 

      Azda najznámejšou koncepciou dívajúcou sa na fenomén ideológie v neutrálnom 

slova zmysle je koncepcia  Karla Mannheima (1893 – 1947), ktorá  nadväzuje na marxistický 

pojem ideológia, no zároveň ho istým spôsobom prekonáva. Kladie základnú otázku: je 

možné sa problémom ideológie zaoberať na vedeckej úrovni? Aj napriek  doterajšej 

permanentnej  nesústavnosti výskumu a napriek terminologickej  neujasnenosti  sa pokúsil 

Mannheim uskutočniť z ideológie vedeckú tému – tému  v zmysle predmetu skúmania  

sociológie vedenia. Podľa neho nie je možné, aby sa výskum ideológií  realizoval mimo  

sociálno – politicko – ekonomického kontextu. Termín ideológia  nie je definovateľný 

jednoznačne, možno ho charakterizovať ako mnohoznačný. Táto mnohoznačnosť spočíva  

v odlišnom uhle pohľadu, ale taktiež v chápaní naplnenia jeho obsahu. Pojem ideológia 

reflektuje objav, za ktorý vďačíme politickému konfliktu. Vládnuce skupiny môžu byť vo 

svojom  myslení viazané predovšetkým svojimi vlastnými záujmami a na určitú situáciu 

potom z uvedeného dôvodu nahliadajú v zmysle reálnej   straty videnia skutočností, ktoré by 

mohli byť rušivým elementom ich vládnuceho vedomia. V práci „Ideológia a utópia“ (1929) 

rozoberá Mannheim dve formy falošného vedomia, z ktorých prvá podriaďuje  výklad sveta  

snahe o konzervovanie  minulých pomerov – určitého statu quo (ideológia), kým  druhá ho 

podriaďuje snahe  o nastolenie  vízií  koncepcie budúceho usporiadania (utópia). Ani jedna 

však nemá záujem  svet pochopiť. Spoločným sa im stáva ich vzťah k realite, ktorú sa  

snažia zakryť, zdeformovať a prekrútiť a to o čo im ide prioritne je predovšetkým snaha 

o ovládnutie sveta (Keller 1995). Oblasť ideí rozdeľuje do dvoch fundamentálnych etáp. 

V prvej, ktorú nazýva predideologickým vekom  je svet interpretovaný  prirodzene a nie 

prostredníctvom utópie či ideológie. V druhej etape, v tzv. ideologickom veku je svet 

prežívaný práve cez prizmu utópie a ideológie. Realita je zaťažená  ideologickým skreslením. 

          Termín  ideológia rozdeľuje v snahe jej stanovenia ako predmetu vedeckého skúmania 

sociológie vedenia na partikulárny a totálny pojem. „Dielčie“ ideológie sú tými, o ktorých sa 

bežne píše a rozpráva, kým v rovine  metafyziky a noetiky používame totalitný pojem 

ideológie. Mnohoznačnosti či nevedeckosti ideológií Mannheim uniká  zavedením 

hodnotiaceho a nehodnotiaceho  pojmu ideológie. Nehodnotiaci pojem ideológie  je pojmom 

vedeckým, v ktorom je  dôležité skúmanie  vývoja možnej pravdy v súvislosti so sociálnym 

procesom. Hodnotiaci  pojem ideológie  je zaujatím  politického stanoviska a z tohto dôvodu 

podľa Mannheima nemôže byť objektívnym alebo neutrálnym. Možno povedať, že Mannheim 

prišiel k absolútnemu  relativizmu v zmysle odmietnutia kategórie objektívnej pravdy?  

Podľa jeho názoru pluralita právd predstavuje sama osebe pravdu. Za  prioritné  považoval   

vzťahy k objektu. Relativizmus nahradil relacionizmom. Ide o prekonanie partikularizmu 

a o nájdenie relatívnej dynamickej (permanentne analyzujúcej a integrujúcej) „sumatívnej 

syntézy“. Uvedený postoj môže údajne zaujať „relatívne beztriedna vrstva“, ktorou je 

„sociálne voľná inteligencia“. Intelektuál je  totiž „určený okrem svojej špecifickej  triednej 

afinity tiež určitým duchovným médiom, ktoré v sebe obsahuje  všetku polaritu“. 
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Inteligencia je predstaviteľom  presného sociálneho postavenia, toto postavenie nemusí byť 

triedne. Triedy sú postupne nahradené  profesijnými skupinami a záujmovými skupinami. 

To čo predstavuje ďalší spôsob kreovania vzťahov a reality je predovšetkým vzťah pravica – 

ľavica – stred a medzi zástancami otvorenej spoločnosti a predstaviteľmi národných štátov 

(Šaradín 2001). Tým že Mannheim  rozdelil pojem ideológia na dva typy uvoľnil priestor pre  

jeho jednoduchšie pochopenie. Ideológia nie je  pochopená len ako nemorálny a  pejoratívny 

fenomén, ale ako označenie pre výskumný zámer. 

Čo sa týka vzájomného vzťahu  medzi ideológiou a vedou, musíme  najprv uvažovať o troch 

základných postulátoch:  

1. mať sformulované definície oboch pojmov (je to možné uskutočniť?),  

2. musíme zobrať do úvahy samotný fakt, že takýchto definícií (charakteristík)  je veľké 

množstvo, 

 3. musíme pamätať tiež na to, že veda a ideológia sledujú  rôzne ciele, líšia sa formálne 

a majú rôzny pojmový aparát (Šaradín 2001).  

      Zásadný  rozdiel sa črtá v tom, že  ideológiu považujeme za súčasť politiky. 

V určitých prípadoch je ale možné politiku (ktorá je primárne činnosťou) považovať za vedu 

(u Mannheima v zmysle sociológie vedenia). Veda je v tomto prípade skôr kompaktným 

celkom než  súčasťou niečoho iného. Možno sa vyjadriť aj v tom zmysle, že ideológia je 

súčasťou  určitej vedy (napríklad vedy o politike). V každom prípade sa tu  vyskytuje snaha  

o dodržanie objektivity, čo záleží predovšetkým na  metodológii, cieľoch  a na celkovom 

prístupe ku danej téme. Je táto objektivita dosiahnuteľná? Každé indivíduum je predsa 

nositeľom istého axiologického systému, ktorý aj napriek  inklinácii k určitému 

všeobecnému základu predstavuje predovšetkým subjektivitu jej nositeľa, ktorú nie je 

možné akosi „vymazať“. Z uvedeného naznačeného dôvodu  sú objektivita  a nezaujatosť pri 

skúmaní pojmu ideológie (ale aj iných oblastí) limitované určitými hranicami. Keď sa 

pohybujeme v oblasti sociálno – politickej,  je možné na základe spomenutého konštatovať, 

že každý pojem  má svoje vlastné konotácie. Možno len vyjadriť súhlas s Mannheimovým 

názorom, podľa ktorého ak sa niekto rozhodne pracovať s „rýdzo  vedeckým základom“ 

ideológie,  vždy zaujíma ideologické stanovisko. Toto  logické tvrdenie je možné podporiť 

taktiež  filozofickou koncepciou štruktúry vedeckých revolúcií Thomasa Kuhna26 (1922-

1996). Ak  skúmame záležitosti hlbšie pod povrchom, zisťujeme v makroteóriách odraz  

predpokladov a stanovísk  niektorej z veľkých  ideologických tradícií. Tieto tradície  plnia 

funkciu  podobnú tomu čo Thomas Kuhn  vo svojom diele „Štruktúra vedeckých 

revolúcií“(1962) nazval paradigmou. Paradigma je navzájom  prepojený súbor princípov, 

doktrín a teórií, ktoré pomáhajú štrukturovať  proces vedeckého poznávania. Paradigma 

vytvára rámec toho čo sa vlastne poznáva. Prírodné vedy ovláda jedna paradigma, kde 

prostredníctvom revolúcií sa tá stará nahradí novou. Politologický a spoločenskovedný 

                                                 
26 Thomas S. Kuhn hovorí: „Prechod k vede sa vyznačuje práve upustením od kritickej diskusie“ (Notturno, A., M. 
1996, s. 33). 
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výskum vyzerá úplne inak. Je totiž vždy akýmsi bojiskom  vzájomne proti sebe stojacich  

a konkurujúcich si paradigiem. Tieto paradigmy získavajú  podobu rôznych sociálnych 

filozofií, ktorým sa zvyčajne hovorí politické ideológie. Každá z nich potom predkladá svoje  

hodnotenie sociálnej a politickej reality, každá z nich poskytuje nejaký  konkrétny pohľad na 

svet a zároveň ponúka istý návrh na riešenie existujúcich problémov. Ak hovoríme o týchto  

ideológiách ako o teoretických paradigmách, nemáme tým na mysli, že  politická analýza je 

predovšetkým  ideologická, ale  sa uskutočňuje  na základe konkrétnej ideologickej tradície 

(Heywood 2004). 

      V duchu   neutrálneho vnímania fenoménu ideológie/í,  uvedieme ešte  dva názory  

uznávaných slovenských a českých autorít v oblasti politológie. Prvým je   názor  slovenskej 

politologičky a historičky  Marcely Gbúrovej: „... Doteraz sa politický  štát nevyrovnal s tým, 

že  väčšina politických strán s rôznou hodnotovou orientáciou, s osobitnými  pravidlami 

správania sa a s rozdielnymi  postojmi k politickému systému, v ktorom  pôsobia, obsahuje 

viac či menej prepracované špecifické výklady sveta, ktoré im slúžia ako  nástroj na podporu  

a zdôvodnenie mocenských resp. straníckych záujmov“ (Gbúrová 2001, s.23). Existencia 

a ďalšie prehlbovanie  princípov demokracie  si okrem iného aj v budúcnosti bude vyžadovať 

ideovú obhajobu a ideologické zdôvodnenie nevyhnutnosti vývoja spoločnosti daným 

smerom (Gbúrová 1996).  V každom štáte, nezávisle na jeho forme vlády, presadzovali  

a presadzujú ľudia  (t. j. určité sociálne, konfesionálne, resp. etnické skupiny, politické 

strany, zoskupenia , hnutia a pod.) svoje partikulárne záujmy, ktoré sú prezentované 

v podobe jednotlivých ideológií. Možno predpokladať, že táto  tendencia bude  sprevádzať  

vývin ľudskej spoločnosti aj v nasledujúcom období, lebo ani jednotlivé ideológie ani 

samotné dejiny  (aspoň zatiaľ) „neskončili“. Aj napriek bezproblémovému víťazstvu 

demokracie  v krajinách strednej a východnej Európy by bolo  osudovou chybou domnievať 

sa, že ideologický zápas nášho  storočia je  prekonanou históriou, a že odteraz  prevládne  

v tomto priestore  moderná verzia politickej demokracie  ústiaca do  koncepcie prirodzeného 

práva , t. j. ľudských práv a slobôd (Gbúrová 1999). 

     Neutrálny pohľad na fenomén ideológií uzatvárame názorom českého politológa 

Vladislava Proroka, podľa ktorého ideológia je dnes   vnímaná ako  súhrn ideí, ktorými 

človek postuluje a zdôvodňuje ciele a prostriedky  organizovaných  sociálnych akcií bez 

ohľadu na to, či sa  tieto  snažia  zachovať, zmeniť, zvrhnúť či prebudovať daný spoločenský 

poriadok.  Výstižnejšia je  však definícia, že ideológia je súhrn vlastných predstáv, názorov 

a teórií, ktoré si vytvára  sociálna skupina  o sebe, o svojom postavení v spoločnosti, 

o svojich  cieľoch a prostriedkoch ich udržania, pričom zároveň tento  súbor je programom 

pre prakticko-politickú činnosť danej sociálnej skupiny, ktorá vedie k udržaniu, modifikácii 

či úplnej zmene spoločensko - politického poriadku“ (Prorok 1999). 
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2. Empirická analýza preferencií hodnôt politicko-ideologických    

      paradigiem  ako predikátorov rozhodovania sa vo voľbách 

 
2.1. Zameranie analýzy a výskumné ciele 

 

     Ako už bolo vysvetlené  politické ideológie predstavujú neoddeliteľnú súčasť  života 

človeka  v politicky vyspelej spoločnosti. Ich štúdium je možné realizovať  nie len cez  

teoretický, ale aj  empirický  výskum.  Obdobný výskum v podmienkach Slovenska zatiaľ 

nebol realizovaný. Empirická časť štúdie  je   zameraná na  analýzu  preferencií hodnôt  

relevantných  politicko-ideologických paradigiem.  

 

Ciele analýzy: 

1. Zistiť charakter štruktúry hodnotovej základne  politicko-ideologických paradigiem  

relevantných pre priestor Slovenska. 

2. Zistiť  hodnotové orientácie slovenského občana v zmysle preferovania hodnôt 

jednotlivých politických ideológií. 

3. Zistiť  mieru a charakter  diferencií medzi  hodnotovými orientáciami slovenského 

občana a s jeho hodnotovými orientáciami ako voliča. 

4. Zistiť vplyv hodnotových orientácií občana SR ako  voliča na rozhodovaní vo voľbách. 

 

 

2.2. Metóda a spracovanie dát 
 
 
 Výskumná metodika I-vo bola štruktúrovaná ako súbor položiek, ktoré vypovedali 

o hodnotách politicko-ideologických paradigiem relevantných pre slovenský región. 

Obsahové určenie  jednotlivých položiek  bolo tvorené vzhľadom na potrebu 

operacionalizácie hodnotovej základne jednotlivých politických ideológií: 

 

LIBERALIZMU (6 položiek) 
KONZERVATIVIZMU (6 položiek) 
SOCIALIZMU (6položiek) 
KOMUNIZMU (5 položiek) 
NACIONALIZMU (6 položiek) 
ENVIROMENTALIZMU (6 položiek) 
KRESŤANSTVA (6 položiek) 

 
 Úlohou respondentov bolo  pomocou 7 – stupňovej škály (1 – rozhodne významné, 7 – 

rozhodne nevýznamné) zhodnotiť mieru, do akej  sa cítia byť ovplyvňovaní predloženými 

hodnotami: 

a) v živote vo všeobecnosti – základné hodnoty  - Metodika I-1, test A 

b) pri  rozhodovaní vo voľbách – volebné hodnoty – Metodika I-1, test B 

Dve hlavné dimenzie hodnôt politických ideológií - „všeobecná“ a „volebná“  boli zvolené 

preto, že vnímanie prezentovaných hodnôt občanmi je často diametrálne odlišné, pokiaľ ide 
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o ich chápanie a uplatňovanie v rôznych životných situáciách.  V zameraní analýzy je preto 

aj snaha zistiť v zmysle cieľov  do akej miery korešpondujú, respektíve nekorešpondujú 

preferencie  hodnôt  jednotlivých ideológií u ľudí ako  

1. občanov 

2.   voličov 

 

 

2.2.1. Závisle a nezávisle premenné 

 

 Pri sledovaní cieľa č. 2  nezávisle premennými sú  demografické charakteristiky 

(pohlavie, vek, vzdelanie) a závisle premennými  sú jednotlivé položky, ako 

operacionalizované hodnoty  politických ideológií. Pri sledovaní  cieľa č. 3  závisle 

premennými boli  položky  testu A (základné hodnoty) a testu B (volebné hodnoty) 

a nezávislou premennou vnútrosubjektový faktor HODNOTA v dvoch  variantoch A – B. Pri 

sledovaní cieľa č. 4  bol závisle premennou volený subjekt, ktorému respondenti odovzdali 

svoj hlas v parlamentných voľbách 2006 a nezávisle premennou volebné hodnoty – B.  

 Pri operacionalizácii položiek jednotlivých ideológií sme vychádzali zo štandardného 

modelu členenia politických ideológií, ktorý je prezentovaný v práci Andrewa Heywooda 

s názvom „Political Ideologies. An Introduction“ (2004). 

Pre  zistenie miery spoľahlivosti testovacieho nástroja  bol sledovaný  koeficient 

reliability, a to vo vzťahu k jednotlivým ideológiám samostatne. Podľa výsledkov testov 

reliability je súbor testovaných položiek väčšinou vysoko konzistentný. Cronbach´s  Alpha 

pre položky jednotlivých úrovní je uvedená v Tab.1: 

 

Tab. 1: Výsledky testov reliability – hodnoty koeficientu reliability alpha 
 

IDEOLÓGIA – CRONBACH´S 
ALPHA 

IDEOLÓGIA – CRONBACH´S 
ALPHA 

A – LIBERALIZMUS = 0,73 B – LIBERALIZMUS = 0,77 

A - KONZERVATIVIZMUS =0,59 B – KONZERVATIVIZMUS = 0,64 

A – SOCIALIZMUS = 0,68 B – SOCIALIZMUS = 0,75 

A –KOMUNIZMUS= 0,73 B – KOMUNIZMUS = 0,78 

A – NACIONALIZMUS =0,86 B – NACIONALIZMUS = 0,90 

A – ENVIROMENTALIZMUS =0,89 B – ENVIROMENTALIZMUS = 0,87 

A – KRESŤANSTVO = 0,94                B – KRESŤANSTVO = 0,96 

Legenda: A- základné hodnoty, B – volebné hodnoty 
 
 

 Výskumom získané údaje boli spracované pomocou metód deskriptívnej štatistiky, 

testov reliability, faktorovej analýzy (metóda principal components /hlavných 

komponentov/, rotácia VARIMAX), jednorozmernej analýzy rozptylu (ONEWAY), 

multidimenzionálnej analýzy rozptylu (MANOVA 2 x 7 opakované meranie pre 

vnútrosubjektový  faktor (A –v každodennom živote, B - pri rozhodovaní vo voľbách). Pre 
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sledovanie prediktability výberu politických subjektov  vo voľbách na báze hodnôt 

politických ideológií bola použitá diskriminačná analýza. Pri analýze boli použité primárne  

údaje (priemerné skóre pre jednotlivé položky) a transformované údaje  (súhrnné priemerné 

skóre). 

 

  

2.3. Popis výskumnej vzorky 

 

 Výskumného šetrenia sa zúčastnilo celkom 365  náhodne vybraných respondentov 

z lokality Košice a okolie, z toho 47,95% mužov a 52,05% žien. Demografické charakteristiky 

výskumného súboru boli sledované pomocou identifikačných znakov: pohlavie, vek, 

vzdelanie. Pri výbere respondentov bol sledovaný jeden znak - účasť vo voľbách (áno –nie). 

Výskumu sa zúčastnili len tí, ktorí sa zúčastnili na  voľbách do NR SR v roku 2006. 

 

Tab. 2: Štruktúra výskumnej vzorky podľa  pohlavia a veku (%) 
 

VEK POHLAVIE 

18-30 31-50 nad 50 

SPOLU 

Muži 36,78 32,18 31,03 100,0 
Ženy 36,56 32,80 30,65 100,0 
Spolu 36,67 32,50 30,83 100,0 

 

 Štruktúra výskumnej vzorky podľa veku (Tab. 2) poukazuje na to, že najpočetnejšie 

je zastúpená  veková kategória od 18 do 30 rokov (36,67%).Najmenej bolo respondentov vo 

veku nad 50 rokov (30,83%). Rozdiely v skupine mužov a žien sú minimálne. V skupine 

mužov  najviac respondentov patrí do  kategórie 18 – 30 rokov (36,78%), najmenej  do 

kategórie nad 50 rokov (31,03%). V skupine žien je najpočetnejšie zastúpená  veková 

kategória od 18-30 rokov (36,67%), najmenej početná je obdobne ako u mužov veková 

kategória nad 50 rokov (30,65%). 

 

Tab. 3: Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a vzdelania (%) 
 

VZDELANIE POHLAVIE 

1 2 3 4 5 

SPOLU 

Muži 2,29 18,86 6,86 29,13 42,86 100,0 
Ženy 2,63 21,58 1,58 32,63 41,58 100,0 
Spolu 2,47 20,27 4,11 30,96 42,19 100,0 

Legenda: 1 – základné, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – stredné odb. 
s maturitou, 5 – vysokoškolské 

 
  Výskumná vzorka je podľa vzdelania (Tab. 3)  výrazne diferencovaná, keď  z celého 

súboru najviac respondentov má ukončené vysokoškolské vzdelanie (42,19%), podstatne 

menej respondentov uviedlo stredné odborné vzdelanie s maturitou (30,96%) a stredné 

všeobecné vzdelanie (20,27%). Nasleduje kategória stredné odborné vzdelanie bez maturity 

(4,11%). Najmenšie percento respondentov uviedlo ako najvyššie ukončené vzdelanie 
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základné (2,47%). Medzi mužmi a ženami nie sú v zastúpení jednotlivých uvedených 

kategórií výraznejšie rozdiely. 

 

Tab. 4: Štruktúra výskumnej vzorky podľa  vzdelania a veku (%) 
 

VEK VZDELANIE 

18-30 31-50 nad 50 

SPOLU 

1 44,44 11,11 44,44 100,0 
2 75,68 9,46 14,86 100,0 
3 14,29 42,86 42,86 100,0 
4 37,84 28,83 33,33 100,0 
5 18,42 46,71 34,87 100,0 

Spolu 36,67 32,50 30,83 100,0 

Legenda: 1 – základné, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – stredné odb. 
s maturitou, 5 – vysokoškolské 

 

 Pohľad na štruktúru výskumnej vzorky cez zastúpenie vzdelanostných kategórií 

v sledovaných vekových skupinách  (Tab. 4) poukazuje na to, že najviac vysokoškolsky  

vzdelaných respondentov sa nachádza vo vekovej skupine od 31 do 50 rokov (46,71%), vo 

vekovej kategórii nad 50 rokov je to 34,87% respondentov a vo vekovej skupine  18 – 30 

rokov je to len 18, 42% respondentov. Najviac respondentov so stredným odborným 

vzdelaním s maturitou  sa nachádza  vo vekovej skupine 18 – 30 rokov (37,84%), najmenej 

vo vekovej skupine  31 – 50 rokov (28,83%). Čo sa týka  stredného odborného vzdelania  bez 

maturity , toto je rovnakým percentom  42,86% zastúpené  vo vekových skupinách 31 – 50 

a nad 50 rokov. Najvyššie percento respondentov sa nachádza vo vekovej skupine 18 – 30 

rokov s uvedeným stredným všeobecným vzdelaním s maturitou (75,68%). Najmenej  

respondentov, ktorí uviedli najvyššie ukončené vzdelanie stredné všeobecné s maturitou  na 

nachádza vo vekovej skupine 31 – 50 rokov (9,46%).  Základné vzdelanie  vo vekovej skupine 

18 – 30 rokov uviedlo 44,44% respondentov totožne ako aj vo vekovej skupine nad 50 rokov. 

 

 

2.4. Analýza preferencií politických ideológií a ich hodnôt 
 
2.4.1.Faktorová štruktúra položiek charakterizujúcich hodnotovú  

základňu politických ideológií 
 

 

 Analýze vnímania hodnotovej základne politických ideológií predchádzalo sledovanie  

štruktúry  súboru tejto základne pomocou položiek, resp.  operacionalizovaných hodnôt 

použitých v testoch A a B Metodiky I – 1.   

 Výsledky faktorovej analýzy pre úroveň A – základné hodnoty (Tab. 5) ukázali, že 

súbor položiek, ktoré charakterizujú hodnotovú základňu politických ideológií vo 

všeobecnosti je štruktúrovaný do siedmych faktorov: 

1.  enviromentalizmus (sýtený  položkami: najdôležitejšou vecou je ochrana životného         

prostredia;   starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia ako o  menšie celky; najprv sa 
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musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom príde na rad človek so svojimi 

potrebami; človek sa musí veľmi zodpovedne správať k prírode a životnému prostrediu, 

lebo to je hlavná  hodnota; zvieratá musíme chrániť vždy a všade;  zvieratá majú mať 

rovnaké právo na dobrý život ako ľudia; pri eigenvalue  = 6, 41  a  %  rozptylu 15,64), 

2. kresťanstvo (sýtený položkami: základom všetkého života človeka i spoločnosti je Boh; 

najdôležitejšia pre život a poznanie je viera; základom života človeka je láska k Bohu, 

sebe a iným ľuďom; každý človek má nádej byť spasený na základe božej milosti; 

základom života človeka je usporiadaný život  v tradičnej rodine; základom dobrého života 

človeka sú božie prikázania; pri eigenvalue = 5,48  a  % rozptylu 13,38), 

3. komunizmus (sýtený položkami: zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, 

čo kto potrebuje , nie podľa toho, čo si kto zaslúži; v spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, 

vrstvy, všetci majú mať rovnaký život; zdroje v spoločnosti majú patriť všetkým rovnako za 

každých okolností; pre vývoj v spoločnosti  sú dôležité  len ekonomické  záležitosti a to ako 

fungujú triedy, vrstvy, skupiny; pracujúci človek  je ako robot, nepotrebuje mať vzťah 

k svojej práci; v spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok a moc, a tí čo nič 

nevlastnia; ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú vytvárajú  bohatstvo spoločnosti; 

v budúcej spoločnosti  nemusia byť triedy, všetko bude spravodlivé; pri eigenvalue = 3,13  

a  % rozptylu 7,63), 

4. nacionalizmus (sýtený položkami: pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je  nevyhnutné 

posilňovať slovenský národ; ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný každý 

Slovák; dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je starostlivosť o slovenské 

zvyky, tradície, kultúru; prvoradé je podporovať „domáci - slovenský kapitál“ až potom 

„zahraničné investície“; spoločnosť by mala podporovať v prvom rade slovenských 

občanov, potom všetkých ostatných; láska k svojej vlasti by mala byť  pre každého občana 

prvoradá; pri eigenvalue = 2,95  a  % rozptylu 7,21), 

5. socializmus (sýtený položkami: spoločnosť je ako živé „telo“ , ktoré sa prirodzene vyvíja;   

človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť súčasťou života iných ľudí; človek sa 

stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí; je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že 

každý môže niečo „získať“, nie v tom, že každý dostane rovnako; pri eigenvalue = 2,51  a  

%  rozptylu 6,14), 

6. konzervativizmus (sýtený položkami: v každej spoločnosti musí byť nejaká hierarchia, kde 

jedni sú „vyššie“, iní „nižšie“; ľudia v spoločnosti  nemôžu rozhodovať podľa seba, ale 

podľa toho, čo určí ten, kto vládne /vedie/; pri eigenvalue = 1,96  a % rozptylu 4,79), 

7. liberalizmus  (sýtený položkami: základom  všetkého diania v spoločnosti je každý 

jednotlivec a jeho záujmy, až potom nasledujú záujmy  rôznych skupín obyvateľstva, 

každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle všetko, čo  zákon nezakazuje, pri 

poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať  predovšetkým na  vlastný rozum /mozog/, 

ľudia sú si navzájom  rovnocenní, zákon platí pre každého rovnako, pre všetko dianie 

v spoločnosti je dôležité to, aby ho radoví občania  podporovali /súhlasili s ním/, 

s eigenvalue = 1,66  a %  rozptylu 4,05). 
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Podľa výsledkov faktorovej analýzy je zjavné, že štruktúra  operacionalizovaných  hodnôt  

politických ideológií sa vo väčšine kryje s anticipovanou štruktúrou rešpektovanou pri 

tvorbe metodiky. Zjavné je to predovšetkým u ideológie enviromentalizmu, kresťanstva, 

nacionalizmu ale aj liberalizmu. Niektoré odlišnosti medzi predpokladanou a faktorovou 

štruktúrou boli zistené na úrovni ideológií: komunizmu, socializmu a konzervativizmu. 

V prípade  ideológie komunizmu a socializmu   boli položky pôvodne zaradené ako 

operacionalizované  hodnoty ideológie socializmu uvedené medzi položky, ktoré sýtia faktor 

3 – komunizmus (zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, čo kto potrebuje , 

nie podľa toho, čo si kto zaslúži; v spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, všetci majú 

mať rovnaký život). Vysvetlenie možno hľadať v   blízkosti   hodnotovej štruktúry obidvoch 

politických ideológií, keď  komunizmus predstavuje v podstate určitú „subideológiu“ 

socializmu.   

Zaujímavé v rámci faktorovej štruktúry  je i sýtenie F6 – keď pôvodne začlenené 

hodnoty konzervativizmu nie sú súčasťou extrahovaného  faktora tak, ako je tomu pri  

ostatných faktoroch – ideológiách. Zo 6 anticipovaných položiek  konzervativizmu sýtia  F6 

len dve: V každej spoločnosti  musí byť nejaká hierarchia, kde jedni sú „vyššie“, iní „nižšie“; 

Ľudia v spoločnosti  nemôžu rozhodovať podľa seba, ale podľa toho, čo určí ten, kto vládne. 

Je možné uvažovať o tom, že mechanizmy hodnotenia a posudzovania udalostí spoločensko 

– politického života, ktoré umožňujú identifikovať hodnoty konzervativizmu nevykazujú 

natoľko  stabilné pozície ako je tomu pri ostatných ideológiách. 

 

Tab. 5: Faktorová štruktúra položiek hodnotovej základne politických ideológií (základné hodnoty – A) 

 

FAKTORY  H O D N O T Y 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Základom všetkého diania v spoločnosti je 
každý jednotlivec a jeho záujmy, až potom 
nasledujú záujmy rôznych skupín 
obyvateľstva 

      0,6883 

2 Každý môže byť slobodný a konať podľa 
vlastnej vôle všetko, čo zákon nezakazuje 

      0,7504 

3 Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme 
spoliehať predovšetkým na vlastný rozum 
(mozog) 

      0,5856 

4 Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí 
pre každého rovnako 

      0,6559 

5 Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby 
ho radoví občania podporovali (súhlasili s ním) 

      0,5450 

6 Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, 
hnutia nie len jedna 

       

7 Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo 
to čo bolo dobré v minulosti, bude dobré aj 
v budúcnosti 

       

8 Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme 
vidieť, počuť, hmatať 

       

9 Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa 
prirodzene vyvíja 

    0,5207   

10 V každej spoločnosti musí byť nejaká 
hierarchia, kde jedni sú „vyššie“, iní „nižšie“ 

     0,6994  

11 Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať 
podľa seba, ale podľa toho, čo určí ten, kto 
vládne (vedie) 

     0,6662  

12 Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých        
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ľudí, nie spoločné 
13 Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, 

potrebuje byť súčasťou  života iných ľudí 
    0,7137   

14 Človek sa stará nie len o seba, ale aj 
o ostatných ľudí 

    0,7616   

15 Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že 
každý môže niečo „získať“, nie v tom, že každý 
dostane rovnako 

    0,6818   

16 Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované 
podľa toho, čo kto potrebuje, nie podľa toho, 
čo si zaslúži 

  0,7408     

17 V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, 
všetci majú mať rovnaký život 

  0,8039     

18 Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za 
každých okolností 

  0,8026     

19 Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len 
ekonomické záležitosti a to, ako tu fungujú 
triedy, vrstvy, skupiny 

  0,5814     

20 Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať 
vzťah k svojej práci 

  0,5561     

21 V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú 
majetok (moc) a tí čo nič nevlastnia 

  0,5515     

22 Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo 
pracujú, vytvárajú bohatstvo spoločnosti 

  0,5930     

23 V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, 
všetko bude spravodlivé 

  0,7220     

24 Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je 
nevyhnutné stále posilňovať slovenský národ 

   0,8078    

25 Ak bude slobodný slovenský národ, bude 
slobodný aj každý Slovák 

   0,7965    

26 Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných 
národov je starostlivosť o slovenské zvyky, 
tradície, kultúru 

   0,7913    

27 Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský 
kapitál“ až potom „zahraničné investície“ 

   0,7237    

28 Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade 
slovenských občanov, potom všetkých 
ostatných. 

   0,8078    

29 Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého 
občana prvoradá 

   0,6617    

30 Najdôležitejšou vecou je ochrana životného 
prostredia 

0,7891       

31 Starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia 
ako o  menšie celky 

0,8155       

32 Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné 
prostredie, potom príde na rad človek so 
svojimi potrebami 

0,8273       

33 Človek sa musí veľmi zodpovedne správať 
k prírode a životnému prostrediu, lebo to je 
hlavná  hodnota 

0,6692       

34 Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 0,6998       
35 Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý 

život ako ľudia 
0,6962       

36 Základom vš. života – človeka i spoločnosti je 
Boh 

 0,9188      

37 Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera  0,9096      
38 Základom života človeka je láska k Bohu, sebe 

a iným ľuďom 
 0,9263      

39 Každý človek má nádej byť spasený na základe 
božej milosti 

 0,9369      

40 Základom života človeka je usporiadaný život 
v tradičnej rodine 

 0,6748      

41 Základom dobrého života človeka sú božie 
prikázania 

 0,9075      

         
 Eigenvalue 6,41 5,48 3,13 2,95 2,51 1,96 1,66 
 % rozptylu 15,64 13,38 7,63 7,21 6,14 4,79 4,05 
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 Výsledky faktorovej analýzy pre úroveň – B, volebné hodnoty ukázali, že súbor 

položiek, ktoré charakterizujú  hodnotovú základňu  politických ideológií  vo vzťahu 

k rozhodovaniu vo voľbách, je rozdelený (ako aj v časti A) do siedmych faktorov: 

 

1. enviromentalizmus (sýtený položkami: najdôležitejšou vecou je ochrana životného         

prostredia;   starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia ako o  menšie celky; najprv sa 

musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom príde na rad človek so svojimi 

potrebami; človek sa musí veľmi zodpovedne správať k prírode a životnému prostrediu, 

lebo to je hlavná  hodnota; zvieratá musíme chrániť vždy a všade;  zvieratá majú mať 

rovnaké právo na dobrý život ako ľudia; pri eigenvalue  = 7,25  a  % rozptylu 17,70), 

2. kresťanstvo (sýtený položkami: základom všetkého života človeka i spoločnosti je Boh; 

najdôležitejšia pre život a poznanie je viera; základom života človeka je láska k Bohu, 

sebe a iným ľuďom; každý človek má nádej byť spasený na základe božej milosti; 

základom života človeka je usporiadaný život  v tradičnej rodine; základom dobrého života 

človeka sú božie prikázania; pri eigenvalue = 5,48  a  % rozptylu 13,37), 

3. nacionalizmus (sýtený položkami: pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je  nevyhnutné 

posilňovať slovenský národ; ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný každý 

Slovák; dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je starostlivosť o slovenské 

zvyky, tradície, kultúru; prvoradé je podporovať „domáci - slovenský kapitál“ až potom 

„zahraničné investície“; spoločnosť by mala podporovať v prvom rade slovenských 

občanov, potom všetkých ostatných; láska k svojej vlasti by mala byť  pre každého občana 

prvoradá; pri eigenvalue = 3,51  a  % rozptylu 8,57), 

4. komunizmus (sýtený položkami: zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, 

čo kto potrebuje , nie podľa toho, čo si kto zaslúži; v spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, 

vrstvy, všetci majú mať rovnaký život; zdroje v spoločnosti majú patriť všetkým rovnako za 

každých okolností; pre vývoj v spoločnosti  sú dôležité  len ekonomické  záležitosti a to ako 

fungujú triedy, vrstvy, skupiny; pracujúci človek  je ako robot, nepotrebuje mať vzťah 

k svojej práci; v spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok a moc, a tí čo nič 

nevlastnia; ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú vytvárajú  bohatstvo spoločnosti; 

v budúcej spoločnosti  nemusia byť triedy, všetko bude spravodlivé; pri eigenvalue = 3,12  

a % rozptylu 7,62), 

5. liberalizmus (sýtený položkami: základom  všetkého diania v spoločnosti je každý 

jednotlivec a jeho záujmy, až potom nasledujú záujmy  rôznych skupín obyvateľstva, 

každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle všetko, čo  zákon nezakazuje, pri 

poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať  predovšetkým na  vlastný rozum /mozog/, 

ľudia sú si navzájom  rovnocenní, zákon platí pre každého rovnako, pre všetko dianie 

v spoločnosti je dôležité to, aby ho radoví občania  podporovali /súhlasili s ním/, 

s eigenvalue = 3,02  a % rozptylu 7,37), 

6. konzervativizmus (sýtený položkami: spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene 

vyvíja; ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať podľa seba, ale podľa toho, čo  určí ten, 
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kto vládne (vedie); vlastníctvo by malo byť v rukách  jednotlivých ľudí, nie spoločné; 

s eigenvalue = 1,86  a % rozptylu  4,54), 

7. socializmus (sýtený položkami: človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť 

súčasťou života iných ľudí; človek sa stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí; je 

správne, ak ľudia  sú si  rovní v tom, že každý môže niečo „získať“, nie v tom, že každý 

dostane rovnako; s eigenvalue = 1,48  a % rozptylu 3,61).  

 

Tab. č. 6: Faktorová štruktúra položiek hodnotovej základne politických ideológií (volebné hodnoty – B) 
 

FAKTORY  H O D N O T Y 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Základom všetkého diania v spoločnosti je 
každý jednotlivec a jeho záujmy, až potom 
nasledujú záujmy rôznych skupín 
obyvateľstva 

    0,5822   

2 Každý môže byť slobodný a konať podľa 
vlastnej vôle všetko, čo zákon nezakazuje 

    0,7724   

3 Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme 
spoliehať predovšetkým na vlastný rozum 
(mozog) 

    0,6731   

4 Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí 
pre každého rovnako 

    0,7523   

5 Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby 
ho radoví občania podporovali (súhlasili s ním) 

    0,6139   

6 Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, 
hnutia nie len jedna 

       

7 Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo 
to čo bolo dobré v minulosti, bude dobré aj 
v budúcnosti 

       

8 Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme 
vidieť, počuť, hmatať 

       

9 Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa 
prirodzene vyvíja 

     0,5362  

10 V každej spoločnosti musí byť nejaká 
hierarchia, kde jedni sú „vyššie“, iní „nižšie“ 

       

11 Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať 
podľa seba, ale podľa toho, čo určí ten, kto 
vládne (vedie) 

     0,6773  

12 Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých 
ľudí, nie spoločné 

     0,7391  

13 Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, 
potrebuje byť súčasťou  života iných ľudí 

      0,8002 

14 Človek sa stará nie len o seba, ale aj 
o ostatných ľudí 

      0,7893 

15 Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že 
každý môže niečo „získať“, nie v tom, že každý 
dostane rovnako 

      0,6155 

16 Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované 
podľa toho, čo kto potrebuje, nie podľa toho, 
čo si zaslúži 

   0,7468    

17 V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, 
všetci majú mať rovnaký život 

   0,8314    

18 Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za 
každých okolností 

   0,8077    

19 Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len 
ekonomické záležitosti a to, ako tu fungujú 
triedy, vrstvy, skupiny 

   0,6541    

20 Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať 
vzťah k svojej práci 

   0,5901    

21 V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú 
majetok (moc) a tí čo nič nevlastnia 

   0,5978    

22 Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo 
pracujú, vytvárajú bohatstvo spoločnosti 

   0,6387    

23 V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, 
všetko bude spravodlivé 

   0,7306    
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24 Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je 
nevyhnutné stále posilňovať slovenský národ 

  0,8722     

25 Ak bude slobodný slovenský národ, bude 
slobodný aj každý Slovák 

  0,8594     

26 Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných 
národov je starostlivosť o slovenské zvyky, 
tradície, kultúru 

  0,8434     

27 Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský 
kapitál“ až potom „zahraničné investície“ 

  0,7526     

28 Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade 
slovenských občanov, potom všetkých 
ostatných. 

  0,8264     

29 Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého 
občana prvoradá 

  0,6988     

30 Najdôležitejšou vecou je ochrana životného 
prostredia 

0,8656       

31 Starostlivosť o Zem ako celok je dôležitejšia 
ako o  menšie celky 

0,8506       

32 Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné 
prostredie, potom príde na rad človek so 
svojimi potrebami 

0,8466       

33 Človek sa musí veľmi zodpovedne správať 
k prírode a životnému prostrediu, lebo to je 
hlavná  hodnota 

0,8487       

34 Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 0,7957       
35 Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý 

život ako ľudia 
0,7805       

36 Základom vš. života – človeka i spoločnosti je 
Boh 

 0,9549      

37 Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera  0,9406      
38 Základom života človeka je láska k Bohu, sebe 

a iným ľuďom 
 0,9362      

39 Každý človek má nádej byť spasený na základe 
božej milosti 

 0,9458      

40 Základom života človeka je usporiadaný život 
v tradičnej rodine 

 0,7060      

41 Základom dobrého života človeka sú božie 
prikázania 

 0,9190      

         
 Eigenvalue 7,25 5,48 3,51 3,12 3,02 1,86 1,48 
 % rozptylu 17,70 13,37 8,57 7,62 7,37 4,54 3,61 

 

 

  Podľa uvedených výsledkov faktorovej analýzy je  badateľné, že zistená štruktúra 

operacionalizovaných  položiek ako hodnôt  politických ideológií  sa (rovnako ako v teste A) 

vo väčšine kryjú s anticipovanou štruktúrou. Zjavné je to u ideológie enviromentalizmu, 

kresťanstva, nacionalizmu a liberalizmu. Niektoré odlišnosti medzi predpokladanou 

a zistenou štruktúrou  boli zistené na úrovni ideológií: komunizmu, socializmu 

a konzervativizmu.  Niektoré hodnoty  pôvodne zaradené ako operacionalizované položky 

socializmu  boli zaradené medzi položky sýtiace faktor komunizmu. 
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2.4.2. Diferencie v  miere inklinácie občanov k politickým  
  ideológiám s ohľadom na demografické charakteristiky 
 
2.4.2.1. Interpohlavné diferencie v inklinácii k ideológiám 
 
2.4.2.1.1. Interpohlavné  diferencie v inklinácii k  ideológiám 

(základné hodnoty- A) 
 
           
          Sledovanie diferencií v miere inklinácie k politickým ideológiám a ich hodnotám 

umožňuje nahliadnuť do charakteru a miery identifikácie sa občanov s hodnotami, resp. 

ideológiami, ktoré sú významným nástrojom tvorby pohľadu na občianske i politické procesy 

v spoločenskom živote. 

 
      Tab. 7: Interpohlavné diferencie vo významnosti  ideológií (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 

 

MEAN IDEOLÓGIA F P 

Muži Ženy 

A- LIBERALIZMUS 4,30 0,03 2,54 2,32 
A- 
KONZERVATIVIZMUS 

0,08 0,77 3,42 3,45 

A- SOCIALIZMUS 5,44 0,02 3,14 2,88 
A- KOMUNIZMUS 0,94 0,33 4,44 4,31 
A- NACIONALIZMUS 0,05 0,81 2,58 2,61 
A- 
ENVIROMENTALIZMUS 

9,19 0,00 3,17 2,74 

A- KRESŤANSTVO 4,11 0,04 3,72 3,28 

 

 

 Sledovanie interpohlavných diferencií pri miere inklinácie k základným hodnotám - A 

umožňuje konštatovať  štatisticky významné   diferencie medzi mužmi a ženami na úrovni 

štyroch ideológií. Podľa údajov uvedených v Tab. 7 je miera  inklinácie  mužov a žien k 

politickým ideológiám (na základnej úrovni – A) nasledovná. Štatisticky významné a zároveň 

najvýraznejšie  diferencie medzi mužmi a ženami  boli zistené vo vzťahu k  ideológii 

enviromentalizmu (p=0,00; F=9,19), keď podľa  priemerného nameraného skóre možno 

konštatovať, že k hodnotám tejto ideológie podstatne viac inklinujú ženy (M=2,74) ako muži 

(M=3,17). O niečo menšie, ale štatisticky významné  diferencie boli zistené aj na úrovni 

socializmu (p=0,02; F=5,54). Aj tu je možné podľa nameraného priemerného skóre 

konštatovať, že k hodnotám tejto ideológie majú bližšie ženy (M=2,88) ako muži (M=3,14). 

Ďalšie štatisticky významné diferencie boli zistené u ideológie liberalizmu (p=0,03; F=4,30). 

Pokiaľ ide o význam hodnôt tejto ideológie  pre mužov a ženy, obdobne ako 

v predchádzajúcom prípade je možné povedať, že  tieto hodnoty viac oslovujú ženy (M=2,32) 

ako mužov (M=2,54) aj keď s malým rozdielom.  Sledovanie diferencií medzi mužmi a ženami  

v preferovaní hodnôt ideológií súhrnne  poukazuje na štatisticky významné diferencie aj na 

úrovni kresťanskej ideológie (p=0,04; F=4,11), ktorá  vykazuje opäť vyššiu mieru inklinácie u  

žien (M=3,28) než u  mužov (M=3,72). Globálny pohľad na  mieru preferovania ideológií  na 

základnej úrovni  – A; podľa pohlavia umožňuje konštatovať, že  najmenej významný  

v každodennom živote je pre obe pohlavia komunizmus a naopak najvýraznejšie inklinácie 
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boli zistené u oboch pohlaví pri liberalizme.  Možno sa domnievať, že  negatívne postoje 

ku komunizmu a jeho hodnotám sú spôsobené  s negatívami spájanými s obdobím pred 

novembrom 1989. Celkovo pozitívne hodnotenie liberalizmu je  pravdepodobne taktiež 

spojené  s uvoľnením hodnotového priestoru slobody po novembri 1989. Pri finálnom 

pohľade na údaje v tabuľke možno konštatovať pomerne silnú inklináciu oboch pohlaví aj 

k ideológii nacionalizmu, čo je pravdepodobne spôsobené historickými udalosťami v zmysle 

dlhej absencie naplnenia samostatného slovenského štátnoprávneho celku, čo sa prenáša aj 

do dnešných dní. Zaujímavé je zistenie, podľa ktorého silné nacionálne cítenie stále 

pretrváva u istej skupiny obyvateľstva aj napriek integrácii Európy do jedného celku. Možno 

poznamenať, že toto je skutočnosť, ktorá  nie je iba slovenským špecifikom, ale je v rovnakej 

miere pozorovateľná aj v iných štátoch Európy. 

 

 

2.4.2.1.2.  Interpohlavné diferencie v inklinácii k hodnotám 
jednotlivých politických ideológií (základné hodnoty -A) 

 

          Podrobnejší a konkrétnejší obraz vzťahu občanov k jednotlivým ideológiám možno 

získať prehľadom preferencií určených hodnôt, ktorými sú tieto ideológie charakterizované.  

 

Tab. 8   : Interpohlavné diferencie vo  významnosti hodnôt ideológie LIBERALIZMU (základné hodnoty - A)  
               (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

F P 

Muži ženy 

Základom všetkého diania v spoločnosti je každý jednotlivec a jeho 
záujmy, až potom nasledujú záujmy rôznych skupín obyvateľstva 

0,30 0,57 3,00 2,91 

Každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle všetko, čo zákon 
nezakazuje 

0,20 0,64 2,32 2,40 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať predovšetkým na 
vlastný rozum (mozog) 

4,77 0,02 2,56 2,23 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí pre každého rovnako 11,18 0,00 2,17 1,68 
Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho radoví občania 
podporovali (súhlasili s ním) 

5,94 0,01 3,07 2,66 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, hnutia nie len jedna 0,10 0,74 2,11 2,06 

Legenda: L – liberalizmus 

 

 Sledovanie interpohlavných diferencií pri miere inklinácie k hodnotám  liberalizmu 

(na základnej úrovni – A) umožňuje konštatovať existenciu štatisticky významných diferencií 

medzi  pohlaviami pri troch položkách. Najvyššie štatisticky významné diferencie  medzi 

mužmi a ženami  boli zistené vo vzťahu k hodnote: ľudia sú si navzájom rovnocenní, zákon 

platí pre každého rovnako (p=0,00; F=11,18). Podľa priemerného nameraného skóre pri tejto 

hodnote možno konštatovať, že výrazne viac oslovuje ženy (M=1,68) ako mužov (M=2,17). 

O niečo menšie, ale rovnako štatisticky významné diferencie  boli zistené pri hodnote, podľa 

ktorej je dôležité, aby s dianím v spoločnosti súhlasili  všetci radoví občania (p=0,01; 

F=5,94). Aj pri preferovaní tejto hodnoty liberalizmu v živote sú výraznejšie ženy (M=2,66) 

ako muži (M=3,07). Poslednou hodnotou liberalizmu, ktorá vykazuje  štatisticky významné 
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diferencie je hodnota založená na racionalizme (p=0,02; F=4,77). Rovnako ako pri 

predchádzajúcich dvoch hodnotách liberalizmu, aj v tomto prípade ide o hodnotu, ktorá  je 

výraznejšia pre ženy  (M=2,23) ako mužov (M=2,56). Vcelku je možné povedať, že hodnoty 

liberalizmu sú vnímané značne pozitívne, dokonca pri  hodnote: zákon platí pre každého 

rovnako je u žien priemer  (M=1,66), čo poukazuje na veľmi vysokú mieru súhlasu. Možno 

sa domnievať, že je to spôsobené historicky i aktuálne známymi nerovnosťami v postavení 

žien v rôznych oblastiach  života spoločnosti. 

 

Tab. 9    : Interpohlavné diferencie vo významnosti hodnôt ideológie KONZERVATIVIZMU (základné hodnoty - A)  
                (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY) 

F P 

muži ženy 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo to čo bolo dobré 
v minulosti, bude dobré aj v budúcnosti 

2,63 0,10 3,12 2,84 

Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, hmatať 2,61 0,10 4,26 4,55 
Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene vyvíja 10,46 0,00 2,76 2,26 
V každej spoločnosti musí byť nejaká hierarchia, kde jedni sú „vyššie“, 
iní „nižšie“ 

1,82 0,17 3,09 3,32 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať podľa seba, ale podľa toho, čo 
určí ten, kto vládne  

1,04 0,30 4,17 4,36 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých ľudí, nie spoločné 1,65 0,19 3,14 3,38 

Legenda: K – konzervativizmus 
  

 Sledovanie interpohlavných diferencií pri miere inklinácie ku konzervatívnym 

hodnotám umožňuje konštatovať existenciu štatisticky významných diferencií na úrovni 

jednej hodnoty.  Štatisticky významné diferencie medzi mužmi a ženami boli zistené iba vo 

vzťahu k hodnote „organicizmu“, podľa ktorej je spoločnosť živým organizmom, ktorý sa 

neustále vyvíja (p=0,00; F=10,46). K tejto hodnote viac inklinujú ženy (M=2,26) ako muži 

(M=2,76). Pri celkovom pohľade  na hodnoty reprezentujúce konzervativizmus je možné 

konštatovať  značné diferencie  vo vnímaní ich významnosti v každodennom živote. Značne 

negatívne je respondentmi vnímaná predovšetkým hodnota: užitočné sú len veci, ktoré 

môžeme vidieť, počuť, hmatať (M=4,26 a M=4,55) čo poukazuje na to, že  respondenti  sú 

citliví aj k vnímaniu abstraktných  fenoménov; nie sú výlučne pragmaticky orientovaní. Je to 

možné spojiť aj  s vysokou mierou pozitívneho hodnotenia kresťanstva, kde je potrebným 

nástrojom poznávania sveta viera v niečo, čo nie je možné vidieť, počuť, hmatať. 

          Pokiaľ ide o interpohlavné diferencie v inklinácii k hodnotám socializmu podľa Tab. 

10  je možné konštatovať  nasledovné štatisticky významné diferencie. Signifikantné 

diferencie medzi pohlaviami  boli zistené vo vzťahu k hodnote: človek sa stará nie len o seba, 

ale aj o ostatných (p=0,03; F=4,54), kde k nej inklinujú viac ženy (M=1,93) ako muži 

(M=2,20) a k hodnote podľa ktorej zdroje v spoločnosti majú patriť všetkým za každých 

okolností (p=0,03; F=4,29), ku ktorej podobne inklinujú intenzívnejšie ženy (M=3,58) ako 

muži (M=4,06). Toto zistenie len potvrdzuje v mnohých výskumoch zistené väčšie sociálne a 

morálne cítenie u žien, než u mužov, prípadne súvisí s celkovo vysokými nárokmi na 

altruistické cítenie u žien v spoločnosti, spojené s nárokom a potrebou pomáhať a 

podporovať v spolupráci aj potreby iných ľudí nie len svoje. 
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Tab. 10 : Interpohlavné diferencie  vo významnosti hodnôt ideológie SOCIALIZMU (základné hodnoty - A)  
               (ONEWAY) 
  

MEAN   
 HODNOTY) 

F P 

muži ženy 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť súčasťou  života 
iných ľudí 

6,35 0,12 2,06 1,73 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí 4,54 0,03 2,20 1,93 
Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že každý môže niečo „získať“, nie 
v tom, že každý dostane rovnako 

0,09 0,75 2,39 2,34 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, čo kto 
potrebuje, nie podľa toho, čo si zaslúži 

0,35 0,55 4,08 3,95 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, všetci majú mať rovnaký 
život 

2,53 0,11 4,08 3,73 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za každých okolností 4,29 0,03 4,06 3,58 

Legenda: S - socializmus 

  

Tab. 11: Interpohlavné diferencie vo významnosti hodnôt ideológie KOMUNIZMU (základné hodnoty- A)  
              (ONEWAY)  
 

MEAN   
HODNOTY) 

F P 

muži ženy 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len ekonomické záležitosti a to, ako 
tu fungujú triedy, vrstvy, skupiny 

0,06 0,80 4,56 4,51 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah k svojej práci 0,05 0,81 5,76 5,71 
V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok (moc) a tí čo nič 
nevlastnia 

0,10 0,74 3,70 3,63 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú bohatstvo 
spoločnosti 

1,46 0,22 3,51 3,26 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, všetko bude spravodlivé 1,55 0,21 4,69 4,42 

Legenda: Ko - komunizmus 

 
 

 Na základe výsledkov sledovania interpohlavných diferencií   v inklinácii k hodnotám  

komunizmu je možné konštatovať, že štatisticky významné diferencie medzi mužmi a ženami  

podľa priemerného skóre neboli namerané. Zaujímavé je zistenie, podľa ktorého hodnota:  

pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah k svojej práci je výrazne  negatívne 

vnímaná oboma pohlaviami: muži (M=5,76) a ženy (M=5,71). Inak  je priemerné skóre   pri 

týchto hodnotách podstatne vyššie, než je tomu  v prípade ostatných ideológií.  Tiež si opäť 

možno všimnúť vyššiu citlivosť vnímania hodnôt socializmu ženami v komparácii s mužmi. 

  

Tab. 12   : Interpohlavné diferencie  vo významnosti hodnôt ideológie NACIONALIZMU (základné hodnoty  - A)  
                 (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

F P 

Muži ženy 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je nevyhnutné stále posilňovať 
slovenský národ 

0,06 0,79 2,58 2,54 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný aj každý Slovák 0,00 0,96 2,76 2,75 
Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je starostlivosť 
o slovenské zvyky, tradície, kultúru 

1,59 0,20 2,43 2,65 

Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský kapitál“ až potom „zahraničné 
investície“ 

0,52 0,46 2,86 2,73 

Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade slovenských občanov, 
potom všetkých ostatných. 

0,10 0,74 2,33 2,39 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého občana prvoradá 0,31 0,57 2,52 2,63 

Legenda: N - nacionalizmus 
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          Celkovo priemerné skóre poukazuje na  to, že negatívne postoje  k hodnotám tejto 

ideológie  sú v terajších podmienkach   výrazne odlišnejšie ako období pred rokom 1989. 

Celkové trendy v okolitých krajinách a európskom priestore , predovšetkým v štátoch V4, sa 

vyvíjajú v duchu kritického nazerania na hodnoty ideológie komunizmu. 

 

 Podľa údajov  v Tab. 12  možno konštatovať, že pri  nacionalizme  neboli namerané 

štatisticky významné diferencie  vo vnímaní jednotlivých hodnôt  medzi pohlaviami. Pri 

celkovom pohľade na  namerané priemery je zjavné, že hodnoty nacionalizmu sú pre 

respondentov  značne významné pri ich uplatňovaní v každodennom živote, čo  rozhodne 

korešponduje aj s náladami určitého percenta populácie v SR. Takéto vnímanie hodnôt 

nacionalizmu je určite spojené aj  s prirodzenou národnou hrdosťou Slovákov, ktoré v istom 

zmysle nedovoľuje  jednoducho prijímať  niečo   nové, odlišné alebo  cudzie. Z jedného uhla 

pohľadu je to pozitívne v súčasnej zjednotenej  a zjednocujúcej sa Európe, ale na druhej 

strane   to spôsobuje  isté problémy  odrážajúce sa práve vo vnímaní naocinalistických 

hodnôt. 

 

Tab. 13 : Interpohlavné diferencie  vo významnosti hodnôt ideológie ENVIROMENTALIZMU (základné hodnoty – A)  
               (ONEWAY)  
 

MEAN   
 HODNOTY 

F P 

muži ženy 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného prostredia 7,74 0,00 2,93 2,46 
Starostlivosť o Zem ako celok je dôležitejšia ako o  menšie celky 7,19 0,00 3,26 2,80 
Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom príde 
na rad človek so svojimi potrebami 

1,53 0,21 3,38 3,15 

Človek sa musí  zodpovedne správať k prírode a životnému prostrediu, 
lebo to je hlavná  hodnota 

6,52 0,01 2,93 2,50 

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 5,4 0,02 3,21 2,80 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý život ako ľudia 8,99 0,00 3,30 2,73 

Legenda: E – enviromentalizmus 

 

 Sledovanie diferencií  medzi mužmi a ženami  pri miere inklinácie k hodnotám 

enviromentalizmu poukazuje na to, že štatisticky významné diferencie vykazuje položka: 

zvieratá majú mať rovnako dobrý život ako ľudia (p=0,00; F=8,99), keď podľa  priemerov  je 

zjavné, že k danej hodnote viac inklinujú ženy (M=2,74) v porovnaní s mužmi (M=3,30). 

Ďalšou položkou, ktorá vykazuje štatisticky významné diferencie je: Najdôležitejšou vecou je 

ochrana životného prostredia (p=0,00; F=7,74) keď podľa nameraného skóre  je možné 

povedať, že k tejto hodnote viac inklinujú ženy (M=2,46) ako muži (M=2,93).  O niečo 

menšie, ale stále štatisticky významné diferencie  boli zistené na úrovni hodnoty, podľa 

ktorej  je starostlivosť o Zem ako celok dôležitejšia ako  o menšie celky (p=0,00; F=7,19), kde 

k tejto hodnote opäť inklinujú  silnejšie ženy (M=2,80) v porovnaní s mužmi (M=3,26). 

Štatisticky významné diferencie medzi mužmi a ženami vykazujú aj hodnoty: Zvieratá 

musíme chrániť vždy a všade (p=0,02; F=5,4), ktorá oslovuje viac žien (M=2,80) ako mužov 

(M=3,21) a tiež hodnota, podľa ktorej človek sa musí k prírode ako k hlavnej hodnote 

správať zodpovedne (p=0,01; F=6,52), ku ktorej opäť intenzívnejšie inklinujú ženy (M=2,50) 
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v porovnaní s mužmi (M=2,93). Hodnoty enviromentalizmu postupne získavajú na  

dôležitosti  u občanov SR. Sú významnejšie pre ľudí v každodennom živote avšak možno 

zatiaľ konštatovať „vlažný“ postoj k ich preferovaniu  pri rozhodovaní vo voľbách. 

 

Tab. 14    : Interpohlavné diferencie  vo významnosti hodnôt ideológie KRESŤANSTVA (základné hodnoty– A)  
                  (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY 

F P 

muži ženy 

Základom vš. života – človeka i spoločnosti je Boh 1,30 0,25 3,80 3,51 
Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 1,96 0,16 3,85 3,52 
Základom života človeka je láska k Bohu, sebe a iným ľuďom 8,10 0,00 3,76 3,07 
Každý človek má nádej byť spasený na základe božej milosti 1,53 0,21 3,96 3,65 
Základom života človeka je usporiadaný život v tradičnej rodine 8,96 0,00 3,08 2,46 

Kr 

Základom dobrého života človeka sú božie prikázania 2,20 0,13 3,87 3,50 

Legenda: Kr – kresťanstvo 
 
 

 Zistenia na úrovni  ideológie kresťanstva, ktoré je možné interpretovať z   Tab. 14, 

poukazujú na štatisticky významné diferencie medzi mužmi a ženami pri hodnote: základom 

života človeka  je usporiadaný život v tradičnej rodine (p=0,00; F=8,96), ktorá je podľa 

nameraných priemerov  zaujímavejšia pre ženy (M=2,46) ako pre mužov (M=3,08). 

Štatisticky významné diferencie boli zistené taktiež pri kresťanskej hodnote, podľa ktorej 

základom života človeka je láska k Bohu, sebe a k iným ľuďom (p=0,00; F=8,10), keď 

priemerné namerané skóre umožňuje konštatovať vyššiu inklináciu žien  (M=3,07) než 

 mužov (M=3,76). Hodnoty kresťanskej ideológie (podobne ako je tomu aj pri iných 

ideológiách) citlivejšie vnímajú ženy v porovnaní s mužmi. Je to pravdepodobne spojené 

s väčšou schopnosťou empatie do hodnotovej základne. Najvýznamnejšou  z predložených 

hodnôt je pre ženy hodnota, ktorá sa týka tradičného základu života v rodine (M=2,26) ale aj 

vnímanie základného princípu duchovného kresťanského života, podľa ktorého  základom 

života človeka je predovšetkým láska k Boha a k blížnym (M=3,07). 

 Pri celkovom pohľade na preferovanie hodnôt jednotlivých politických ideológií 

v živote vo všeobecnosti možno konštatovať nasledovné.  Ideológiou, ktorá so svojimi 

jednotlivými hodnotami  najviac oslovuje občanov respondentov je nacionalizmus, kde 

hodnoty priemerného nameraného  skóre  sa u všetkých položiek pohybujú pod hranicou 

M=3.  Pozitívne občania – respondenti pristupujú ďalej k hodnotám enviromentalizmu a tiež 

liberalizmu (M=1,68 – M=3,07). Neprekvapuje opäť zistenie, podľa ktorého hodnotami, ktoré 

najmenej oslovujú respondentov oboch pohlaví sú hodnoty komunizmu (M=3,26 – 5,76). 

 

 

2.4.2.1.3. Interpohlavné diferencie v inklinácii k  ideológiám (volebné 
hodnoty -B) 

   

 Okrem miery inklinácie k hodnotám sledovaných ideológií v živote občanov – 

respondentov vo všeobecnosti bol výskum zameraný aj na zistenia o tom, do akej miery sú 
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tieto hodnoty pre občanov významné  vo chvíli, keď sa v období parlamentných volieb 

rozhodujú, ktorému politickému subjektu dajú svoj hlas. 

 

     Tab. 15: Interpohlavné diferencie vo významnosti  ideológií ( volebné hodnoty– B) (ONEWAY) 
 

MEAN IDEOLÓGIA F P 

Muži ženy 

B- LIBERALIZMUS 3,76 0,05 2,54 2,32 
B- 
KONZERVATIVIZMUS 

1,51 0,21 3,46 3,32 

B-SOCIALIZMUS 3,94 0,04 3,24 2,99 
B-KOMUNIZMUS 7,23 0,00 4,53 4,12 
B-NACIONALIZMUS 1,36 0,24 2,48 2,66 
B-
ENVIROMENTALIZMUS 

2,40 0,12 3,20 2,95 

B-KRESŤANSTVO 1,78 0,18 3,73 3,43 

 

 

 Pohľad na situáciu  diferencií  pohlavia v miere inklinácie k jednotlivým ideológiám 

pri rozhodovaní vo voľbách umožňuje konštatovať existenciu štatisticky významných 

diferencií  medzi mužmi a ženami vo vzťahu k ideológiám: liberalizmus, socializmus 

a komunizmus. Štatisticky významné a najväčšie diferencie medzi mužmi a ženami boli  

zistené vo vzťahu k ideológii komunizmu (p=0,00; F=7,23) keď podľa priemerného 

nameraného skóre  k nej viac inklinujú ženy (M=4,12) ako muži (M=4,53). O niečo menšie, 

ale štatisticky významné diferencie  boli zistené na úrovni socializmu (p=0,04; F=3,94), kde 

rovnako sú významnejšie pre ženy (M=2,99) ako mužov (M=3,24). Štatisticky významné 

diferencie boli zistené  ešte na úrovni liberalizmu (p=0,05; F=3,76), ktorý je opäť 

zaujímavejší pre ženy (M=2,32) v porovnaní s mužmi (M=2,54). Ideológia zároveň patrí medzi 

najviac preferované. 

 Na  základe komparácie s úrovňou –A je možné povedať, že pri sledovaní diferencií 

medzi mužmi a ženami pri rozhodovaní v každodennom živote  (A) a vo voľbách  (B) sú  

značné rozdiely, pri ideológiách: liberalizmus, socializmus, komunizmus ale aj 

enviromentalizmus a kresťanstvo. Na 7 stupňovej škále významnosti je  však pre 

respondentov miera významnosti  týchto ideológií na úrovni A aj B pri všetkých ideológiách   

veľmi podobná.  Napriek tomu pri ideológii enviromentalizmu možno povedať, že v porovnaní 

s hodnotami nameranými  pri vnímaní ideológií v každodennom  živote sa pri výbere hodnôt 

enviromentalizmu ukázalo, že respondenti z pragmatických dôvodov  zhodnotili položky 

enviromentalizmu ako menej dôležité pri výbere vo voľbách. Je to pravdepodobne spôsobené 

predpokladanou reálnou „nemožnosťou“ presadenia hodnôt  enviromentalizmu na úrovni 

samostatného politického subjektu, ktorý v slovenských podmienkach zatiaľ neexistuje. 
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2.4.2.1.4. Interpohlavné diferencie v inklinácii k hodnotám 
jednotlivých politických ideológií  (volebné hodnoty -B) 

 
 

Diferencie medzi mužmi a ženami v miere významnosti jednotlivých hodnôt 

sledovaných ideológií boli zisťované aj pre  ideológie samostatne, obdobne ako pri 

základných hodnotách. Celkovo možno povedať, že väčšinou tieto diferencie nie sú veľmi 

výrazné, predsa však umožňujú sledovať niektoré špecifické zistenia. 

  

Tab. 16 : Interpohlavné diferencie vo významnosti hodnôt ideológie LIBERALIZMU (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY 

F P 

muži ženy 

Základom všetkého diania v spoločnosti je každý jednotlivec a jeho 
záujmy, až potom nasledujú záujmy rôznych skupín obyvateľstva 

1,10 0,29 2,98 2,82 

Každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle všetko, čo zákon 
nezakazuje 

0,27 0,60 2,32 2,40 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať predovšetkým na 
vlastný rozum (mozog) 

6,44 0,01 2,64 2,22 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí pre každého rovnako 4,02 0,04 2,20 1,88 
Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho radoví občania 
podporovali (súhlasili s ním) 

4,13 0,04 2,89 2,55 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, hnutia nie len jedna 0,75 0,38 2,21 2,07 

Legenda: L – liberalizmus 

 

 Pohľad na tab. 40 umožňuje vo vzťahu k  interpohlavným diferenciám  v inklinácii 

k hodnotám reprezentujúcim liberalizmus pri rozhodovaní vo voľbách konštatovať, že  

štatisticky významné diferencie  medzi mužmi a ženami  boli zistené  pri hodnote 

racionalizmu (p=0,01; F=6,44), keď podľa priemerného nameraného skóre je zjavné, že   

k racionalizmu viac inklinujú ženy (M=2,22) oproti mužom (M=2,64). Ďalšou  hodnotou 

liberalizmu, pri ktorej boli zistené štatisticky významné interpohlavné diferencie  je hodnota, 

podľa ktorej - zákon platí rovnako pre každého (p=0,04; F=4,02), kde priemerné skóre 

poukazuje na to, že aj táto hodnota je dôležitejšia pre ženy (M=1,88) než pre  mužov 

(M=2,20). Poslednou hodnotou v rámci liberalizmu, ktorá vykazuje štatisticky významné 

diferencie  je položka: pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho radoví občania 

podporovali (p=0,04; F=4,13), ku ktorej viac inklinujú ženy (M=2,55) než muži (M=2,89), čo 

poukazuje na výraznejší kooperačný  i komunikačný potenciál a zmyslel pre spravodlivosť u 

žien. 

 Sledovanie  interpohlavných diferencií pri miere inklinácie a preferovaní hodnôt  

konzervativizmu ako hodnôt, ktoré oslovujú respondentov pri rozhodovaní vo voľbách  

umožńuje  na základe údajov uvedených v Tab. 17 konštatovať, že  pri týchto hodnotách,   

nie sú štatisticky významné diferencie medzi mužmi a ženami. Zaujímavé je tu zistenie, 

podľa ktorého hodnota: užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, hmatať 

vykazuje takmer nulové diferencie  medzi pohlaviami a zároveň je skôr negatívne vnímaná zo 

strany mužov aj žien v porovnaní s inými hodnotami konzervativizmu. Podobne pri hodnote, 
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ktorá poukazuje na charakter vládnutia v líniách konzervativizmu sú muži aj ženy menej 

otvorení a ich preferencie sú podstatne nižšie než pri ostatných hodnotách. 

 

Tab. 17 : Interpohlavné diferencie vo významnosti hodnôt ideológie KONZERVATIVIZMU (volebné hodnoty - B) 
               (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

F P 

muži ženy 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo to čo bolo dobré 
v minulosti, bude dobré aj v budúcnosti 

2,16 0,14 3,22 2,96 

Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, hmatať 0,00 0,92 4,10 4,10 
Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene vyvíja 3,02 0,08 2,89 2,58 
V každej spoločnosti musí byť nejaká hierarchia, kde jedni sú „vyššie“, 
iní „nižšie“ 

0,00 0,94 3,22 3,21 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať podľa seba, ale podľa toho, čo 
určí ten, kto vládne  

0,83 0,36 4,09 3,91 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých ľudí, nie spoločné 0,13 0,71 3,22 3,16 

Legenda: K – konzervativizmus 

 
 
Tab. 18: Interpohlavné diferencie vo významnosti hodnôt ideológie SOCIALIZMU (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

F P 

Muži ženy 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť súčasťou  života 
iných ľudí 

1,49 0,22 2,10 1,93 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí 3,48 0,06 2,26 2,00 
Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že každý môže niečo „získať“, nie 
v tom, že každý dostane rovnako 

0,21 0,64 2,58 2,66 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, čo kto 
potrebuje, nie, čo si zaslúži 

0,73 0,39 4,14 3,95 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, všetci majú mať rovnaký 
život 

3,95 0,04 4,22 3,78 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za každých okolností 5,67 0,01 4,16 3,61 

 Legenda: S – socializmus 
 

 

 Pokiaľ ide o  sledovanie  interpohlavných diferencií  v inklinácii k volebným 

hodnotám  socializmu, štatisticky významné diferencie je možné sledovať pri položke, podľa 

ktorej v spoločnosti  majú zdroje patriť všetkým rovnako za každých okolností (p=0,01; 

F=5,67), keď priemerné namerané skóre  svedčí o tom, že k danej hodnote  vo voľbách viac 

inklinujú ženy (M=3,61)  ako muži (M=4,16).  Ide o hodnotu, ktorá poukazuje na charakter 

distribúcie zdrojov v spoločnosti a presadenie princípu rovnosti na báze egalitarizmu, ktorý 

nerieši otázky spojené s mierou prospechu či zásluh, ani aktuálne potreby, ani žiadne iné 

okolnosti distribúcie. Pokiaľ ide o túto hodnotu, patrí najmä u mužov, ale i u žien k výrazne 

najmenej preferovaným -   zásluhovosť je však preferovaná ešte menej. 

 Štatisticky významné diferencie  na úrovni ideológie socializmu pri volebných 

hodnotách ešte vykazuje položka, ktorá hovorí, že v spoločnosti nemajú byť žiadne triedy 

a vrstvy, ale všetci majú mať rovnaký život (p=0,04; 3,95), kde rovnako ako aj pri 

predchádzajúcej položke  viac oslovuje pri rozhodovaní vo voľbách ženy (M=3,78) 

v porovnaní s mužmi (M=4,22). Muži zjavne menej inklinujú k tejto hodnote a zvyčajne viac 

ako ženy preferujú diferenciačné mechanizmy v spoločnosti ako ženy. 
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Tab. 19: Interpohlavné diferencie  vo významnosti hodnôt ideológie KOMUNIZMU (volebné hodnoty - B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY 

F P 

muži ženy 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len ekonomické záležitosti a to, ako 
tu fungujú triedy, vrstvy, skupiny 

5,91 0,01 4,77 4,28 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah k svojej práci 3,94 0,04 5,74 5,35 
V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok (moc) a tí čo nič 
nevlastnia 

2,93 0,08 3,92 3,55 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú bohatstvo 
spoločnosti 

5,02 0,02 3,63 3,15 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, všetko bude spravodlivé 2,19 0,13 4,61 4,29 

Legenda: Ko - komunizmus 
 

 Na základe sledovania  štatisticky významných diferencií   medzi mužmi a ženami je 

možné, podľa Tab. 19 identifikovať položky, pri ktorých  testovanie nulovej hypotézy 

umožňuje konštatovať signifikantné rozdiely: pre vývoj v spoločnosti je  dôležité len to ako 

po ekonomickej stránke fungujú  triedy, vrstvy skupiny (p=0,01; F=5,91) keď pri 

rozhodovaní vo voľbách  k tejto hodnote viac inklinujú ženy (M=4,28) v porovnaní s mužmi 

(M=4,77).O niečo menšie, ale štatisticky významné diferencie boli zistené pri položke, podľa 

ktorej  bohatstvo v spoločnosti vytvárajú predovšetkým tí ľudia, ktorí nič nevlastnia (p=0,02; 

F=5,02). Štatisticky významné diferencie boli zistené aj pri hodnote, podľa ktorej pracujúci 

človek nemusí mať žiadny vzťah k svojej práci a môže fungovať ako  robot (p=0,04; F=3,94), 

ktorú menej odmietajú ženy (M=5,35) ako muži (M=5,74). Pri tejto hodnote je možné 

konštatovať aj to, že  k nej obe pohlavia zaujali výrazne negatívny postoj, keď podľa 

nameraného priemerného skóre pri 7 stupňovej škále sú hodnoty  presahujúce  úroveň 

M=5, ako je uvedené v Tab. 19. Zaujímavé vo vzťahu k tejto ideológii sú  najmä všeobecne 

najvyššie hodnoty  priemerného skóre, ktoré hovoria o veľmi vlažnom až mierne negatívnom 

postoji najmä pri hodnote, ktorá poukazuje na veľké odcudzenie človeka, ktorý  svojou 

prácou vytvára hodnoty v spoločnosti za malú odmenu. 

 
 
Tab. 20: Interpohlavné diferencie vo významnosti hodnôt ideológie NACIONALIZMU (volebné hodnoty - B)  
              (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

F P 

Muži ženy 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je nevyhnutné stále posilňovať 
slovenský národ 

1,95 0,16 2,42 2,67 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný aj každý Slovák 1,34 0,24 2,60 2,81 
Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je starostlivosť 
o slovenské zvyky, tradície, kultúru 

2,12 0,14 2,46 2,72 

Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský kapitál“ až potom „zahraničné 
investície“ 

0,26 0,60 2,63 2,72 

Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade slovenských občanov, 
potom všetkých ostatných. 

0,60 0,43 2,33 2,47 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého občana prvoradá 0,19 0,66 2,48 2,55 

Legenda: N – nacionalizmus 
 
 

Na základe relevantných zistení  možno konštatovať, že žiadna z položiek sýtiacich 

faktor nacionalizmu nevykazuje štatisticky významné interpohlavné diferencie.  Znamená, 

to, že s hodnotami nacionalizmu sa približne rovnako identifikujú obe pohlavia. Zároveň 

možno povedať, že  táto ideológia so svojimi hodnotami je podľa nameraných  priemerov  
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vnímaná ako značne významná  pri rozhodovaní vo voľbách. Ide zároveň o ideológiu, kde 

priemerné skóre  pre jednotlivé hodnoty vykazujú len veľmi malé  (v porovnaní s ostatnými 

ideológiami najmenšie) rozdiely.  Vysvetlenie možných dôvodov  týchto zistení možno nájsť 

v predchádzajúcej kapitole. 

 

Tab.  21 : Interpohlavné diferencie vo  významnosti hodnôt ideológie ENVIROMENTALIZMU (volebné hodnoty - B)  
                (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

F P 

Muži ženy 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného prostredia 3,13 0,07 2,96 2,66 
Starostlivosť o Zem ako celok je dôležitejšia ako o  menšie celky 2,30 0,12 3,21 2,94 
Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom príde 
na rad človek so svojimi potrebami 

0,19 0,65 3,40 3,32 

Človek sa musí zodpovedne správať k prírode a životnému prostrediu, 
lebo to je hlavná  hodnota 

4,05 0,04 2,92 2,58 

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 3,52 0,06 3,32 2,97 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý život ako ľudia 3,77 0,05 3,39 3,00 

Legenda: E – enviromentalizmus 
 

 

 Pri  položkách  ideológie enviromentalizmu boli štatisticky významné interpohlavné 

diferencie  zistené pri dvoch hodnotách: pri hodnote, podľa ktorej sa človek k životnému 

prostrediu ako k hlavnej hodnote musí správať zodpovedne (p=0,04; F=4,05). Ide o hodnotu, 

ktorá poukazuje na to, že  za aktuálny stav životného prostredia  je zodpovedný človek. 

Podľa priemerného nameraného skóre k nej inklinujú s malým rozdielom viac ženy (M=2,58) 

ako muži (M=2,92) Štatisticky významné diferencie boli namerané aj pri hodnote: zvieratá 

majú mať rovnaké právo na život ako aj ľudia (p=0,05; F=3,77), ktorá vo voľbách viac 

oslovuje ženy (M=3,00) v porovnaní s mužmi (M=3,39). Ostatné hodnoty vykazujú  obdobné 

tendencie charakteru diferencií, kde k nim inklinujú výraznejšie ženy ako muži. Je to 

pravdepodobne  spôsobené  celkovo vyššou citlivosťou vnímania hodnôt u žien, než 

u mužov. 

 

Tab.  22 : Interpohlavné diferencie  vo významnosti hodnôt ideológie KRESŤANSTVA (volebné hodnoty - B)  
                (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY 

F P 

muži ženy 

Základom vš. života – človeka i spoločnosti je Boh 0,45 0,50 3,80 3,63 
Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 0,98 0,32 3,81 3,57 
Základom života človeka je láska k Bohu, sebe a iným ľuďom 2,63 0,10 3,74 3,35 
Každý človek má nádej byť spasený na základe božej milosti 0,18 0,66 3,93 3,82 
Základom života človeka je usporiadaný život v tradičnej rodine 10,49 0,00 3,21 2,50 

Kr 

Základom dobrého života človeka sú božie prikázania 0,37 0,54 3,87 3,72 

Legenda: Kr – kresťanstvo 
 
 

Sledovanie   interpohlavných diferencií  v inklinácii k hodnotám  charakterizujúcim 

ideológiu kresťanstvo vo voľbách prinieslo zistenie,  že jedinou položkou, kde boli namerané 

štatisticky významné diferencie  je položka: základom života človeka  je usporiadaný život 

v tradičnej rodine (p= 0,00; 10,49), ktorá je bližšia opäť ako pri predchádzajúcich hodnotách 

iných ideológií ženám (M=2,50) v komparácii s mužmi (M=3,21). Zaujímavé je zistenie, 
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výrazného rozdielu medzi mužmi a ženami pri vnímaní úlohy tradičnej rodiny v živote, kde je 

táto hodnota pre ženy  v porovnaní s mužmi  veľmi významná. Je to pravdepodobne 

spôsobené vyššou empatiou žien vo vzťahu k vnímaniu rodiny a hodnôt, ktoré sa s ňou 

spájajú. 

V porovnaní so situáciou  na úrovni základných hodnôt je vo volebnom rozhodovaní 

zjavne  menší rozdiel medzi mužmi a ženami, možno aj preto, že v tejto chvíli sa  respondenti  

rozhodujú podstatne menej slobodne, svoje rozhodnutia regulujú nie na báze hodnôt, ale na 

báze politizácie spojenej s kalkuláciou. 

 Celkový pohľad na parciálnu hodnotovú základňu jednotlivých politických ideológií 

pri rozhodovaní  sa respondentov vo voľbách môže viesť k úvahám o tom, že   

najvyrovnanejšie vnímanie hodnotovej základne opäť pretrváva u položiek ktoré 

charakterizujú  nacionalizmus, kde  sú minimálne výkyvy v 7 stupňovej  hodnotiacej škále v 

rozmedzí (M=1,88 – 2,98).  

 

 

2.4.2.2. Diferencie medzi vekovými  kategóriami v inklinácii 
  k ideológiám 
 
2.4.2.2.1. Diferencie medzi vekovými kategóriami v inklinácii 

k ideológiám (základné  hodnoty -A) 
 
 
          Demografické charakteristiky sa významných spôsobom podieľajú na obraze  

hodnotových preferencií. Ďalšia časť analýzy je venovaná diferenciám, ktoré boli zistené 

medzi určenými vekovými kategóriami. Možno tu uvažovať viac  o medzigeneračných, 

než vekových rozdieloch, vzhľadom na určené vekové rozpätie pre vekové skupiny.  

 
 
Tab.  23:  Diferencie  vo významnosti  ideológií medzi vekovými skupinami (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 
 

MEAN IDEOLÓGIA F P 

18-30 31-50 50+ 

A- LIBERALIZMUS 3,59 0,02 2,28 2,47 2,62 
A- KONZERVATIVIZMUS 2,66 0,07 3,47 3,59 3,30 
A- SOCIALIZMUS 3,10 0,04 2,82 3,14 3,09 
A- KOMUNIZMUS 4,81 0,00 4,33 4,68 4,14 
A- NACIONALIZMUS 1,63 0,19 2,64 2,75 2,43 
A- ENVIROMENTALIZMUS 1,53 0,21 2,87 3,14 2,87 
A- KRESŤANSTVO 0,65 0,52 3,36 3,50 3,66 

 
 

 Na základe analýzy údajov z Tab. 23 možno na základe priemerného skóre  povedať, 

že pre respondentov – voličov, rozdelených do   generačných skupín je  najmenej  významný 

komunizmus. Ako  značne významný bol identifikovaný  liberalizmus a nacionalizmus s ich  

hodnotami. Najliberálnejšie cítiaci sú  respondenti  vo vekovej skupine do 30 rokov 

(M=2,28). Najviac národne cítiaci  sú  respondenti nad 50 rokov (2,47). Sledovanie diferencií 

medzi vekovými skupinami v   miere inklinácie  k politickým ideológiám  v živote občanov 
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uvedených v tab. 47 umožňuje konštatovať existenciu štatisticky významných diferencií 

medzi tromi vekovými skupinami – 18-30 rokov; 31-50 rokov; a nad 50 rokov, nasledovne.  

Štatisticky významné diferencie  medzi vekovými kategóriami  boli zistené vo vzťahu 

k ideológii komunizmu (p=0,00; F=4,81) keď podľa priemerného nameraného skóre  je 

zjavné, že k uvedenej ideológii najviac inklinuje  veková kategória nad 50 rokov (M=4,14), 

o niečo menej veková skupina 18-30 rokov (M=4,33) a najmenej  veková kategória 31-50 

rokov (aj keď s minimálnymi rozdielmi). Rovnako je možné konštatovať, že pri marxizme 

prevláda skôr priemerné až negatívne hodnotenie (s M nad 4, zo 7 stupňovej škály). 

Štatisticky významné diferencie  medzi generačnými skupinami je možné sledovať ešte aj 

u ideológie liberalizmu (p=0,02; F=3,59), kedy najliberálnejšie zmýšľajúcou vekovou 

skupinou je skupina od 18 do 30 rokov (M=2,28), tesne nasledovaná skupinou od 31-50 

rokov (M=2,47) a skupinou nad 50 rokov (M=2,62). Pričom ideológia liberalizmu je 

hodnotená podľa 7 stupňovej škály  skôr pozitívne s (M okolo 2). Výsledok je adekvátny 

smerovaniu súčasnej  spoločnosti  na silné liberálne zázemie, ktoré môže pre mnohých 

(najmä pre  vekovú skupinu 18-30 rokov) predstavovať istú  opornú víziu a nádej  vo vzťahu 

k budúcnosti. 

V celkovom pohľade na ideológie v každodennom živote podľa vekových kategórií  je 

rovnako viditeľné ako aj v prípade skúmania rozdielov medzi  respondentmi  z hľadiska 

pohlavia, že hodnotovou paradigmou, ktorá je z hľadiska vnímania občanmi 

najvýznamnejšia  a podľa 7 stupňovej hodnotiacej škály najstálejšia, je liberalizmus. 

Ideológiou, ktorá je naopak občanmi – respondentmi vnímaná ako najmenej významná v ich 

živote je komunizmus. Je úplne prirodzené, že najliberálnejšie zmýšľajúcou je najmladšia 

generácia (18-30 rokov), ktorá je najmenej zaťažená predsudkami a otvorená novým 

myšlienkam a  „vonkajším vplyvom“ (z priestoru mimo SR) a najmenej liberálne zmýšľajúcou 

generácia nad 50 rokov, ktorá sa ťažšie  dokáže identifikovať s prvkami nového životného 

štýlu a novým pohľadom na rôzne problémy súčasnosti (aj keď vnímanie liberalizmu touto 

vekovou kategóriou je vcelku pozitívne (M=2,62), rozhodne pozitívnejšie, než u ostatných 

ideológií).  Rovnako pri pohľade na údaje o komunistickej ideológii je celkom prirodzene 

najpozitívnejšie, aj keď vcelku priemerné, vnímanie (M=4,14) u najstaršej generácie nad 50 

rokov a najmenej pozitívne u generácie 31-50 rokov (M=4,68), možno preto, že  v tejto 

vekovej kategórii sa nachádza najviac  občanov, ktorých sa v živote najviac nepriaznivo 

dotkli reálie komunizmu. 
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2.4.2.2.2 Diferencie medzi vekovými kategóriami v inklinácii  

                  k hodnotám jednotlivých ideológií (základné hodnoty – A) 

 

Na úrovni  základných hodnôt  boli tiež sledované rozdiely medzi vekovými 

skupinami, pre každú hodnotu sledovaných ideológií. 

 

Tab.  24 :  Diferencie medzi vekovými skupinami vo významnosti  ideológie liberalizmu   (základné hodnoty –A)  
                 (ONEWAY)   
 

MEAN 

Vek 

  
 

HODNOTY 

 
 
F 

 
 
P 18-

30 
31-
50 

 50  
+ 

Základom všetkého diania v spoločnosti je každý jednotlivec a jeho 
záujmy, až potom nasledujú záujmy rôznych skupín obyvateľstva 

0,51 0,59 2,86 3,06 3,00 

Každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle všetko, čo 
zákon nezakazuje 

4,30 0,01 2,06 2,52 2,59 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať predovšetkým na 
vlastný rozum (mozog) 

0,62 0,53 2,32 2,39 2,53 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí pre každého rovnako 3,65 0,02 1,75 1,84 2,22 

Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho radoví občania 
podporovali  

2,91 0,05 2,62 2,99 3,09 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, hnutia nie len jedna 1,13 0,32 2,05 1,99 2,27 

Legenda: L – liberalizmus 
 
 

 Na základe sledovania    inklinácie k hodnotám liberalizmu je možné konštatovať 

existenciu  štatisticky významných diferencií medzi vekovými skupinami pri troch 

hodnotách. Pri prvej hodnote,  každý je slobodný a má právo konať všetko čo mu zákon 

nezakazuje p=0,01 a F=4,30.  Podľa nameraných priemerov najviac k tejto hodnote inklinujú 

respondenti vo veku od 18 do 30 rokov (M=2,06) nasledovaní vekovou  skupinou od 31-50 

rokov (M=2,52) a s veľmi malým rozdielom veková kategória nad 50 r. (M=2,59). Pri druhej 

hodnote: zákon platí pre každého rovnako (p=0,02; F=3,65) je možné povedať, že k nej 

inklinuje opäť najviac veková  skupina od 18 do 30 r. (M=1,75) a s malým rozdielom 

nasledujú skupiny od 31 do 50 rokov (M=1,84) a nad 50 r. (M=2,22). Pri tejto hodnote je 

možné tiež  konštatovať vysokú významnosť pre respondentov všetkých vekových kategórií 

ne základe sledovania výberu zo 7 stupňovej škály. Celkovo platí tendencia, podľa ktorej 

s rastom veku respondentov klesá miera  atraktívnosti liberalizmu a jeho hodnôt aj keď 

celkový význam týchto hodnôt je pomerne vysoký. 

 Pri hodnotách konzervativizmu   neboli podľa údajov v Tab. 25 zistené štatisticky 

významné  diferencie medzi  vekovými skupinami vo vzťahu k významnosti základných 

hodnôt. Napriek tomu možno podľa priemerného skóre sledovať, že najbližšie sú hodnoty 

konzervativizmu pre generáciu nad 50 rokov, o málo menej pre  skupinu vo veku od 31 do 

50 rokov a najmenej pre najmladšiu generáciu. 
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Tab.  25:  Diferencie medzi vekovými skupinami  vo významnosti  ideológie konzervativizmu  (základné hodnoty –A)  
                (ONEWAY)   
 

MEAN 

Vek 

  
 

 HODNOTY 

 
 
F 

 
 
P 

18-30 31-
50 

50  + 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo to čo bolo dobré 
v minulosti, bude dobré aj v budúcnosti 

2,37 0,09 3,16 3,08 2,72 

Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, hmatať 1,01 0,36 4,57 4,47 4,26 

Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene vyvíja 0,75 0,47 2,38 2,60 2,55 

V každej spoločnosti musí byť nejaká hierarchia, kde jedni sú 
„vyššie“, iní „nižšie“ 

0,84 0,42 3,23 3,38 3,09 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať podľa seba, ale podľa 
toho, kto vládne (vedie) 

2,59 0,07 4,30 4,54 4,00 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých ľudí, nie spoločné 1,19 0,30 3,17 3,47 3,16 

Legenda: K – konzervativizmus 

 

Tab.  26:  Diferencie medzi vekovými skupinami vo významnosti  ideológie socializmu  (základné hodnoty –A)  
                (ONEWAY)   
 

MEAN 

Vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50+ 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť súčasťou  
života iných ľudí 

0,03 0,96 1,87 1,90 1,91 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí 0,01 0,98 2,07 2,05 2,08 

Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že každý môže niečo 
„získať“, nie v tom, že každý dostane rovnako 

0,56 0,57 2,28 2,35 2,47 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, čo kto 
potrebuje, nie podľa toho, čo si zaslúži 

3,23 0,04 3,66 4,28 4,15 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, všetci majú mať 
rovnaký život 

1,39 0,24 3,66 4,05 4,03 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za každých okolností 4,66 0,00 3,38 4,22 3,90 

Legenda: S - socializmus 

 

 Sledovanie  vekových skupín  a miery  ich inklinácie k socializmu (základná úroveň – 

A) poukazuje na  štatisticky významné  diferencie pri dvoch hodnotách. Podľa údajov 

uvedených v Tab. 26  je rozdiel medzi   vekovými skupinami v inklinácii k hodnotám 

socializmu nasledovný.  Signifikantné diferencie  boli zistené vo vzťahu k hodnote, podľa 

ktorej zdroje v spoločnosti majú patriť všetkým rovnako za každých okolností (p=0,00; 

F=4,66), pričom k nej  najintenzívnejšie inklinujú  respondenti vekovej skupiny  od 18 do 30 

rokov (M=3,38), po nej veková skupina nad 50 rokov (M=3,90) a nakoniec veková skupina od 

31 do 50 rokov (M=4,22). Štatisticky významné diferencie  boli zistené ešte vo vzťahu 

k hodnote, podľa ktorej zdroje v spoločnosti  by mali byť rozdeľované podľa toho, čo kto 

potrebuje (p=0,04; F=3,23).  Podľa priemerného nameraného skóre  k nej najviac inklinujú 

respondenti vo veku od 18 do 30 rokov (M=4,15) nasledovaní vekovou skupinou  nad 50 

rokov  (M=4,15), a najmenej k nej inklinujú respondenti vekovej kategórie 31-50 rokov 

(M=4,28). Rozhodne zaujímavé je zistenie značne významného  vnímania hodnoty, podľa 

ktorej: človek v spoločnosti  nemôže „byť sám“ a potrebuje byť súčasťou života iných ľudí, 

pri všetkých vekových kategóriách.  

Táto ideológia, charakterizovaná súborom operacionalizovaných hodnôt, je typicky 

veľmi rozporne hodnotená. Niektoré hodnoty sú vysoko významné  pre väčšinu 
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respondentov, iné sú skôr naopak – vnímané ako priemerne významné, mierne negatívne. 

Podporované sú najmä prvky vzájomnosti, podpory a solidarity medzi ľuďmi, v spojení 

s ochotou zdieľať svoj sociálny svet s ďalšími členmi spoločnosti. Zjavne menej podporované 

sú mechanizmy rovnostárstva. 

 

Tab.  27:  Diferencie vo významnosti  ideológie komunizmu  medzi vekovými skupinami (základné hodnoty –A)  
                (ONEWAY)   
 

MEAN 

vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50 + 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len ekonomické záležitosti 
a to, ako tu fungujú triedy, vrstvy, skupiny 

1,38 0,25 4,50 4,78 4,37 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah k svojej 
práci 

1,49 0,22 5,82 5,91 5,53 

V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok (moc) a tí 
čo nič nevlastnia 

5,58 0,00 3,56 4,11 3,29 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú 
bohatstvo spoločnosti 

2,05 0,12 3,44 3,63 3,10 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, všetko bude 
spravodlivé 

3,22 0,04 4,35 4,97 4,41 

Legenda: Ko - komunizmus 

 

 Ideológia komunizmu patrí k všeobecne najmenej preferovaným a hodnoty, ktoré túto 

ideológiu charakterizujú sú rôzne hodnotené vzhľadom na príslušnosť k určeným vekovým 

kategóriám. Podľa údajov uvedených v Tab. 27 sú intergeneračné diferencie v inklinácii 

k hodnotám komunizmu štatisticky významné vo vzťahu k dvom hodnotám, najvýraznejšie  

pri hodnote: v spoločnosti proti sebe stoja tí, ktorí majú majetok a tí, ktorí nič nevlastnia 

(p=0,00; F=5,58). Podľa priemerov  k nej najviac inklinuje veková skupina  nad 50 rokov 

(M=3,29), po nej  veková kategória 18-30 rokov a nakoniec respondenti vo veku 31-50 rokov 

(M=4,11). Druhá, signifikantne rozdielne vnímaná hodnota hovorí o tom, že v budúcej 

spoločnosti nemusia byť triedy, všetko bude spravodlivé (P=0,4, F=3,22). Priemerné 

namerané hodnoty vypovedajú o mierne negatívnej orientácii v postoji k tejto hodnote, čo je 

zjavné najmä vo vekovej skupine od 31 do 50 rokov (M=4,97). Toto zistenie môže súvisieť 

s veľkou nedôverou voči pozitívnym prísľubom zo strany tejto ideológie aj vďaka tomu, že 

mnohé z nádejí tejto generácie sa napriek dostatočným príležitostiam nenaplnili, skôr 

naopak. Namerané priemery ďalej ukazujú, že celkovo veľmi negatívne je vnímaná  hodnota, 

podľa ktorej je chápaný pracujúci človek ako robot, ktorý nepotrebuje mať žiadny vzťah 

k svojej práci (M=5,82; 5,91; 5,53). Ide o hodnotu, ktorá má poukázať na jeden z vážnych 

dôsledkov spôsobu, akým sa vytvára vzťah ľudí k práci – smerujúc k odcudzeniu 

a dehumanizácii. 
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Tab.  28:  Diferencie vo významnosti  ideológie  nacionalizmu  medzi vekovými skupinami (základné hodnoty –A)  
                (ONEWAY)   
 

MEAN 

vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50 + 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je nevyhnutné stále 
posilňovať slovenský národ 

1,87 0,15 2,62 2,76 2,33 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný aj každý 
Slovák 

1,45 0,23 2,98 2,72 2,60 

Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je 
starostlivosť o slovenské zvyky, tradície, kultúru 

1,86 0,15 2,60 2,72 2,31 

Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský kapitál“ až potom 
„zahraničné investície“ 

2,29 0,10 2,59 3,06 2,80 

Spoločnosť by mala podporovať  prv  slovenských občanov, 
potom všetkých ostatných. 

0,40 0,66 2,28 2,38 2,48 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého občana prvoradá 6,60 0.00 2,78 2,85 2,08 

Legenda: N - nacionalizmus 
 

 Vyjadrenia respondentov – občanov vo vzťahu k hodnotám ideológie nacionalizmu 

naznačujú isté medzigeneračné diferencie, tieto však pri väčšine sledovaných hodnôt nie sú 

štatisticky významné. Preto možno o naznačených tendenciách diferencií uvažovať len na 

úrovni priemerného nameraného skóre. Celkovo pri väčšine hodnôt možno pozorovať vyššie 

preferencie u respondentov o veku na d 50 rokov, najmä pokiaľ ide o hodnoty, spojen 

s láskou k vlasti, slobodou slovenského národa, či posilnenia identity Slovákov vo vzťahu 

k ostatný národom, ale najmä pokiaľ ide o ochranu kultúrneho dedičstva a tradícií 

slovenského národa. Veková kategória občanov od 31 do 50 rokov nesmeruje 

k preferenčným extrémom, skôr sa pohybuje niekde medzi ostatnými dvomi vekovými 

skupinami. Pri sledovaní   intergeneračných diferencií v inklinácii k hodnotám nacionalizmu 

na základnej úrovni boli zistené štatisticky významné diferencie  len pri hodnote: láska  

k svojej vlasti by mala byť pre každého  občana prvoradá (p=0,00; F=6,60). Podľa 

nameraných priemerov najvýraznejšie túto hodnotu preferuje veková kategória nad 50 rokov 

(M=2,08) a najmenej veková skupina od 31-50 rokov (M=2,85). Jednoznačne však namerané 

priemery poukazujú na celkovo vysokú mieru ich významnosti hodnôt nacionalizmu pre 

občanov  v každodennom živote, čo prirodzene vyplýva z kultúrneho a historického 

kontextu. 

 

Tab.  29:  Diferencie vo významnosti  ideológie  enviromentalizmu   medzi vekovými skupinami (základné hodnoty –
A)  
                 (ONEWAY)   

MEAN 

Vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50 + 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného prostredia 0,41 0,65 2,64 2,82 2,66 

Starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia ako o  menšie celky 3,01 0,06 2,93 3,34 2,83 

Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom 
príde na rad človek so svojimi potrebami 

1,23 0,29 3,32 3,45 3,09 

Človek sa musí veľmi zodpovedne správať k prírode a životnému 
prostrediu, lebo to je hlavná  hodnota 

1,27 0,28 2,76 2,85 2,52 

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 2,31 0,10 2,77 3,22 3,08 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý život ako ľudia 1,39 0,24 2,81 3,19 3,08 

Legenda: E – enviromentalizmus 
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     Hodnoty ideológie environmentalizmu patria k tým, ktoré sú pre určené vekové kategórie 

veľmi zaujímavé, keď priemerné skóre vo vzťahu k jednotlivým hodnotám sa pohybuje od 

M=2,52 do M=3,45. Diferencie medzi vekovými skupinami síce nie sú signifikantné, ale 

predsa možno uviesť tendenciu, ktorá naznačuje, že väčšina environmentálnych hodnôt je 

významnejšia pre vekovú kategóriu respondentov nad 50 rokov.  

 

Tab.  30:  Diferencie vo významnosti  ideológie  kresťanstva   medzi vekovými skupinami (základné hodnoty –A)  

                 (ONEWAY) 

MEAN 

Vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50 + 

Základom vš. života – človeka i spoločnosti je Boh 0,94 0,38 3,45 3,67 3,88 

Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 2,02 0,13 3,39 3,71 3,98 

Základom života človeka je láska k Bohu, sebe a iným ľuďom 0,71 0,48 3,21 3,48 3,54 

Každý človek má nádej byť spasený na základe božej milosti 0,73 0,48 3,64 3,77 4,01 

Základom života človeka je usporiadaný život v tradičnej rodine 0,23 0,79 2,87 2,70 2,73 

Kr 

Základom dobrého života človeka sú božie prikázania 0,31 0,73 3,59 3,64 3,82 

Legenda: Kr – kresťanstvo 
 
 

Obdobne pri ideológii kresťanstva síce neboli zistené výrazné, signifikantné rozdiely 

medzi skupinami respondentov, ale kľúčový trend v preferenciách je zjavný. Podľa 

priemerných nameraných hodnôt možno pozorovať jednoznačné smerovanie významnosti 

kresťanských hodnôt u všetkých troch generácií, keď najvyššie skóre zaznamenávajú 

občania nad 50 rokov, naopak najnižšie skóre bolo zistené u respondentov do 30 rokov. 

Znamená to, že kresťanské hodnoty sú najmenej preferované skupinou nad 50 rokov 

a naopak najviac významné, aj keď vzhľadom na namerané hodnoty skôr priemerne, sú tieto 

hodnoty pre vekovú skupinu do 30 rokov. Toto zistenie poukazuje na to, že v súčasnosti sú 

hodnoty, spojené akýmkoľvek spôsobom s kresťanským náboženstvom, resp. 

s náboženstvom vôbec vskutku významné, aj keď podľa uvedených údajov o niečo menej, 

než hodnoty environmentálnej, či nacionalistickej ideológie. 

V celkovom pohľade na hodnoty tvoriace paradigmy jednotlivých politických ideológií 

pri sledovaní vekových kategórií pri rozhodovaní v každodennom živote možno povedať 

nasledovné. Hodnoty nacionalizmu pri jednotlivých generáciách rovnako ako aj pri 

pohlaviach  sú najatraktívnejšie, s celkovým nameraným skóre od M=2,28 až po (v jednom 

prípade nad 3) M=3,06. Možno teda povedať, že históriu ale aj súčasnosť Slovenska 

respondenti tohto výskumu vnímajú značne citlivo z hľadiska svojej národnosti 

a občianstva. Možno sa domnievať, že okrem historických faktov súvisiacich so vznikom 

svojbytného Slovenska, ktoré vnímajú predovšetkým staršie vekové kategórie, svoju úlohu 

viditeľne zohráva aj  činnosť národnostne až nacionalisticky orientovaných subjektov 

/politických aj nepolitických/, ktorých záujmom je zrejme udržiavať v spoločnosti stále na 

„citlivej úrovni“ otázky súvisiace predovšetkým s národnostnými menšinami /predovšetkým 

maďarskou/, čo vnímajú najmä mladšie vekové kategórie. Rovnako ako aj pri 

interpohlavných diferenciách, aj v prípade  porovnávania vekových skupín možno povedať, 
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že sledovaná vzorka vníma ako značne významné aj hodnoty liberálnej ideológie (M=1,75 – 

M=3,09), kde pri vnímaní hodnotovej základne liberalizmu medzi vekovými skupinami 

existujú len malé rozdiely vo vnímaní  sledovaných hodnôt. Vo väčšine sledovaných  položiek 

charakterizujúcich liberalizmus  je prevaha pozitívneho vnímania u najmladšej sledovanej 

vekovej kategórie – do 30 rokov. Predpokladané dôvody takéhoto prístupu k hodnotám 

liberálnej ideológie boli uvedené už pri analýze interpohlavných diferencií. Prekvapenie ani v  

prípade intergeneračných rozdielov neprinieslo vnímanie komunizmu, ktorý je hodnotený  

značne negatívne (priemerné namerané skóre od M=3,10 až po M=5,91). Vyrovnané je aj 

vnímanie enviromentálnych hodnôt, ktoré sú všetkými vekovým skupinami považované 

podľa výsledkov výskumu ako značne významné pre každodenný život. Možno sa domnievať, 

že  takýto takpovediac aktívny prístup k chápaniu dôležitosti otázok spojených so životným 

prostredím pomáha vytvárať a udržiavať aktívna ekologická politika predovšetkým 

európskych ekologicky orientovaných politických subjektov. Tieto  prostredníctvom svojho  

vplyvného zastúpenia v európskych štruktúrach dokážu presadzovať  ekologické programy, 

ktoré sa stávajú súčasťou európskej legislatívy, a tak musia byť rešpektované rozličnými 

spoločnosťami, ktoré majú svojou výrobou vplyv na podobu životného prostredia. Tak sa v 

súčasnosti tieto myšlienky  už dostávajú aj k slovenským občanom. Tí ekologizmus vnímajú 

ako dôležitú záležitosť v živote, avšak chýba im na Slovensku silný politický subjekt, 

ktorému by mohli pri voľbách odovzdať svoj hlas (pozri časti B výskumu zamerané na 

vnímanie hodnôt respondentmi v čase volebného rozhodovania. Nemenej významné v tomto 

smere sú aj aktuálne procesy, ktoré charakterizujú vývin v kvalite životného prostredia – 

následky globálneho otepľovania, neprirodzené teplotné výkyvy, vysoká frekvencia živelných 

katastrof, atď. – a ktoré sa bytostne dotýkajú života každého človeka najmä s ohľadom na 

možný budúci vývoj. 

 

 

2.4.2.2.3. Diferencie medzi vekovými kategóriami v inklinácii 

k ideológiám  (volebné  hodnoty –B) 

 

        Volebné hodnoty, teda hodnoty, ktoré sa významnými stávajú v období rozhodovania 

vo voľbách zvyčajne fungujú v miernych, niekedy výraznejších odchylkách oproti základným 

hodnotám, ktorých preferencie nemusia byť totožné s preferenciami na úrovni volebných 

hodnôt. 

          Pohľad na údaje, uvedené v Tab.31 naznačuje, že medzi určenými vekovými 

kategóriami nie sú výrazné a štatisticky významné rozdiely – tieto boli zistené len pri 

ideológii liberalizmu (p=0,03, F=3,31) a komunizmu (0,00, F=6,09). Celkový trend, 

pozorovateľný z nameraných skóre umožňuje sledovať, ktorá z ideológií je nakoľko 

významná pre jednotlivé vekové kategórie. 
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Tab.  31:  Diferencie vo významnosti  ideológií medzi vekovými skupinami (volebné  hodnoty –B) (ONEWAY) 

 

MEAN IDEOLÓGIA F P 

1 2 3 

B- LIBERALIZMUS 3,31 0,03 2,26 2,50 2,59 
B- KONZERVATIVIZMUS 1,16 0,31 3,38 3,52 3,32 
B-SOCIALIZMUS 0,85 0,42 3,01 3,21 3,32 
B-KOMUNIZMUS 6,09 0,00 4,25 4,70 4,05 
B-NACIONALIZMUS 1,60 0,20 2,60 2,74 2,40 
B-ENVIROMENTALIZMUS 1,81 0,16 3,00 3,31 2,95 
B-KRESťANSTVO 0,11 0,89 3,51 3,60 3,63 

 

          Celkovo v preferenciách výrazný liberalizmus  je na prvom mieste významnosti pre 

vekové kategórie do 50 rokov, keď tendencia smeruje k miernemu poklesu významnosti 

s rastom veku. Komunizmus ako naopak výrazne najmenej preferovaná ideológia – aj na 

úrovni základných aj na úrovni volebných hodnôt – možno charakterizovať ako ideológiu 

najmenej odmietanú respondentami nad 50 rokov (M=4,05), keď význam tejto hodnoty pre 

vekovú kategóriu od 31 do 50 sa posúva skôr k negatívnemu spektru škály (M=4,70).  

          Pre respondentov vo veku nad 50 rokov je evidentne najvýznamnejšou „volebnou“ 

ideológiou nacionalizmus (M=2,40) a hneď po ňom kresťanstvo, ktoré je po komunizme pre 

všetky vekové kategórie najmenej preferovanou „volebnou“ ideológiou. 

          V porovnaní s úrovňou A je tu odlišnosť pri ideológii socializmu, keď pri voľbách  sa 

pri tejto ideológii nevyskytujú medzi vekovými skupinami štatisticky významné diferencie. 

Pokiaľ ide o na prvý pohľad viditeľné komparácie  nameraných priemerov  medzi úrovňou 

A a B je možné povedať, že  pri oboch  úrovniach je najpozitívnejšie vnímaný nacionalizmus 

a najmenej pozitívne komunizmus. 

 

 

2.4.2.2.4. Diferencie medzi vekovými kategóriami v inklinácii  

                 k hodnotám jednotlivých politických ideológií  

                 (volebné hodnoty – B) 

 

        Podrobnejšie zistenia o preferenciách sledovaných ideológií vo chvíli volebného aktu 

poskytuje pohľad cez jednotlivé hodnoty, ktorými sú ideológie charakterizované.  

          Ideológia liberalizmu patrí k vysoko preferovaným ideológiám celkovo a platí to aj pre 

jednotlivé hodnoty, aj keď medzi určenými vekovými skupinami existujú badateľné rozdiely, 

pokiaľ ide o preferenciu konkrétnych hodnôt. V tomto smere najvýraznejšie sú 

intergeneračné rozdiely pri hodnote, ktorá hovorí a možnostiach slobody indivídua (p=0,00, 

F=5,17), kde miera významnosti tejto hodnoty s rastom veku mierne klesá. Viditeľný je 

najmä rozdiel medzi respondentami do 30 rokov, a ich výraznou inklináciou k tejto hodnote 

a ostatnými dvomi skupinami – respondentami nad 30. Tento trend možno pozorovať aj pri 

ostatných hodnotách liberalizmu. 
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Tab.  32:  Diferencie vo významnosti  ideológie  liberalizmu  medzi vekovými skupinami (volebné hodnoty - B)  

                (ONEWAY)              

MEAN 

Vek 

  
 

 HODNOTY 

 
 
F 

 
 
P 

18-30 31-
50 

50 + 

Základom všetkého diania v spoločnosti je každý jednotlivec a jeho 
záujmy, až potom nasledujú záujmy rôznych skupín obyvateľstva 

0,41 0,66 2,84 2,88 3,03 

Každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle všetko, čo 
zákon nezakazuje 

5,17 0,00 2,03 2,58 2,56 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať predovšetkým na 
vlastný rozum (mozog) 

2,25 0,10 2,21 2,58 2,55 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí pre každého rovnako 3,05 0,04 1,81 2,05 2,29 

Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho  občania 
podporovali (súhlasili s ním) 

1,08 0,33 2,59 2,76 2,89 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, hnutia nie len jedna 0,40 0,66 2,06 2,17 2,23 

Legenda: L – liberalizmus 

 

          Štatisticky významné diferencie ešte vykazuje aj hodnota, podľa ktorej zákon platí pre 

každého rovnako (p=0,04; F=3,05), keď k nej inklinuje najviac veková skupina  18-30 r. 

(M=1,81), o niečo menej veková kategória 31-50 r. (M=2,05) a najmenej kategória nad 50 r. 

(M=2,29). Opäť sa potvrdzuje, že  hodnoty liberalizmu sú pre voličov – respondentov pri 

rozhodovaní vo voľbách značne významné, čo môže byť spôsobené  zmenou politického 

systému na Slovensku po roku 1989 smerom k slobodnejším mechanizmom v občianskom 

i politickom živote. 

  

Tab.  33:  Diferencie vo významnosti  ideológie  konzervativizmu  medzi vekovými skupinami (volebné hodnoty - B)  

                 (ONEWAY)              

MEAN 

Vek 

  
 

 HODNOTY 

 
 
F 

 
 
P 

18-30 31-
50 

50 + 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo to čo bolo dobré 
v minulosti, bude dobré aj v budúcnosti 

1,11 0,32 3,28 3,05 2,97 

Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, hmatať 0,38 0,68 4,03 4,23 4,15 

Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene vyvíja 0,61 0,54 2,72 2,89 2,65 

V každej spoločnosti musí byť nejaká hierarchia, kde jedni sú 
„vyššie“, iní „nižšie“ 

1,54 0,21 3,18 3,46 3,09 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať podľa seba, ale podľa 
toho, kto vládne (vedie) 

0,90 0,40 4,06 4,12 3,81 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých ľudí, nie spoločné 1,57 0,20 2,99 3,36 3,24 

Legenda: K – konzervativizmus 
 

 Sledovanie vekových diferencií pri inklinácii k hodnotám konzervativizmu pri 

rozhodovaní vo voľbách (Tab. 33) vedie k snahe nájsť čitateľné trendy v diferenciách medzi 

vekovými skupinami respondentov napriek tomu, že analýza rozptylu nepotvrdila štatisticky 

významné rozdiely. Konzervativizmus patrí k ideológiám ktoré vykazujú u respondentov 

priemernú významnosť, prípadne vo vzťahu k niektorým hodnotám i mierne negatívne 

smerovanú významnosť. Výraznejšie odmietavé (najmä v skupine respondentov od 31 do 50 

rokov) sú postoje k hodnote, ktorá poukazuje na uprednostňovanie materiálne orientovanej 

poznávacej skúsenosti 
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Tab.  34:  Diferencie vo významnosti  ideológie  socializmu  medzi vekovými skupinami (volebné hodnoty - B)  

                (ONEWAY)              

MEAN 

Vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50 + 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť súčasťou  
života iných ľudí 

0,17 0,83 2,07 2,02 1,97 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí 0,25 0,77 2,18 2,15 2,06 

Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že každý môže niečo 
„získať“, nie v tom, že každý dostane rovnako 

0,90 0,40 2,55 2,53 2,80 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, čo kto 
potrebuje, nie podľa toho, čo si zaslúži 

2,45 0,08 3,71 4,18 4,27 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, všetci majú mať 
rovnaký život 

1,47 0,23 3,88 4,27 3,84 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za každých okolností 1,30 0,27 3,68 4,13 3,87 

Legenda: S - socializmus 

 

Diferencie medzi vekovými kategóriami neboli signifikantné ani pri hodnotách 

ideológie socializmu. Niektoré zaujímavé zistenia je však možné pozorovať aj vďaka 

priemernému skóre. Pozoruhodné je vnímanie  jednotlivých hodnôt socializmu, kde ich 

významnosť je separátne diferencovaná v rozmedzí nameraných  priemerov od (M=1,97) až 

po (M=4,27). Znamená to, že časť hodnôt „S“ je aj v súčasnosti na Slovensku vnímaná  

v pozitívnom svetle (čo možno badať aj na výsledkoch  volieb do NR SR v roku 2006), kým 

ďalšie hodnoty sú – aj s ohľadom na minulé skúsenosti - vnímané skôr negatívne (táto 

tendencia je najvýraznejšia v skupine respondentov nad 50 rokov). Priemerne, skôr 

negatívne sú vnímané najmä hodnoty, ktoré smerujú k zrušenie diferenciácie v spoločnosti 

(najmä triednej), ale i distribúcia zdrojov na báze potreby, nie zásluh. Celkovo menej 

pozitívne, až priemerné sú postoje k hodnotám socializmu najmä u respondentov nad 30 

rokov, ide zrejme o tých občanov, ktorí môžu mať priamu skúsenosť s praxou socializmu 

v spoločnosti. 

 

Tab.  35:  Diferencie vo významnosti  ideológie  komunizmu  medzi vekovými skupinami (volebné hodnoty - B)  

                (ONEWAY) 

MEAN 

Vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50 + 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len ekonomické záležitosti 
a to, ako tu fungujú triedy, vrstvy, skupiny 

2,85 0,05 4,37 4,88 4,35 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah k svojej 
práci 

3,65 0,02 5,65 5,79 5,16 

V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok (moc) a tí 
čo nič nevlastnia 

7,31 0,00 3,61 4,30 3,32 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú 
bohatstvo spoločnosti 

4,28 0,01 3,34 3,82 3,03 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, všetko bude 
spravodlivé 

1,52 0,21 4,26 4,71 4,40 

Legenda: Ko - komunizmus 

 

     Napriek tomu, že ideológia komunizmu je v mnohých atribútoch blízka ideológii 

socializmu (viď faktorová štruktúra), na rozdiel od hodnôt socializmu, ktoré nie sú 
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signifikatne rozdielne vnímané zo strany vekových skupín, vo vnímaní hodnôt komunizmu 

boli zistené výrazné štatisticky významné odlišnosti – a to pri štyroch predložených 

hodnotách.  

          Podľa údajov uvedených v Tab. 35 je diferenciácia medzi vekovými skupinami v 

inklinácii k hodnotám komunizmu pri rozhodovaní vo voľbách nasledovná.  Štatisticky 

významné diferencie  boli zistené vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej v spol. proti sebe stoja 

vlastníci a nemajetní (p=0,00; F=7,31), ku ktorej najviac inklinuje vek skupina nad 50 r. 

(M=3,32) nasledovaná  kategóriou 18-30 r. (M=3,61) a nakoniec vek. kategória  31-50 r. 

(M=4,30).  Štatisticky významné diferencie ďalej vykazuje hodnota, podľa ktorej  nemajetní 

v spoločnosti vytvárajú bohatstvo (p=0,01; F=4,28), kde podľa priemerného nameraného 

skóre  k nej najviac inklinuje veková skupina  50+ (M=3,03) nasledovaná skupinou 18-30 r. 

(M=3,34) a najmenej k nej inklinuje kategória vo veku 31-50 r. (M=3,82). Ďalej je možné 

sledovať štatisticky významné diferencie  medzi vekovými skupinami pri hodnote, podľa 

ktorej človek môže k práci pristupovať ako „robot“ (p=0,02; F=3,65). Táto hodnota je 

všeobecne silne odmietaná, najmenej vo  vekovej skupine  nad 50 r. (M=5,16) a najviac v 

skupine vo veku od 31 do 50 r. (M=5,79). Táto hodnota  podľa 7 stupňovej škály  je vnímaná 

respondentmi  značne negatívne ako  takmer nevýznamná pri rozhodovaní vo voľbách. 

Štatisticky významné diferencie  je ešte možné sledovať pri hodnote: pre vývoj v spoločnosti 

sú dôležité len ekonomické záležitosti a to, ako tu fungujú triedy, vrstvy, skupiny (p=0,05; 

F=2,85), keď podľa priemerného nameraného skóre k nej najviac inklinujú  vo voľbách  

občania vo veku nad 50 rokov (M=4,35); s malým rozdielom veková skupina 18-30r. 

(M=4,37) a 31-50 r.  (M=4,88). Aj keď podľa priemerného skóre možno skôr hovoriť o tom, 

kto túto hodnotu odmieta menej a kto viac.  

 

Tab.  36:  Diferencie vo významnosti  ideológie  nacionalizmu  medzi vekovými skupinami (volebné hodnoty - B)  

                 (ONEWAY) 

MEAN 

Vek 

  (HODNOTY) F P 

18-30 31-50 50 + 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je nevyhnutné stále 
posilňovať slovenský národ 

2,04 0,13 2,67 2,72 2,29 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný aj každý 
Slovák 

0,90 0,40 2,83 2,80 2,54 

Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je 
starostlivosť o slovenské zvyky, tradície, kultúru 

1,16 0,31 2,56 2,79 2,45 

Prvoradé je podporovať „domáci kapitál“ až potom „zahraničné 
investície“ 

1,69 0,18 2,54 2,92 2,60 

Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade slovenských 
občanov, potom ostatných. 

0,99 0,37 2,27 2,57 2,44 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého občana prvoradá 5,03 0,00 2,76 2,64 2,10 

Legenda: N - nacionalizmus 

 

     Podľa nameraných priemerov je zjavný skôr negatívny postoj k hodnotám marxizmu. 

Zvlášť hodnota, podľa ktorej človek k svojej práci nepotrebuje mať žiadny vzťah je  vnímaná  

veľmi negatívne. Takéto vnímanie hodnôt komunizmu je spôsobené reálnymi  negatívami  
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spred novembra 1989, ale tiež  masívnou negatívnou kampaňou proti týmto hodnotám po 

roku 1989, ktoré pretrvávajú v slovenskej spoločnosti až doposiaľ. 

 Sledovanie vekových diferencií  k  miere inklinácie ku hodnotám nacionalizmu  

umožňuje konštatovať existenciu štatisticky významných diferencií na úrovni jednej 

premennej. Podľa údajov  uvedených v Tab. 36 je inklinácia vekových kategórií k hodnotám 

nacionalizmu pri rozhodovaní vo voľbách nasledovaná.  Štatisticky významné diferencie 

medzi vekovými skupinami  boli zistené  vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej láska k vlasti by 

mala byť pre každého občana prvoradá (p=0,00; F=5,03), keď podľa priemerného 

nameraného skóre k tejto hodnote  najviac inklinuje veková skupina nad 50 rokov (M=2,10) 

a najmenej  veková kategória od 18 do 30 rokov (M=2,76). Zároveň možno  podľa  

nameraných údajov (Tab. 36) konštatovať, že hodnoty nacionalizmu sú  pri rozhodovaní vo 

voľbách pre  občanov  značne významné (podľa 7 stupňovej škály). Možno sa domnievať, že 

pozitívne, a teda významné vnímanie hodnôt nacionalizmu, predovšetkým pri rozhodovaní 

vo voľbách je spôsobené  účinnou volebnou kampaňou  nacionálne orientovaných subjektov. 

Je to však aj reakcia na historické kontexty vzťahov s Maďarskom a tiež silným postavením 

Strany maďarskej koalície na Slovensku, čo stále vyvoláva  citlivé postoje značnej časti 

slovenskej populácie, najmä pri volebnom akte. 

 

Tab.  37:  Diferencie vo významnosti  ideológie  enviromentalizmu  medzi vekovými skupinami (volebné hodnoty- B)  

                (ONEWAY) 

MEAN 

Vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50+ 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného prostredia 0,29 0,74 2,86 2,88 2,72 

Starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia ako o  menšie celky 2,17 0,11 3,07 3,32 2,84 

Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom 
príde na rad človek so svojimi potrebami 

0,81 0,44 3,41 3,50 3,20 

Človek sa musí zodpovedne správať k prírode a život. prostr., lebo 
to je hlavná  hodnota 

0,79 0,45 2,75 2,88 2,60 

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 3,13 0.04 2,87 2,42 3,18 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý život ako ľudia 1,81 0.16 3,03 3,47 3.13 

Legenda: E – enviromentalizmus 
 

 Sledovanie vekových diferencií  pri miere inklinácie k hodnotám enviromentalizmu 

(Tab. 37) poukazuje na štatisticky významné diferencie medzi vekovými skupinami  vo 

vzťahu k hodnote: zvieratá musíme chrániť vždy a všade (p=0,04; F=3,13), keď podľa 

priemerného nameraného skóre možno povedať, že k tejto hodnote k nej najviac inklinuje 

veková skupina  31-50 r. (M=2,42) a najmenej veková kategória nad 50 r. (M=3,18).  

V porovnaní s vnímaním enviro-hodnôt pri voľbách a v každodennom živote je možné 

povedať, že napriek ich vnímaniu ako významných v živote občania pri voľbách kladú dôraz 

na iné ako enviromentálne hodnoty. Je to spôsobené neexistenciou silného subjektu, ktorý 

by  mohol  tieto hodnoty efektívne pretaviť do  každodenného života. Celkovo najmenej 

citlivá na hodnoty environmentalizmu je veková kategória respondentov od 31 do 50 rokov, 

najcitlivejšia je skupina nad 50 rokov.  
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Tab.  38:  Diferencie vo významnosti  kresťanstva  medzi vekovými skupinami (volebné hodnoty - B) (ONEWAY) 

MEAN 

Vek 

  
 HODNOTY 

 
F 

 
P 

18-30 31-50 50+ 

Základom vš. života – človeka i spoločnosti je Boh 0,25 0,77 3,60 3,82 3,73 

Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 0,43 0,64 3,54 3,72 3,81 

Základom života človeka je láska k Bohu, sebe a iným ľuďom 0,11 0,88 3,46 3,58 3,60 

Každý človek má nádej byť spasený na základe božej milosti 0,13 0,87 3,78 3,93 3,91 

Základom života človeka je usporiadaný život v tradičnej rodine 0,28 0,74 2,90 2,74 2,94 

Kr 

Základom dobrého života človeka sú božie prikázania 0,01 0,98 3,77 3,82 3,79 

Legenda: Kr – kresťanstvo 
 

 

          Kresťanské hodnoty sú v zistených preferenciách celkovo najrovnomernejšie 

preferované a teda vykazujú najmenšie rozdiely medzi významnosťou jednotlivých 

kresťanských hodnôt. Diferencie medzi vekovými skupinami nevykazujú signifikantné 

zistenia, ale priemerné namerané skóre naznačuje celkový trend smerom k miernemu rastu 

významnosti smerom k nižším vekovým kategóriám ( do 30 rokov). Kresťanské hodnoty ako 

hodnoty, ktoré majú ovplyvňovať voličov pri rozhodovaní vo voľbách fungujú ako „lepší 

priemer“, čo znamená, že nie sú zanedbateľné, ale ani výrazne určujúce.  

     Vo vnímaní hodnôt kresťanstva  sú teda veľmi malé diferencie  medzi sledovanými 

skupinami, čo môže súvisieť s tým, že Slovensko je vo veľkej miere kresťanská krajina a táto 

charakteristika sa prelína všetkými vekovými kategóriami. 

 

 

2.4.2.3. Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami v inklinácii k 

ideológiám 

2.4.2.3.1. Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami v inklinácii k 
ideológiám (základné  hodnoty -A) 

 
 
          Porovnanie preferencií hodnôt určených ideológií pre jednotlivé vzdelanostné 

skupiny môže byť zdrojom mnohých ďalších informácií, ktoré napomáhajú vytvoreniu 

relatívne uceleného obrazu o charaktere voličskej základne. 

 
 
Tab. 39: Diferencie vo významnosti politických ideológií na základe vzdelania (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 
 

MEAN IDEOLÓGIA F P 

1 2 3 4 5 

A- LIBERALIZMUS 1,87 0,11 2,88 2,31 2,96 2,44 2,39 
A- KONZERVATIVIZMUS 1,86 0,11 3,16 3,54 3,36 3,26 3,55 
A- SOCIALIZMUS 9,46 0,00 2,42 2,82 2,08 2,81 3,36 
A- KOMUNIZMUS 7,59 0,00 3,62 4,32 3,12 4,16 4,71 
A- NACIONALIZMUS 3,02 0,01 2,29 2,56 1,95 2,39 2,85 
A- ENVIROMENTALIZMUS 1,86 0,11 3,61 2,81 3,70 2,92 2,91 
A- KRESŤANSTVO 0,84 0,49 3,72 3,36 4,32 3,36 3,55 

Legenda: 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – stredné odb. 
s maturitou, 5 –VŠ 
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 Diferencie  medzi vzdelanostnými skupinami v miere inklinácie k politickým 

ideológiám vo všeobecnosti sú signifikantné vo vzťahu k trom ideológiám – socializmu, 

komunizmu a nacionalizmu. Znamená to, že práve tieto ideológie sú respondentami veľmi 

rozdielne vnímané, keď vezmeme do úvahy výšku ukončeného vzdelania občanov.  Podľa 

údajov uvedených  v Tab. 39 je miera inklinácie vzdelanostných kategórií  k politickým 

ideológiám (na základnej úrovni – A) nasledovná.  Štatisticky významné diferencie  medzi 

vzdelanostnými skupinami boli zistené vo vzťahu socializmu (p=0,00; F=9,46), keď podľa M 

možno konštatovať, že k tejto ideológii inklinujú najviac tí, ktorí majú ukončené najvyššie 

dosiahnuté vzdelanie  stredné odborné bez maturity (M=2,08) a najmenej k tejto ideológii 

v rámci vzdelanostných kategórií inklinujú občania s VŠ vzdelaním (M=3,36). Štatisticky 

významné diferencie boli zistené aj vo vzťahu ku komunizmu (p=0,00; F=7,59). Podľa M je 

možné povedať, že k tejto ideológii na základnej úrovni najintenzívnejšie inklinuje skupina 

so stredným odborným vzdelaním bez maturity (M=3,12). Najmenej k marxizmu inklinuje 

skupina vysokoškolsky vzdelaných (M=4,71). O niečo menšie avšak stále štatisticky 

významné diferencie boli zistené aj vo vzťahu k nacionalizmu (p=0,01; F=3,02), keď k tejto 

ideológii najviac inklinuje kategória so stredným odborným vzdelaním bez maturity (M=1,95) 

/s vysokou mierou pozitívneho vnímania/, a najmenej intenzívne k nacionalizmu inklinujú 

VŠ vzdelaní (M=2,85). Pri globálnom pohľade na  priemerné skóre pri vnímaní ideológií 

podľa vzdelanostných kategórií je možné konštatovať, že najmenej významný je pre 

respondentov komunizmus. Najvýznamnejší sa pre občanov javí nacionalizmus 

(predovšetkým u SOU bez maturity). 

 

 

2.4.2.3.2 Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami v inklinácii    

               k hodnotám jednotlivých ideológií (základné hodnoty – A) 

 

     Základné hodnoty predstavujú ten priestor ideologických základní, ktorý sa stáva 

súčasťou života občanov v každodennej realite. Sledovanie rozdielov medzi vzdelanostnými 

kategóriami v preferencii hodnôt jednotlivých ideológií umožňuje hlbšie nahliadnutie do 

aktuálnych reálií ideológií. 

 Sledovanie interskupinových diferencií pri miere inklinácie ku hodnotám liberalizmu 

na základnej úrovni vedie k zisteniu štatisticky významnej diferencie  medzi určenými 

vzdelanostnými kategóriami v prípade jednej z hodnôt liberalizmu. Ide o hodnotu, podľa 

ktorej zákon platí pre každého rovnako (p=0,03; F2,66). Podľa priemerného skóre k nej 

najviac inklinuje skupina so stredným všeobecným vzdelaním s maturitou (M=1,79) 

a najmenej kategória so stredným odborným vzdelaním bez maturity (M=2,86). Zároveň je 

pri tejto hodnote možné konštatovať  vysokú významnosť pre respondentov všetkých 

vzdelanostných kategórií (na základe 7 stupňovej škály hodnotenia), keď tendenciu možno 

charakterizovať v tom zmysle, že významnosť tejto hodnoty zjavne rastie s rastom 
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najvyššieho ukončeného vzdelania. V celkovom pohľade na všetky hodnoty tejto ideológie pri 

rozhodovaní v každodennom živote  je možné povedať, že podľa priemerov sú pre občanov 

značne významné. Príčiny týchto zistení možno hľadať v aktuálne veľmi výrazných trendoch, 

ktoré vedú k intenzívnemu otváraniu sa priestoru slobody vo všetkých oblastiach 

spoločenského života. 

 

Tab. 40: Diferencie vo významnosti liberalizmu na základe vzdelania (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Základom všetkého diania v spoločnosti je každý 
jednotlivec a jeho záujmy, až potom nasledujú záujmy 
rôznych skupín obyvateľstva 

0,79 0,53 3,33 2,77 3,46 3,02 2,92 

Každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle 
všetko, čo zákon nezakazuje 

1,17 0,32 3,22 2,32 2,86 2,28 2,34 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať 
predovšetkým na vlastný rozum (mozog) 

0,85 0,49 2,77 2,27 2,93 2,42 2,35 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí pre každého 
rovnako 

2,66 0,03 2,66 1,79 2,86 1,95 1,81 

Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho radoví 
občania podporovali (súhlasili s ním) 

1,05 0,37 2,88 2,66 3,33 2,74 3,00 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, hnutia nie 
len jedna 

1,07 0,36 2,44 2,06 2,33 2,26 1,92 

Legenda: L – liberalizmus; : 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 
  

 
Tab. 41: Diferencie vo významnosti koznervativizmu na základe vzdelania (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo to čo bolo 
dobré v minulosti, bude dobré aj v budúcnosti 

2,37 0,05 2,55 3,45 3,20 2,76 2,90 

Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, 
hmatať 

4,40 0,00 3,44 4,45 4,00 4,00 4,79 

Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene vyvíja 1,25 0,28 3,11 2,54 2,60 2,27 2,61 
V každej spoločnosti musí byť nejaká hierarchia, kde jedni 
sú „vyššie“, iní „nižšie“ 

0,36 0,83 2,77 3,28 2,86 3,25 3,20 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať podľa seba, ale 
podľa toho, čo určí ten, kto vládne (vedie) 

0,87 0,48 3,66 4,44 4,00 4,10 4,37 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých ľudí, nie 
spoločné 

0,75 0,55 3,44 3,05 3,53 3,16 3,41 

Legenda: K – konzervativizmus; : 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
  
 

 Diferencie v miere inklinácie k hodnotám konzervativizmu sú signifikantné v prípade 

dvoch hodnôt – a to vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej užitočné sú len veci, ktoré je možné 

vidieť, počuť, hmatať (p=0,00; F=4,40). Trendy v preferencii tejto hodnoty nie sú 

jednoznačné, najintenzívnejšie k nej inklinuje skupina so základným vzdelaním (M=3,44) 

a najmenej kategória s VŠ vzdelaním (M=4,79), čo naznačuje postupný presun do 

negatívneho spektra škály. Štatisticky významné diferencie vykazuje aj hodnota 

„tradicionalizmu“ (p=0,05; F=2,37, najintenzívnejšie k tejto hodnote inklinuje skupina so 

základným vzdelaním (M=2,55) a najmenej skupina so stredným všeobecným vzdelaním 

s maturitou (M=3,45). Táto hodnota je teda preferovaná najnižšou a najvyššími 
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vzdelanostnými skupinami. Hľadanie náznakov jednoznačných trendov preferencií hodnôt 

konzervativizmu je málo efektívne. 

 

Tab. 42: Diferencie vo významnosti socializmu na základe vzdelania (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť 
súčasťou  života iných ľudí 

0,02 0,99 2,00 1,89 1,93 1,89 1,88 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí 1,46 0,21 1,66 2,10 1,40 2,14 2,07 
Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že každý môže 
niečo „získať“, nie v tom, že každý dostane rovnako 

0,26 0,87 2,66 2,40 2,66 2,33 2,33 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, 
čo kto potrebuje, nie podľa toho, čo si zaslúži 

10,83 0,00 3,00 3,66 2,20 3,61 4,72 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, všetci 
majú mať rovnaký život 

11,12 0,00 2,55 3,52 1,80 3,60 4,59 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za každých 
okolností 

9,65 0,00 2,66 3,35 2,53 3,31 4,59 

Legenda: S – socializmus; : 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 

  
 Ideológia socializmu je svojimi hodnotami jednou z tých, ktoré svojimi preferenciami 

vykazuje veľké rozpätie medzi najnižšou a najvyššou nameranou hodnotou pre vzdelanostné 

skupiny. Je možno uvažovať o tom, že práve toto zistenie prirodzene kopíruje aktuálnu 

situáciu v slovenskej spoločnosti. Štatisticky významné diferencie medzi vzdelanostnými 

skupinami pri 3 hodnotách.  Ide o hodnotu, podľa ktorej je  v spoločnosti potrebné 

rozdeľovať zdroje podľa potreby , nie podľa zásluh (p=0,00; F=10,83). Podľa priemerného 

skóre k tejto hodnote najviac inklinuje skupina so stredným odborným vzdelaním bez 

maturity (M=2,20) a najmenej VŠ vzdelaní ľudia (M=4,72) (značný rozdiel v M). Signifikantné 

diferencie boli namerané aj vo vzťahu k hodnote podľa ktorej všetci v spoločnosti majú mať 

rovnaký život, a v spoločnosti nemajú byť žiadne sociálne diferenciácie (p=0,00; F=11,12). 

Najviac k tejto hodnote inklinujú ľudia so stredným odborným vzdelaním bez maturity 

(M=1,80) a najmenej VŠ vzdelaní (M=4,59) /opäť so značným rozdielom M/. Štatisticky 

významné diferencie boli zistené aj pri hodnote, podľa ktorej zdroje v spoločnosti majú patriť 

všetkým rovnako za každých okolností (p=0,00; F=9,65), keď podľa priemerov k tejto 

hodnote najviac inklinuje skupina so stredným vzdelaním bez maturity (M=2,53) a najmenej 

VŠ vzdelaní (M=4,59). Celkovo, pokiaľ ide o vnímanie  socializmu, možno na základe 

priemerov  povedať, že jeho hodnoty sú v živote občanov  dôležité. Ide zjavne najmä o tie 

hodnoty, ktoré poukazujú na rôzne atribúty ľudskej vzájomnosti, solidarity, podpory 

a vzájomné sociálne cítenie.  
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Tab. 43: Diferencie vo významnosti komunizmu  na základe vzdelania (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len ekonomické 
záležitosti a to, ako tu fungujú triedy, vrstvy, skupiny 

1,65 0,16 4,00 4,40 4,26 4,30 4,83 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah 
k svojej práci 

4,48 0,00 4,22 5,52 4,80 5,66 6,07 

V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok 
(moc) a tí čo nič nevlastnia 

6,35 0,00 3,00 3,91 1,53 3,49 3,92 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, 
vytvárajú bohatstvo spoločnosti 

4,30 0,00 2,88 3,60 1,80 3,09 3,66 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, všetko bude 
spravodlivé 

5,56 0,00 4,00 4,17 3,20 4,28 5,09 

 Legenda: Ko - komunizmus; : 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 
 

 Hodnoty ideológie komunizmu nie len že patria k najmenej preferovaným 

u respondentov, ale zároveň vykazujú vysokú mieru diferenciácie pokiaľ ide o postoj 

vzdelanostných skupín. Až na jednu hodnotu, boli zistené rozdiely v miere identifikácie sa 

s hodnotami komunizmu štatisticky významné. Najvýraznejšie interskupinové diferencie boli 

zistené pri hodnote, podľa ktorej v spoločnosti proti sebe stoja  vlastníci a nemajetní 

(p=0,00; F=6,35). Podľa priemerného skóre k nej najviac inklinuje kategória so stredným 

odborným vzdelaním bez maturity (M=1,53) a s výrazným odstupom najmenej k danej 

hodnote inklinujú VŠ vzdelaní respondenti (M=3,92). Ďalšie štatisticky významné diferencie 

boli zistené vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej v budúcej spoločnosti bude všetko spravodlivé 

(p=0,00; F=5,56) keď podľa priemerného skóre k nej najviac inklinuje kategória so stredným 

odb. vzdelaním bez maturity (M=3,20) a s veľkým rozdielom  k nej najmenej inklinujú VŠ 

vzdelaní (M=5,09). Vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej človek k svojej práci môže pristupovať 

ako robot (p=0,00; F=4,48) možno konštatovať, že podľa priemerného skóre ju najmenej 

odmieta kategória so základným vzdelaním (M=4,22). Výrazne odmietavý postoj k tejto 

hodnote, charakterizujúcej ideológiu komunizmu vykazuje kategória respondentov 

s vysokoškolským vzdelaním (M=6,07), keď aj všetky vzdelanostné kategórie sa k tejto 

hodnote stavajú ako k nevýznamnej a málo preferovanej vo všeobecnosti. Štatisticky 

významné diferencie boli zistené aj vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej bohatstvo 

v spoločnosti vytvárajú nemajetní (p=0,00; F=4,30). Podľa priemerného skóre vysoké 

preferencie voči tejto hodnote boli zistené u skupiny respondentov so stredným odborným 

vzdelaním bez maturity (M=1,80), naopak skôr odmietavý postoj k tejto hodnote vykazujú 

vysokoškoláci. Celkovo je pri ideológii komunizmu zaujímavé veľké rozpätie nameraných 

skóre – od najnižšieho (M=1,53) až po najvyššie (M=6,07)., čo znovu poukazuje na to, že 

niektoré z týchto hodnôt sú niektorým skupinám občanov blízke, iné, naopak vyvolávajú 

odmietavé reakcie, podobe ako pri ideológii socializmu. 

 

 

 

 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 209

 

Tab. 44: Diferencie vo významnosti nacionalizmu  na základe vzdelania (základné hodnoty –A) (ONEWAY)  
 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je nevyhnutné stále 
posilňovať slovenský národ 

2,43 0,04 2,11 2,50 1,93 2,31 2,86 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný aj 
každý Slovák 

2,47 0,04 2,55 2,97 2,00 2,44 2,98 

Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je 
starostlivosť o slovenské zvyky, tradície, kultúru 

2,35 0,05 1,88 2,58 1,80 2,35 2,78 

Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský kapitál“ až 
potom „zahraničné investície“ 

2,08 0,08 2,33 2,55 2,00 2,77 3,03 

Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade slovenských 
občanov, potom všetkých ostatných. 

3,74 0,00 1,77 2,25 1,60 2,08 2,73 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého občana 
prvoradá 

0,71 0,58 3,11 2,54 2,40 2,40 2,71 

Legenda: N – nacionalizmus,  1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 

 

 Diferencie v preferenciách hodnôt ideológie nacionalizmu sú, podľa údajov, 

uvedených v Tab.44,  signifikantné vo vzťahu k štyrom zo šiestich hodnôt. Celkovo najviac 

sú tieto hodnoty preferované u skupiny respondentov so stredným odborným vzdelaním bez 

maturity – čo platí vo vzťahu k všetkým hodnotám. Naopak najmenej k hodotám 

nacioanlizmu inklinujú respondenti s vysokoškolským vzdelaním. Táto tendencia je zjavná 

bez ohľadu na štatistickú významnosť zistených interskupinových diferencií. 

 

Tab. 45: Diferencie vo významnosti enviromentalizmu  na základe vzdelania (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného prostredia 0,96 0,42 3,44 2,58 3,20 2,64 2,68 
Starostlivosť o Zem ako celok je dôležitejšia ako o  menšie 
celky 

2,00 0,09 3,66 2,75 3,93 3,07 2,99 

Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné prostredie, 
potom príde na rad človek so svojimi potrebami 

1,23 0,29 4,11 3,25 4,00 3,20 3,20 

Človek sa musí veľmi zodpovedne správať k prírode 
a životnému prostrediu, lebo to je hlavná  hodnota 

2,43 0,04 3,33 2,63 3,86 2,64 2,65 

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 1,05 0,38 3,55 2,71 3,40 2,99 3,07 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý život ako ľudia 1,01 0,40 3,55 2,97 3,80 3,00 2,90 

Legenda: E – enviromentalizmus; ,  1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 
– stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 

          Naopak, najnižšia miera diferencovovanosti pre vzdelanostné skupiny bola zistená pri 

hodnotách ideológií environmentalizmu a kresťanstva. Hodnoty environmentalizmu sú, 

podľa zistených preferencií vnímané pozitívne, až priemerne. Navyše, ide o situáciu, kedy 

hodnoty, ktoré v každodennom živote zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, nie sú vysoko 

preferované ako hodnoty, ktoré vedú rozhodovanie o tom, koho a čo voliť. Výrazne naj 

preferovanejšou je hodnota, ktorá vypovedá o ochrane životného prostredia ako 

o najdôležitejšej hodnote (M=2,58 pre respondentov s ukončeným stredným všeobecným 

vzdelaním). Najmenej významnou je hodnota o uprednostnení „záujmov a potrieb prírody“ 

pre záujmami a potrebami človeka pre respondentov so základným vzdelaním (M=4,11). 
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 Štatisticky významné diferencie medzi vzdelanostnými skupinami boli zistené vo 

vzťahu k hodnote, podľa ktorej človek sa musí k prírode ako k hlavnej hodnote správať 

veľmi zodpovedne (p=0,04; F=2,43) pričom podľa M k nej najviac inklinuje  skupina  so 

stredným všeobecným vzdelaním s maturitou  (M=2,63) a najmenej k nej inklinuje skupina 

so základným vzdelaním (M=3,33). 

 

Tab. 46: Diferencie vo významnosti kresťanstva  na základe vzdelania (základné hodnoty –A) (ONEWAY) 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Základom vš. života – človeka i spoločnosti je Boh 0,36 0,83 3,88 3,47 4,20 3,58 3,71 
Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 1,21 0,30 4,00 3,55 4,60 3,42 3,82 
Základom života človeka je láska k Bohu, sebe a iným 
ľuďom 

1,05 0,37 3,88 3,18 4,33 3,25 3,50 

Každý človek má nádej byť spasený na základe božej 
milosti 

0,63 0,63 3,88 3,59 4,46 3,66 3,93 

Základom života človeka je usporiadaný život v tradičnej 
rodine 

0,37 0,82 2,77 2,72 3,33 2,67 2,77 

Kr 

Základom dobrého života človeka sú božie prikázania 1,25 0,28 3,88 3,67 5,00 3,61 3.59 

Legenda: Kr – kresťanstvo; 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 

 

     Kresťanská ideológia je svojimi hodnotami z pohľadu triedenia respondentov podľa 

úrovne dosiahnutého vzdelania vysoko homogénnym celkom. Diferencie medzi 

vzdelanostnými skupinami sú minimálne a teda aj rozpätie medzi najnižšími a najvyššími 

hodnotami priemerného skóre je minimálne. Ide o hodnoty, ktoré sú u občanov stabilne 

priemerne preferované, s drobnými odchýlkami. Viditeľnou tendenciou je tu zjavne najnižšia 

miera inklinácie k hodnotám kresťanstva v skupine respondentov so stredným odborným 

vzdelaním bez maturity. Celkovo najviac preferovanou je hodnota, ktorá je spojená 

s orientáciou na tradičné chápanie rodiny a jej významu pre život indivíduí i spoločnosť ako 

celok. 

 

 

2.4.2.3.3. Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami v inklinácii 
k ideológiám (volebné hodnoty -B) 

 
 
          Hodnoty ideológií ako základ pre rozhodovanie sa vo voľbách často nadobúdajú 

odlišný charakter i celkový obraz v porovnaní s „nezáväzným“ vnímaním týchto hodnôt ako 

súčasti každodenného života. Než analýza postúpi do fázy zisťovania rozdielov medzi tým, čo 

si o hodnotách ideológií respondenti myslia a tým, ako svoj postoj zohľadňujú pri volebných 

urnách, zaujímavé je sledovať aj na úrovni volebných hodnôt situáciu medzi vzdelanostnými 

skupinami respondentov 
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Tab. 47: Diferencie vo významnosti politických ideológií na základe vzdelania (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN IDEOLÓGIA F P 

1 2 3 4 5 

B- LIBERALIZMUS 1,94 0,10 2,90 2,32 3,05 2,40 2,41 
B- KONZERVATIVIZMUS 1,56 0,18 3,37 3,41 3,31 3,20 3,52 
B-SOCIALIZMUS 8,82 0,00 2,70 3,00 1,81 2,94 3,45 
B-KOMUNIZMUS 8,14 0,00 3,88 4,34 2,90 4,01 4,70 
B-NACIONALIZMUS 3,85 0,00 1,92 2,58 1,62 2,41 2,82 
B-ENVIROMENTALIZMUS 0,51 0,72 3,66 3,07 3,38 3,04 3,02 
B-KRESťANSTVO 0,58 0,67 3,75 3,56 4,34 3,46 3,57 

Legenda:  ; 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – stredné odb. 
s maturitou, 5 –VŠ 
 

 Sledovanie vzdelanostných diferencií pri miere inklinácie k ideológiám pri 

rozhodovaní vo voľbách umožňuje konštatovať štatisticky významné diferencie  medzi 

vzdelanostnými skupinami v prípade ideológie socializmu, komunizmu a nacionalizmu. Vo 

vzťahu k socializmu (p=0,00; F=8,82) boli zistené signifikantné diferencie, ktoré sa svojím 

charakterom opakujú aj u ostatných dvoch spomínaných ideológií, keď podľa priemerného 

nameraného skóre charakter interskupinových diferencií naznačuje zjavnú tendenciu, podľa 

ktorej najnižšiu mieru inklinácie k týmto ideológiám vykazujú respondenti 

s vysokoškolským vzdelaním. Ešte zaujímavejšie je, že táto tendencia sa týka vlastne 

všetkých sledovaných ideológií. Znamená to, že vo voľbách sa pre väčšinu respondentov 

s vysokoškolským vzdelaním stávajú hodnoty ideológií najmenej dôležité v porovnaní 

s ostatným vzdelanostnými skupinami a že teda vysokoškoláci väčšou mierou, než ostatní 

respondenti zohľadňujú aj iné, než hodnotové rámce.  

          Najvýznamnejšie ideológie pre občanov  pri rozhodovaní vo voľbách  sú podľa 

vzdelanostných skupín: nacionalizmus s  (M=1,62 až M=2,82); socializmus  s (M=1,81 až 

M=3,45) a liberalizmus s (M=2,41 až M=3,05). Najmenej významnou ideológiou je ako aj pri 

sledovaní ostatných identifikačných znakov  komunizmus s (M=2,90 až 4,70). 

 Z celkového pohľadu na preferovanie jednotlivých ideologických paradigiem pri 

rozhodovaní vo voľbách je zaujímavé  zistenie, podľa ktorého napriek relatívne negatívnemu 

vnímaniu komunizmu ale aj socializmu vo vzdelanostných kategóriách je pri najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní stredné odb. bez maturity vnímanie týchto ideológií značne 

významné: komunizmus M=2,90 a socializmus M=1,81. V tejto vzdelanostnej kategórii je tiež  

ako najviac významný spomedzi sledovaných vzdelanostných skupín nacionalizmus M=1,62. 

 

 

2.4.2.3.4. Diferencie medzi vzdelanostnými kategóriami v inklinácii     

                  k hodnotám jednotlivých ideológií (volebné hodnoty – B) 

 

          Pohľad na volebné hodnoty  cez jednotlivé položky ideológií samostatne poskytuje 

veľmi podrobný prehľad situácie, ktorá charakterizuje volebné rozhodovanie respondentov. 
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Tab. 48: Diferencie vo významnosti hodnôt liberalizmu na základe vzdelania (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Základom všetkého diania v spoločnosti je každý 
jednotlivec a jeho záujmy, až potom nasledujú záujmy 
rôznych skupín obyvateľstva 

2,10 0,07 3,66 2,59 3,80 2,92 2,87 

Každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle 
všetko, čo zákon nezakazuje 

1,15 0,32 3,00 2,17 2,93 2,36 2,36 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať 
predovšetkým na vlastný rozum  

0,88 0,52 2,77 2,40 3,00 2,30 2,44 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí pre každého 
rovnako 

1,66 0,15 2,44 1,86 2,80 2,14 1,94 

Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho  občania 
podporovali (súhlasili s ním) 

1,59 0,17 3,00 2,72 3,40 2,46 2,81 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, hnutia nie 
len jedna 

0,56 0,68 2,55 2,16 2,40 2,21 2,02 

Legenda: L – liberalizmus; ; 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 

  

          Liberalizmus ako vcelku skôr pozitívne prijímaná ideológia je svojimi hodnotami 

významným stimulátorom volebného rozhodovania, na čo poukazujú aj priemerné namerané 

skóre. Diferencie medzi vzdelanostnými skupinami síce nie sú štatisticky významné, pri 

väčšine hodnôt však možno sledovať kľúčovú tendenciu, ktorá stavia skupinu 

vysokoškolákov do pozície najviac liberálne orientovanej vzdelanostnej skupiny. Existuje 

určite minimálne niekoľko významných faktorov, ktoré sa podieľajú na vysokej miere 

preferencie liberálnych hodnôt u tejto skupiny respondentov, k významným určite patrí 

spojenie vzdelania s väčšími možnosťami slobodného pohybu vo väčšine oblastí 

spoločenského života ale tiež poznaní, prípadne reálnejším odhadom možností, ktoré 

poskytuje slobodné rozhodovanie.  

           

Tab. 49: Diferencie vo významnosti hodnôt lkonzervativizmu  na základe vzdelania (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY 

 
  F 

 
P 1 2 3 4 5 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo to čo bolo 
dobré v minulosti, bude dobré aj v budúcnosti 

0,96 0,42 2,88 3,41 3,20 2,97 3,01 

Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, 
hmatať 

3,93 0,00 3,66 3,97 3,86 3,70 4,53 

Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene vyvíja 0,58 0,67 3,22 2,85 2,53 2,58 2,78 
V každej spoločnosti musí byť nejaká hierarchia, kde jedni 
sú „vyššie“, iní „nižšie“ 

0,20 0,93 3,44 3,20 3,06 3,14 3,29 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať podľa seba, ale 
podľa toho, kto vládne 

0,88 0,47 3,55 4,09 3,80 3,78 4,15 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých ľudí, nie 
spoločné 

1,08 0,36 3,44 2,94 3,40 3,06 3,37 

Legenda: K – konzervativizmus; ; 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 
 

 Sledovanie vzdelanostných diferencií pri miere inklinácie k hodnotám 

konzervativizmu umožňuje konštatovať štatisticky významné diferencie medzi 

vzdelanostnými skupinami vo vzťahu k jednej hodnote. Štatisticky významné diferencie boli 

zistené vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej sú užitočné len veci, ktoré je možné hmatať, vidieť, 
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počuť (p=0,00; F=3,93), pričom podľa M k tejto hodnote najviac inklinuje skupina so 

základným vzdelaním (M=3,66) a najmenej skupina s VŠ vzdelaním (M=4,53). 

          Celkovo je konzervativizmus svojimi hodnotami tou ideológiou, ktorá oslovuje najmä 

stredoškolsky vzdelaných občanov (predovšetkým so stredným odborným vzdelaním 

s maturitou). Toto je trend fungovania ideológie konzervativizmu na úrovni jdenotlivých 

hodnôt, i ideológie konzervativizmu ako celku. Podľa priemerného nameraného skóre je táto 

ideológia vo voľbách významná len priemerne. 

 

Tab. 50: Diferencie vo významnosti hodnôt socializmu  na základe vzdelania (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť 
súčasťou  života iných ľudí 

0,75 0,55 1,77 2,18 1,60 2,00 1,99 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí 1,43 0,22 2,44 2,20 1,40 2,07 2,18 
Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že každý môže 
niečo „získať“, nie v tom, že každý dostane rovnako 

0,37 0,82 2,44 2,77 2,26 2,65 2,57 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, 
čo kto potrebuje, nie podľa toho, čo si zaslúži 

11,58 0.00 3,22 3,41 1,93 3,83 4,76 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, všetci 
majú mať rovnaký život 

9,72 0,00 4,00 3,77 1,73 3,60 4,62 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za každých 
okolností 

9,76 0,00 2,33 3,64 1,93 3,47 4,55 

Legenda: S – socializmus; 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – stredné 
odb. s maturitou, 5 –VŠ 

 

 Diferencie medzi vzdelanostnými skupinami v miere inklinácie k hodnotám, 

charakterizujúcim socializmus sú signifikantné vo vzťahu k trom zo šiestich položiek. Ide 

o hodnotu, podľa ktorej každý môže niečo získať, ale nie preferovanie egalitárstva (p=0,00; 

F=11,58) pričom podľa priemerného skóre k nej najviac inklinuje skupina so stredným 

odborným vzdelaním bez maturity (M=1,93) a najmenej vysokoškolsky vzdelaní respondenti 

(M=4,76). Štatisticky významné diferencie boli zistené aj vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej 

zdroje v spoločnosti majú patriť všetkým rovnako za každých okolností (p=0,00; F=9,76), 

keď podľa M k nej najviac inklinuje skupina SOŠ bez maturity (M=1,93) a najmenej VŠ 

vzdelaní (M=4,55). Ďalšie signifikantné diferencie boli zistené aj vo vzťahu k hodnote, podľa 

ktorej v spoločnosti nemajú byť žiadne triedy (p=0,00; F=9,72). Podľa priemerného skóre 

k nej najviac inklinuje skupina SOŠ bez maturity (M=1,73),najmenej obdobne ako 

v predošlých prípadoch VŠ vzdelaní (M=4,62). 

     Socializmus ako ideológia je svojím hodnotovým charakterom zároveň silne pozitívne 

vnímanou aj výrazne odmietanou ideológiou. Je to známka toho, že respondenti neodmietajú 

všetko, čo je s touto ideológiou spojené, ale že k hodnotám socializmu pristupujú selektívne. 

Je však otázne, či to robia vedome (či si uvedomujú, že hodnoty, ktoré vysoko preferujú, sú 

hodnotami socialistickej ideológie). 
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Tab. 51: Diferencie vo významnosti hodnôt komunizmu  na základe vzdelania (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len ekonomické 
záležitosti a to, ako tu fungujú triedy, vrstvy, skupiny 

1,93 0,10 4,33 4,46 3,80 4,21 4,74 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah 
k svojej práci 

6,20 0,00 5,55 5,63 3,66 5,23 5,89 

V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok 
(moc) a tí čo nič nevlastnia 

4,93 0,00 2,88 3,95 2,00 3,45 4,05 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, 
vytvárajú bohatstvo spoločnosti 

3,98 0,00 3,11 3,39 1,86 3,09 3,75 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, všetko bude 
spravodlivé 

7,53 0,00 3,55 4,02 3,20 4,08 5,09 

Legenda: Ko - komunizmus; 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 

 

 Miera inklinácie k hodnotám komunizmu je u vzdelanostných skupín  výrazne 

diferencovaná – okrem jednej hodnoty. Vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej v budúcej 

spoločnosti  bude všetko spravodlivé (p=0,00; F=7,53), sú diferencie signifikantné a keď 

podľa M k nej najviac inklinuje skupina so základným vzdelaním (M=3,55) a najmenej VŠ 

vzdelaní (M=5,09): Tento trend možno pozorovať v prípadoch všetkých hodnôt, ktoré 

vykazujú štatisticky významné diferencie medzi vzdelanostnými skupinami respondentov. 

          V celkovom pohľade na komunizmus  cez vzdelanostné kategórie neprekvapuje 

výrazne odmietavý postoj k niektorým jeho hodnotám s nameraným priemerom  až 

(M=6,20). O blízkosti niektorých hodnôt marxizmu  podstate človeka však  svedčia priemery 

(M=1,86) pri hodnote , podľa ktorej ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú 

bohatstvo spoločnosti, ktorá sa javí ako značne významná pre slovenských  občanov  - 

respondentov pri rozhodovaní v parlamentných voľbách 2006. Tieto ľavicové hodnoty boli 

integrované aj do volebného programu niektorých slovenských politických subjektov, ktoré  

dosiahli vo voľbách relatívne dobrý výsledok. 

 

Tab. 52: Diferencie vo významnosti  hodnôt  nacionalizmu   na základe vzdelania (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je nevyhnutné stále 
posilňovať slovenský národ 

1,97 0,09 2,00 2,62 1,80 2,35 2,77 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný aj 
každý Slovák 

2,58 0,03 1,77 2,87 1,86 2,49 2,93 

Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je 
starostlivosť o slovenské zvyky, tradície, kultúru 

3,10 0,01 1,88 2,58 1,33 2,55 2,79 

Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský kapitál“ až 
potom „zahraničné investície“ 

2,54 0,03 2,44 2,58 1,60 2,57 2,92 

Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade slov. 
občanov, potom  ostatných. 

5,31 0,00 1,44 2,25 1,33 2,18 2,80 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého občana 
prvoradá 

1,86 0,11 2,00 2,59 1,80 2,32 2,72 

Legenda: N – nacionalizmus, 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 

 

  Podľa údajov v Tab. 52 je možné konštatovať nasledovné. Štatisticky významné 

diferencie boli zistené vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej  by spoločnosť mala v prvom rade 
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podporovať slovenských občanov, potom všetkých ostatných (p=0,00,  F=5,31), pričom podľa 

M k nej najviac inklinuje skupina  SOŠ bez maturity (M=1,33) a najmenej VŠ vzdelaní 

(M=2,80). Štatisticky významné diferencie boli zistené aj k hodnote podľa ktorej  je 

starostlivosť o slovenské tradície dôležitejšia ako o kultúru iných národov (p=0,01,  F=3,10) 

pričom podľa M k nej najviac inklinuje skupina  so stredným vzdelaním bez maturity 

(M=1,33) a najmenej  VŠ vzdelaní (M=2,79). Ďalej boli štatisticky významné diferencie 

namerané vo vzťahu k hodnote podľa ktorej sloboda  každého Slováka je priamo závislá na 

slobode slovenského národa (p=0,03,  F=2,58), keď k nej s najväčšou mierou inklinuje 

skupina  so základným vzdelaním (M=1,77) a najmenej  VŠ vzdelaní (M=2,93). Poslednou 

hodnotou, pri ktorej boli zistené štatisticky významné diferencie bola hodnota, podľa ktorej 

je potrebné v prvom rade podporovať domáci kapitál, až potom zahraničné investície 

(p=0,03,  F=2,54), keď podľa M  k nej s najvyššou mierou inklinuje skupina  so stredným 

vzdelaním bez maturity (M=1,60)   a najmenej VŠ vzdelaní  (M=2,92).  

          Ako aj pri pohlaví a veku, aj pri vzdelanostných skupinách je  nacionalizmus  

s hodnotami, ktoré ho identifikujú, vnímaný ako  značne významný, o čom opäť vypovedajú 

namerané priemery. Opäť sa teda potvrdzuje  vysoko pozitívny národniarsky princíp pre 

veľkú časť slovenskej populácie (na základe určitého zovšeobecnenia). 

 

Tab. 53: Diferencie významnosti  hodnôt  enviromentalizmu  na základe vzdelania (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 
 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného prostredia 0,73 0,56 3,55 2,94 2,66 2,79 2,72 
Starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia ako o  menšie 
celky 

0,35 0,83 3,33 3,14 3,46 3,06 2,99 

Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné prostredie, 
potom príde na rad človek so svojimi potrebami 

0,34 0,84 3,77 3,45 3,60 3,36 3,26 

Človek sa musí veľmi zodpovedne správať k prírode 
a životnému prostrediu, lebo to je hlavná  hodnota 

1,21 0,30 3,44 2,77 3,46 2,64 2,68 

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 0,66 0,61 3,66 2,90 3,40 3,15 3,19 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý život ako ľudia 1,26 0,28 4,22 3,24 3,73 3,23 3,02 

Legenda: E – enviromentalizmus, 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
 
 
 
 

Tab. 54: Diferencie významnosti  hodnôt  kresťanstva   na základe vzdelania (volebné hodnoty -B) (ONEWAY) 

MEAN   
 HODNOTY 

 
F 

 
P 1 2 3 4 5 

Základom vš. života – človeka i spoločnosti je Boh 0,50 0,7 
3 

3,66 3,71 4,53 3,60 3,72 

Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 0,80 0,52 3,77 3,75 4,46 3,43 3,76 
Základom života človeka je láska k Bohu, sebe a iným 
ľuďom 

0,52 0,71 3,88 3,41 4,26 3,44 3,58 

Každý človek má nádej byť spasený na základe božej 
milosti 

0,96 0,42 3,88 3,77 4,73 3,61 4,02 

Základom života človeka je usporiadaný život v tradičnej 
rodine 

0,47 0,75 3,11 2,93 3,26 2,92 2,68 

Kr 

Základom dobrého života človeka sú božie prikázania 0,84 0,49 4,22 3,82 4,80 3,77 3,66 

Legenda: Kr – kresťanstvo, 1 – ZŠ, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – 
stredné odb. s maturitou, 5 –VŠ 
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 Sledovanie vzdelanostných diferencií pri miere inklinácie k hodnotám 

enviromentalizmu a kresťanstva  pri rozhodovaní vo voľbách 2006 nie sú výsledky 

štatisticky významné avšak trendy, čitateľné z hodnôt priemerného skóre naznačujú 

zreteľné orientácie. Environmentalizmus so svojimi hodnotami je ideológiou, ku ktorej 

inklinujú najmä respondenti vyšším vzdelaním (najviac vysokoškoláci) . 

     Kresťanské hodnoty ako „volebné hodnoty“ sú najmenej významné pre absolventov 

stredných odborných škôl bez maturity, keď stredoškoláci s maturitou (odborné zamerania) 

naopak patria k tým, ktorí napriek všeobecne skôr priemernej inklinácii, zohľadňujú 

hodnoty kresťanstva vo voľbách snáď najviac.  

 

 

2.4.2.4. Diferencie v miere  preferovania politických ideológií 
v živote vo všeobecnosti (A) a v rozhodovaní pri voľbách (B)  

 
 
Hodnoty reprezentujúce  jednotlivé politické ideológie majú  bezpochyby vplyv na  

správanie a konanie indivíduí v ich živote. Zaujímavé je sledovanie diferencií  medzi 

jednotlivými ideológiami; ale aj ich konkrétnymi hodnotami, do akej miery sú pre ľudí 

významné/nevýznamné v živote vo všeobecnosti (základné hodnoty – A) a pri rozhodovaní pri 

parlamentných voľbách (2006) (volebné hodnoty – B). Získané výsledky boli spracované 

pomocou multidimenzionálnej analýzy rozptylu MANOVA – opakované meranie pre 

vnútrosubjektový  faktor (A, B). 

 

 

2.4.2.4.2 Diferencie v preferovaní  ideológií pri rozhodovaní  

                 vo všeobecnosti (A) a pri rozhodovaní vo voľbách (B) 

 

     Kľúčovou časťou analýzy je porovnanie preferencií, ktoré boli zistené voči ideológiám 

a ich hodnotám vo všeobecnosti a preferencií týchto hodnôt vo „volebnom“ čase. 

  
Tab. 55: Diferencie v miere významnosti medzi ideológiami;  základné hodnoty –A  

              a volebné hodnoty – B  ( MANOVA 2 x 7) 

MEAN IDEOLÓGIA F P 

A B 

LIBERALIZMUS 0,00 0,95 2,43 2,42 
KONZERVATIVIZMUS 1,66 0,19 3,44 3,39 
SOCIALIZMUS 7,00 0,00 3,01 3,11 
KOMUNIZMUS 1,45 0,22 4,37 4,32 
NACIONALIZMUS 0,54 0,46 2,60 2,57 
ENVIROMENTALIZMUS 6,56 0,01 2,95 3,07 
KRESŤANSTVO 6,12 0,01 3,49 3,57 

 

 

 Sledovanie  miery štatisticky významných diferencií v preferovaní politických ideológií 

v každodennom živote (A) a pri rozhodovaní vo voľbách  (B) umožňuje konštatovať podľa tab. 
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55 nasledovné. Štatisticky významné diferencie  v živote vo všeobecnosti - A a pri 

parlamentných voľbách - B existujú vo vzťahu k ideológii socializmu  (p=0,00; F=7,00), 

pričom podľa priemerného nameraného skóre socializmus je významnejší pre občanov viac 

v každodennom živote(M=3,01) ako pri rozhodovaní vo voľbách (M=3,11). Štatisticky 

významné diferencie boli zistené aj vo vzťahu k preferovaniu enviromentalizmu (p=0,01; 

F=6,56), keď podľa M táto ideológia  viac oslovuje občana  v každodennom živote (M=2,95) 

ako pri rozhodovaní odovzdania hlasu v parlamentných voľbách (M=3,07).  Štatisticky 

významné diferencie boli zistené aj vo vzťahu ku kresťanstvu (p=0,01; F=6,12) keď podľa M 

je táto ideológia  významnejšia vo vzťahu ku každodennému životu ako vo vzťahu 

k volebnému výberu pri parlamentných voľbách.  Veľmi zaujímavé je tiež zistenie, podľa 

ktorého  existujú štatisticky  minimálne rozdiely  v preferovaní liberalizmu vo vzťahu ku 

každodennému životu ale aj pri voľbách (F=0,00) 

 

 

2.4.2.4.3 Diferencie v miere preferovania medzi hodnotami 

jednotlivých ideológií pri rozhodovaní vo všeobecnosti (A) a pri 

rozhodovaní vo voľbách (B) 

 

          Konkrétnejšie zistenia poskytuje prehľad údajov na úrovni jednotlivých hodnôt 

ideológií. 

 

Tab. 56: Diferencie v miere významnosti medzi hodnotami liberalizmu:   základné hodnoty –A  

               a volebné hodnoty – B  ( MANOVA 2 x 6) 

MEAN   (HODNOTY) F P 

A B 

Základom všetkého diania v spoločnosti je každý jednotlivec a jeho 
záujmy, až potom nasledujú záujmy rôznych skupín obyvateľstva 

0,90 0,34 2,95 2,89 

Každý môže byť slobodný a konať podľa vlastnej vôle všetko, čo zákon 
nezakazuje 

0,00 1,00 2,36 2,36 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme spoliehať predovšetkým na 
vlastný rozum (mozog) 

0,26 0,60 2,39 2,42 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí pre každého rovnako 3,13 0.07 1,92 2,03 

Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho radoví občania 
podporovali (súhlasili s ním) 

4,59 0,03 2,86 2,72 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, hnutia nie len jedna 0,75 0,38 2,08 2,13 

Legenda: L – liberalizmus 

 

 Podľa údajov  uvedených v  tab. 56  je zrejmé, že občania – respondenti  vnímajú   

výrazne diferencovane (v porovnaní úrovne A a úrovne B) v rámci liberalizmu hodnotu: Pre 

všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby ho radoví občania podporovali (p=0,03; F=4,59), 

keď  má väčší vplyv pri rozhodovaní vo voľbách (M=2,72) ako pri každodennom rozhodovaní  

v živote (M=2,86). Zaujímavé je tiež zistenie, podľa ktorého  je hodnota, podľa ktorej každý 

môže konať všetko čo zákon nezakazuje vysoko stabilná pri rozhodovaní v každodennom 

živote ale aj pri volebnom výbere (F=0,00).  
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Tab. 57: Diferencie v miere významnosti medzi hodnotami konzervativizmu:   základné hodnoty –A  

               a volebné hodnoty – B  ( MANOVA 2 x 6) 

MEAN   (HODNOTY) F P 

A B 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo to čo bolo dobré 
v minulosti, bude dobré aj v budúcnosti 

2,68 0,10 2,98 3,08 

Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, hmatať 14,06 0,00 4,41 4,11 

Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene vyvíja 10,63 0,00 2,50 2,73 

V každej spoločnosti musí byť nejaká hierarchia, kde jedni sú „vyššie“, 
iní „nižšie“ 

0,01 0,90 3,21 3,22 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať podľa seba, ale podľa toho, čo 
určí ten, kto vládne 

11,57 0,00 4,27 4,00 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých ľudí, nie spoločné 0,98 0,32 3,27 3,19 

Legenda: K – konzervativizmus 
 

 Podľa údajov uvedených v tab. 57 je  badateľné, že občania – respondenti vnímajú 

rozdielne (komparácia úrovne A s úrovňou B) pri konzervativizme hodnotu: Užitočné môžu 

byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, hmatať (p=0,00; F=14,06) pričom podľa M  na ňu 

kladú  vyšší dôraz pri voľbách (M=4,11) ako v každodennom živote (M=4,41). Ďalšou 

hodnotou pri konzervativizme, pri ktorej boli zistené diferencie  v miere významnosti pri 

voľbách a v bežnom živote  je hodnota, podľa ktorej  ľudia potrebujú pri rozhodovaní 

autoritu (p=0,00; F=11,57) pričom podľa M možno konštatovať, že na ňu kladú väčší dôraz 

pri rozhodovaní vo voľbách (M=4,00) ako pri každodennom živote (M=4,27). Hodnotou, pri 

ktorej je možné sledovať diferencie v miere významnosti na úrovni A a úrovni B  je položka 

konzervativizmu: Spoločnosť = „živé telo“ /organicizmus/ (p=0,00; F=10,63), keď podľa 

priemerného nameraného skóre je dôraznejšie uplatňovaná pri hodnotení bežného 

každodenného rozhodovania (M=2,50) v porovnaní s rozhodovaním v parlamentných voľbách 

M=2,73). 

 

Tab. 58: Diferencie v miere významnosti medzi hodnotami socializmu:   základné hodnoty –A  

              a volebné hodnoty – B  ( MANOVA 2 x 6) 

MEAN   (HODNOTY) F P 

A B 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť súčasťou  života 
iných ľudí 

3,33 0,06 1,89 2,01 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj o ostatných ľudí 1,17 0,27 2,06 2,12 

Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že každý môže niečo „získať“, nie 
v tom, že každý dostane rovnako 

11,18 0,00 2,36 2,62 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, čo kto potrieb 
nie  podľa  zásluh 

0,13 0,71 4,01 4,04 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, vrstvy, všetci majú mať rovnaký 
život 

1,59 0,20 3,90 4,00 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako za každých okolností 0,53 0,46 3,81 3,87 

Legenda: S - socializmus 

 

 Prehľad diferencií v preferovaní hodnôt socializmu pri každodennom živote a pri 

rozhodovaní vo voľbách  podľa údajov uvedených v tab. 58 umožňuje konštatovať 

nasledovné štatisticky významné diferencie. Občania – respondenti vnímajú rozdielne 

(komparácia úrovne A s úrovňou B) pri socializme hodnotu rovnosti šancí, nie egalitárstva 
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(p=0,00; F=11,18) pričom podľa priemerného nameraného skóre k nej viac inklinujú  pri 

každodennom rozhodovaní (M=2,36) ako pri rozhodovaní vo voľbách (M=2,62). 

 

Tab. 59: Diferencie v miere významnosti medzi hodnotami komunizmu:   základné hodnoty –A  

               a volebné hodnoty – B  ( MANOVA 2 x5) 

MEAN   (HODNOTY) F P 

A B 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len ekonomické záležitosti a to, ako 
tu fungujú triedy, vrstvy, skupiny 

0,07 0,78 4,53 4,51 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah k svojej práci 5,06 0,02 5,73 5,53 

V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú majetok (moc) a tí čo nič 
nevlastnia 

0,76 0,38 3,66 3,73 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú bohatstvo 
spoločnosti 

0,00 0,99 3,38 3,38 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, všetko bude spravodlivé 2,03 0,15 4,55 4,44 

Legenda: Ko - komunizmus 

 

 Podľa údajov uvedených v tab. 59 je zrejmé, že existujú štatisticky významné 

diferencie vo vzťahu k hodnote komunizmu, podľa ktorej pracujúci človek je ako robot 

a nepotrebuje mať nijaký vzťah k svojej práci (p=0,02; F=5,06) keď podľa priemerného 

nameraného skóre táto hodnota je pre občanov – respondentov  dôležitejšia pri rozhodovaní 

vo voľbách (M=5,53) v porovnaní s uplatňovaním v každodennom živote (M=5,73). Zaujímavé 

je zistenie pri hodnote: Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú bohatstvo 

spoločnosti, kde podľa  (F=0,00) je možné konštatovať že neexistujú žiadne diferencie vo 

vnímaní významnosti tejto hodnoty vo voľbách ani v každodennom živote (M=3,38). 

 

Tab. 60: Diferencie v miere významnosti medzi hodnotami nacionalizmu:   základné hodnoty –A 

              a volebné hodnoty – B  ( MANOVA 2 x 6) 

MEAN   (HODNOTY) F P 

A B 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je nevyhnutné stále posilňovať 
slovenský národ 

0,01 0,89 2,56 2,55 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný aj každý Slovák 0,53 0,46 2,76 2,71 

Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných národov je starostlivosť 
o slovenské zvyky, tradície, kultúru 

0,61 0,43 2,54 2,59 

Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský kapitál“ až potom „zahraničné 
investície“ 

3,99 0,04 2,80 2,68 

Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade slovenských občanov, 
potom všetkých ostatných. 

0,57 0,44 2,36 2,40 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého občana prvoradá 0,89 0,34 2,58 2,52 

Legenda: N - nacionalizmus 
 

 Podľa údajov uvedených v tab. 60 je možné konštatovať existenciu štatisticky 

významných diferencií vo vnímaní dôležitosti pri bežnom živote (A) a pri rozhodovaní vo 

voľbách pri hodnote, podľa ktorej  je prvoradé podporovať slovenský kapitál, až potom 

zahraničné investície (p=0,04), keď podľa M je možné povedať, že občania – respondenti  ju 

vnímajú ako dôležitejšiu pri rozhodovaní vo voľbách (M=2,68) ako pri rozhodovaní  v bežnom 

živote (M=2,80). 
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Tab. 61: Diferencie v miere významnosti medzi hodnotami enviromentalizmu:   základné hodnoty –A  

               a volebné hodnoty – B  ( MANOVA 2 x 6) 

MEAN   (HODNOTY) F P 

A B 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného prostredia 3,32 0,06 2,69 2,80 

Starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia ako o menšie celky 0,51 0,47 3,02 3,07 

Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom príde 
na rad človek so svojimi potrebami 

2,17 0,14 3,26 3,36 

Človek sa musí zodpovedne správať k prírode a životnému prostrediu, 
lebo to je hlavná  hodnota 

0,33 0,56 2,70 2,73 

     

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 4,91 0,02 3,00 3,14 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý život ako ľudia 8,33 0,00 3,00 3,19 

Legenda: E – enviromentalizmus 
 

 Podľa údajov uvedených v tab. 61 je možné konštatovať existenciu štatisticky 

významných diferencií vo vzťahu významnosti  k hodnotám enviromentalizmu  pri  

rozhodovaní každodennom živote (A) a pri rozhodovaní vo voľbách (B) nasledovne. 

Štatisticky významné diferencie  boli zistené vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej zvieratá majú 

mať rovnaké právo na dobrý život ako ľudia (p=0,00; F=8,33), keď podľa priemerného 

nameraného skóre  má táto hodnota významnejší vplyv pri rozhodovaní pre občanov – 

respondentov v bežnom živote (M=3,00) ako pri rozhodovaní vo voľbách  (M=3,19). 

Štatisticky výynamné diferencie boli zistené tiež pri hodnote: Zvieratá musíme chrániť vždy a 

všade (p=0,02; F=4,91) keď podľa M je možné konštatovať, že  táto hodnota  má významnejší 

vplyv pri rozhodovaní pre občanov – respondentov v bežnom živote (M=3,00) ako pri 

rozhodovaní vo voľbách  (M=3,14). 

 

Tab. 62: Diferencie v miere významnosti medzi hodnotami kresťanstva:   základné hodnoty –A  

               a volebné hodnoty – B  ( MANOVA 2 x 6) 

MEAN   (HODNOTY) F P 

A B 

Základom vš. života – človeka i spoločnosti je Boh 1,60 0,20 3,64 3,71 

Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 0,02 0,87 3,68 3,69 

Základom života človeka je láska k Bohu, sebe a iným ľuďom 6,47 0,01 3,40 3,54 

Každý človek má nádej byť spasený na základe božej milosti 1,99 0,15 3,80 3,87 

Základom života človeka je usporiadaný život v tradičnej rodine 2,28 0,13 2,75 2,84 

Kr 

Základom dobrého života človeka sú božie prikázania 4,92 0,02 3,68 3,79 

Legenda: Kr – kresťanstvo 
 

 

 Podľa údajov uvedených v tab. 62 je možné  konštatovať existenciu štatisticky 

významných diferencií vo vzťahu významnosti  k hodnotám kresťanstva  pri  rozhodovaní 

každodennom živote (A) a pri rozhodovaní vo voľbách (B) nasledovne. Štatisticky významné 

diferencie boli zistené vo vzťahu k hodnote, podľa ktorej základom živote človeka je láska 

k Bohu, sebe ale aj iným ľuďom (p=0,01; F=6,74), keď podľa priemerného nameraného 

skóre  má táto hodnota významnejší vplyv pri rozhodovaní pre občanov – respondentov 

v bežnom živote (M=3,40) ako pri rozhodovaní vo voľbách  (M=3,54). Štatisticky výynamné 
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diferencie boli zistené tiež pri hodnote: Základom dobrého života človeka sú božie prikázania 

(p=0,02; F=4,92), keď podľa M je možné konštatovať, že  táto hodnota  má významnejší vplyv 

pri rozhodovaní pre občanov – respondentov v bežnom živote (M=3,68) ako pri rozhodovaní 

vo voľbách  (M=3,79). 

 

 

2.4.4.  Miera  prediktability rozhodovania vo voľbách  na báze  
  preferovania  ideológií 

 

Na úvod tohto paragrafu ponúkame prehľad volených subjektov podľa pohlavia, 

vzdelania  a veku, ktoré boli zistené pri analyzovanej výskumnej vzorke.  

  

Tab. 63: Prehľad volených subjektov  vo voľbách  do NR SR 2006 podľa pohlavia (%) 
 

POLITICKÝ SUBJEKT POHLAVIE 

SMER-SD SDKÚ -
DS 

SNS SMK ĽS-HZDS KDH iné 

SPOLU 

Muži 32,00* 26,86* 9,71* 5,14 5,71 10,86* 9,71* 100,0 
Ženy 28,95* 28,95* 5,79* 5,26 5,26 10,53* 15,26* 100,0 
Spolu 30,41 27,95 7,67 5,21 5,48 10,68 12,60 100,0 

Legenda: * štatisticky významné diferencie ; hladina významnosti pre p=0,05 

 

 Na základe   údajov uvedených v tab. 63 je možné konštatovať, že  najväčšie % 

respondentov  (pri sledovaní pohlavia) v parlamentných  voľbách do NR SR v roku 2006 

odovzdalo svoj hlas politickému subjektu SMER-SD (30,41%) z toho mužov (32,00%) a žien 

(28,95%). Druhý v poradí v počte odovzdaných hlasov bol subjekt SDKÚ-DS (27,95%), z toho  

mužov (28,86%) a žien (28,95%). Na treťom mieste je možné podľa uvedených údajov 

konštatovať hlasy odovzdané subjektom, ktoré neprekonali potrebné volebné kvórum pre 

vstup do NR SR, klasifikované Metodike I-1 ako „iné“ (12,60%). 

 

Tab.64  Prehľad volených subjektov  vo voľbách do NR SR 2006  podľa vzdelania  (%) 
 

POLITICKÝ SUBJEKT VZDELANI
E SMER-SD SDKÚ -

DS 
SNS SMK ĽS-HZDS KDH iné 

SPOLU 

1 44,44 11,11 0,00 0,00 11,11 33,33 0,00 100,0 
2 20,27* 32,43* 9,46 5,41 8,11 8,11 16,22* 100,0 
3 73,33* 6,67 0.00 0,00 6,67 0,00 13,33 100,0 
4 41,59* 22,12* 7,96 3,54 3,54 9,73* 11,50* 100,0 
5 22,08* 33,12* 7,79* 7,14* 5,19 12,34* 12,34* 100,0 

Spolu 30,41 27,95 7,67 5,21 5,48 10,68 12,60 100,0 

Legenda: 1 – základné, 2 – stredné všeobecné s maturitou, 3 – stredné odborné bez maturity, 4 – stredné odb. 
s maturitou, 5 – vysokoškolské; * štatisticky významné diferencie ; hladina významnosti pre p=0,05 
 
 

 Na základe analýzy údajov uvedených v tab. 64 je možné konštatovať, že  najviac VŠ  

vzdelaných voličov má  politický subjekt SDKÚ-DS (33,12%). Najväčšie percento  

respondentov – voličov   so stredným odb. vzdelaním  s maturitou odovzdalo svoj hlas 

SMERU-SD (41,59%).  Najviac absolventov SOU bez maturity volilo pol. subjekt SMER-SD 

(71,33%). Čo sa týka voličov – respondentov so stredným všeobecným vzdelaním 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 222

s maturitou, tí v najväčšom počte volili SDKÚ-DS (32,43%). Respondenti – voliči  so 

základným vzdelaním v najväčšom zastúpení odovzdali svoj hlas  subjektu SMER-SD 

(44,44%).  

 
 

Tab.65:  Prehľad volených subjektov  vo voľbách do NR SR 2006  podľa veku  (%) 

POLITICKÝ SUBJEKT VZDELANI
E SMER-SD SDKÚ -

DS 
SNS SMK ĽS-HZDS KDH iné 

SPOLU 

18-30 26,52* 29,55* 9,85* 6,06 3,72 10,61* 13,64* 100,0 
31-50 28,21* 33,33* 7,69 1,71 3,42 11,11* 14,53* 100,0 
50+ 36,04* 21,62* 5,41 8,11 9,01 9,91* 9,91* 100,0 
Spolu 30,00 28,33 7,78 5,28 5,28 10,56 12,78 100,0 

Legenda: * štatisticky významné diferencie ; hladina významnosti pre p=0,05 
 
 

 Pokiaľ ide o preferovanie politických subjektov  v parlamentných voľbách do NR SR 

2006  je možné povedať (na základe údajov v tab. 89), že generačne najstarší elektorát má 

SMER-SD, kde  mu odovzdalo svoj hlas až 36,04% respondentov –voličov nad 50 rokov.   

Najväčší počet  voličov  – respondentov  v najmladšej generačnej skupine 18-30 rokov má 

politický subjekt  SDKÚ-DS (29,55%). 

 

 

Tab.66:  Miera  prediktability  rozhodovania vo voľbách na báze  preferencií  
              Ideológií (DISKRIMINAČNÁ ANALÝZA – súhrnná funkčná analýza) 

 

IDEOLÓGIA F P 

B- LIBERALIZMUS 2,60 0,01 
B- KONZERVATIVIZMUS 2,53 0,02 
B- SOCIALIZMUS 2,24 0,38 
B- MARXIZMUS 2,58 0,01 
B- NACIONALIZMUS 10,68 0,00 
B- ENVIROMENTALIZMUS 1,67 0,12 
B- KRESŤANSTVO 9,95 0,00 

 
 

 V Tab. 66 je uvedené do akej miery  možno tie - ktoré politické ideológie považovať za 

predikátor budúceho rozhodovania  sa vo voľbách. Do akej miery možno tú ktorú ideológiu  

považovať za diskriminujúci  činiteľ inklinácie k ponúkaným politickým subjektom vo 

voľbách.  

 

Tab.67:  Prehľad   miery  odlišnosti volených subjektov od preferovaných ideológií  pri voľbách  
(podľa počtu prípadov)(DISKRIMINAČNÁ ANALÝZA  - klasifikačná matrica) 

            

IDEOLÓGIA SMER-
SD 

SDKÚ -
DS 

SNS SMK ĽS-HZDS KDH Iné 

B- LIBERALIZMUS 77 30 0 1 1 1 1 
B- KONZERVATIVIZMUS 37 53 1 3 1 4 3 
B- SOCIALIZMUS 11 9 0 1 3 3 1 
B- KOMUNIZMUS 3 7 0 7 1 0 1 
B- NACIONALIZMUS 10 4 0 0 4 2 0 
B- ENVIROMENTALIZMUS 6 15 0 3 0 15 0 
B- KRESŤANSTVO 21 15 1 2 0 2 5 

spolu 165 133 2 17 10 27 11 
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          Podľa údajov uvedených v Tab. 90 najväčším predikátorom volebného rozhodovania  

sa je nacionalizmus (p=0,00; F=10,68), čo znamená, že občania, ktorí vykazujú vysoké 

preferencie hodnôt nacionalizmu  budú s vysokou mierou pravdepodobnosti voliť politický 

subjekt, ktorého politický program je  zhmotnením týchto hodnôt. Len o málo menej silným 

predikátorom je ideológia  kresťanstva (p=0,00; F=9,95), čo opäť znamená, že občania, ktorí 

v analýze uvádzajú  vysokú mieru inklinácie ku kresťanstvu budú s vysokou 

pravdepodobnosťou voliť politický subjekt reprezentujúci v programe  kresťanské hodnoty. 

 Tab. 67 poskytuje v prehľade informáciu o tom, do akej miery sa respondenti 

odchyľujú od voľby predikovanej vzhľadom na ich  preferencie hodnôt  sledovaných 

ideológiami. Možno napríklad predpokladať, že  respondenti, ktorí vykazujú výrazné 

preferencie  hodnôt kresťanstva budú voliť politický subjekt, ktorý tieto hodnoty 

reprezentuje (KDH). Tab. 67 predkladá počet respondentov, ktorí v tejto predikovanej línii  

vykazujú odchýlky. 

 Na základe analýzy údajov uvedených v Tab. 67, je možné konštatovať, že najvyššia 

miera odlišnosti  volebných rozhodnutí od preferovaných ideológií bola zistená pri politickom 

subjekte SMER-SD (celkovo 165).  Na základe toho možno uvažovať o vysokej miere 

hodnotovej diskontinuity  vo vnútri voličskej základne SMER-u. Toto tvrdenie  je možné 

vysvetliť sčasti spôsobom vzniku tohto subjektu. Najmenšie odchýlky  u repsondentov – 

voličov SMER-u  boli sledované pri hodnotách reprezentujúcich ideológiu marxizmu. Ďalším 

subjektom, ktorý podľa analýzy  vykazuje druhú najvyššiu mieru odlišnosti od 

preferovaných ideológií predstavuje SDKÚ-DS. Aj pri tomto politickom subjekte je možné 

uvažovať o určitej  vnútornej hodnotovej diferenciácii v súvislosti so vznikom tohto subjektu. 

SDKÚ-DS  sa transformovalo  pôvodne z SDK volebnej päť koalície, ktorú reprezentovalo 5  

samostatných politických subjektov so značne odlišnými hodnotovými orientáciami. Oslovilo 

teda relatívne široký diapazón voličov, avšak  hodnotový ale aj ideologický charakter  ostal 

značne diferencovaný. Najmenšie odchýlky možno u voličov SDKÚ-DS sledovať pri 

hodnotách nacionalizmu. Možno predpokladať, rovnako ako u SMER-u, (aj keď nie s takou 

intenzitou vnútorné hodnotové štiepenie. Hodnotovo najviac vyprofilovaných voličov podľa 

tejto analýzy má SNS, kde podľa miery odlišnosti od preferovaných ideológií bola zistená 

celkovo len v počte 2. Na základe toho zistenia je možné sa domnievať, že  elektorát 

Slovenskej národnej strany  je silne ovplyvňovaný hodnotami, ktoré SNS  reprezentuje. 

Podľa kapitoly III.; podľa analýzy politických a volebných programov SNS  je možné 

konštatovať, že sú to predovšetkým hodnoty nacionalizmu a kresťanstva. Výrazne nízka 

miera odlišnosti (celkový sumár 10) od preferovaných ideológií bola zistená  aj pri pol. 

subjekte HZDS-ĽS. 
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2.4.5. Určenie charakteru ideológií na báze hodnôt ideológií 

 

 Regresnou analýzou  bolo sledované ako bol tvorený charakter jednotlivých ideológií, 

pokiaľ ide o operacionalizované položky, to znamená do akej miery  sa jednotlivé položky 

podieľajú na charaktere tej ktorej sledovanej ideológie.  Vplyv na položiek charakter 

politických ideológií bol sledovaný pri rozhodovaní sa vo všeobecnosti (A) a pri rozhodovaní 

sa vo voľbách (B). 

 

Tvorba charakteru ideológií v živote vo všeobecnosti (A)  

 

 Vzchádzajúc z tabuľky č. 68 je možné konštatovať nasledovné. Pri ideológii 

liberalizmu, pri rozhodovaní sa vo všeobecnosti je položkou, ktorá sa najvýraznejšie podieľa 

na kreovaní charakteru  tejto ideológie: Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré strany, 

hnutia nie len jedna (BETA=0,263) a najmenej  položka:  Základom všetkého diania 

v spoločnosti je každý jednotlivec a jeho záujmy, až potom nasledujú záujmy rôznych skupín 

obyvateľstva (BETA=0,048). 

 Konzervativizmus najvýraznejšie kreuje položka: Užitočné môžu byť len veci, ktoré 

môžeme vidieť, počuť, hmatať (BETA=0,203). Najmenší podiel na vytváraní charakteru 

ideológie konzervativizmu má položka: Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene 

vyvíja (BETA=0,144). 

 Sledovanie hodnotovej základne socializmu ukazuje, že  položkou, ktorá má 

najsilnejší vplyv pri vytváraní charakteru tejto ideológie je: Zdroje v spoločnosti by mali byť 

rozdeľované podľa toho, čo kto potrebuje, nie podľa toho, čo si zaslúži (BETA=0,220). Zároveň 

možno konštatovať, že najmenší vplyv na vytváraní podoby socializmu má položka: 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť súčasťou  života iných ľudí 

(BETA=0,126). 

 Na základe analýzy výsledkov  uvedených v tab. 68 možno konštatovať, že pri 

ideológii komunizmu je  položkou, ktorá má najväčší vplyv na kreovaní jej charakteru: 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah k svojej práci (BETA=0,233). Zároveň na 

základe zistení možno povedať, že položke, ktorá sa najmenej podieľa na vytváraní 

charakteru komunizmu je: Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú 

bohatstvo spoločnosti (BETA=0,179). 

Na základe zistení regresnej analýzy v tab. 68 možno konštatovať pri ideológii nacionalizmu, 

že položkou, ktorá  najvýraznejšie kreuje charakter tejto ideológie je: Ak bude slobodný 

slovenský národ, bude slobodný aj každý Slovák (BETA=0,180). Položkou, ktorá sa najmenej 

podieľa na vytváraní charakteru nacionalizmu je: Spoločnosť by mala podporovať v prvom 

rade slovenských občanov, potom všetkých ostatných (BETA=0,168). 

 Pri pohľade na výsledky analýzy enviromentalizmu uvedené v tab. 68 je zrejmé, že 

položkou majúcou najväčší vplyv na kreovaní charakteru tejto ideológie je:  Najprv sa 
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musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom príde na rad človek so svojimi 

potrebami (BETA=0,179) a položkou, ktorá sa najmenej podieľa na vytváraní charakteru 

enviromentalizmu je: Človek sa musí veľmi zodpovedne správať k prírode a životnému 

prostrediu, lebo to je hlavná  hodnota (BETA=0,166). 

 Sledovanie výsledkov analýzy poukazuje na to, že pri kresťanstve  je položkou, ktorá 

sa najvýraznejšie spolupodieľa na vytváraní charakteru ideológie je: Každý človek má nádej 

byť spasený na základe božej milosti (BETA=0,177), zároveň možno povedať, že hodnotou,  

majúcou najmenší vplyv na spoluvytváraní charakteru  kresťanstva je: Základom života 

človeka je usporiadaný život v tradičnej rodine (BETA=0,145). 

 

 

Tab. 68: Tvorba charakteru ideológií v živote vo všeobecnosti  (A) (Regresná analýza)  
 

regresná analýza  - e pre 
hodnoty ideológií I H O D N O T Y celkový 

efekt 
R 

 
 
F 

 
 
p P BETA 

Základom všetkého diania v spoločnosti je 
každý jednotlivec a jeho záujmy, až potom 
nasledujú záujmy rôznych skupín 
obyvateľstva 

0,0076 0,048 

Každý môže byť slobodný a konať podľa 
vlastnej vôle všetko, čo zákon nezakazuje 

0,0002 0,068 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme 
spoliehať predovšetkým na vlastný rozum 
(mozog) 

0,0000 0,253 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon platí 
pre každého rovnako 

0,0000 0,211 

Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, aby 
ho radoví občania podporovali (súhlasili 
s ním) 

0,0000 0,236 

 
 
 
 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré 
strany, hnutia nie len jedna 

 
 
 
 

0,9911 

 
 
 
 

3310,08 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,263 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo 
to čo bolo dobré v minulosti, bude dobré aj 
v budúcnosti 

0,0000 0,163 

Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme 
vidieť, počuť, hmatať 

0,0000 0,203 

Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa 
prirodzene vyvíja 

0,0000 0,144 

V každej spoločnosti musí byť nejaká 
hierarchia, kde jedni sú „vyššie“, iní „nižšie“ 

0,0000 0,171 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať 
podľa seba, ale podľa toho, čo určí ten, kto 
vládne (vedie) 

0,0000 0,201 

 
 
 
 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách jednotlivých 
ľudí, nie spoločné 

 
 
 
 

0,9903 

 
 
 
 

3052,76 

 
 
 
 

0,0000 
 

0,0000 0,172 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, 
potrebuje byť súčasťou  života iných ľudí 

0,0000 0,126 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj 
o ostatných ľudí 

0,0000 0,133 

Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že 
každý môže niečo „získať“, nie v tom, že každý 
dostane rovnako 

0,0000 0,144 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované 
podľa toho, čo kto potrebuje, nie podľa toho, 
čo si zaslúži 

0,0000 0,220 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, 
vrstvy, všetci majú mať rovnaký život 

0,0000 0,219 

 
 
 
 
 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako 
za každých okolností 

 
 
 
 

0,9897 

 
 
 
 

2865,62 

 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,219 

 
 
 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len 
ekonomické záležitosti a to, ako tu fungujú 
triedy, vrstvy, skupiny 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,0000 0,213 
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Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje 
mať vzťah k svojej práci 

0,0000 0,233 

V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú 
majetok (moc) a tí čo nič nevlastnia 

0,0000 0,187 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo 
pracujú, vytvárajú bohatstvo spoločnosti 

0,0000 0,179 

 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, 
všetko bude spravodlivé 

 
0,9890 

 
3222,51 

 
0,0000 

 

0,0000 0,214 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je 
nevyhnutné stále posilňovať slovenský národ 

0,0000 0,175 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude 
slobodný aj každý Slovák 

0,0000 0,180 

Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných 
národov je starostlivosť o slovenské zvyky, 
tradície, kultúru 

0,0000 0,172 

Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský 
kapitál“ až potom „zahraničné investície“ 

0,0000 0,179 

Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade 
slovenských občanov, potom všetkých 
ostatných. 

0,0000 0,168 

 
 
 
 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého 
občana prvoradá 

 
 
 
 
 

0,9906 

 
 
 
 
 

3148,97 

 
 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,173 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného 
prostredia 

0,0000 0,163 

Starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia 
ako o  menšie celky 

0,0000 0,173 

Najprv sa musíme postarať o prírodu 
a životné prostredie, potom príde na rad 
človek so svojimi potrebami 

0,0000 0,179 

Človek sa musí veľmi zodpovedne správať 
k prírode a životnému prostrediu, lebo to je 
hlavná  hodnota 

0,0000 0,166 

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 0,0000 0,174 

 
 
 
 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý 
život ako ľudia 

 
 
 
 

0,9909 
 
 
 

 
 
 
 

3264,19 

 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,174 

Základom vš. života – človeka i spoločnosti je 
Boh 

0,0000 0,175 

Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 0,0000 0,174 
Základom života človeka je láska k Bohu, sebe 
a iným ľuďom 

0,0000 0,171 

Každý človek má nádej byť spasený na 
základe božej milosti 

0,0000 0,177 

Základom života človeka je usporiadaný život 
v tradičnej rodine 

0,0000 0,145 

 
 
 

Kr 

Základom dobrého života človeka sú božie 
prikázania 

 
 
 

0,9911 

 
 
 

3349,33 
 

 
 
 

0,0000 

0,0000 0,174 

Legenda: L – liberalizmus, K – konzervativizmus, S – socializmus, Ko – komunizmus, N – nacionalizmus, E – 
enviromentalizmus,  Kr – kresťanstvo 

 

 

Tvorba charakteru ideológií pri rozhodovaní vo voľbách (B) 

 

 Na základe analýzy výsledkov uvedených v tabuľke 69 možno konštatovať 

nasledovné.  Pri ideológii liberalizmu  pri rozhodovaní sa vo voľbách je položkou, ktorá  má 

najväčší vplyv na vytváraní charakteru tejto ideológie položka: Základom všetkého diania 

v spoločnosti je každý jednotlivec a jeho záujmy, až potom nasledujú záujmy rôznych skupín 

obyvateľstva (BETA=0,198). Najmenší vplyv na kreovaní  liberalizmu ako ideológie má 

v tomto výskume položka: Ľudia sú si navzájom rovnocenní, zákon platí pre každého rovnako 

(BETA=0,161). 
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 Ideológiu konzervativizmu  podľa výsledkov  uvedených v tab. 69 najintenzívnejšie 

kreuje položka: Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme vidieť, počuť, hmatať  

(BETA=0,196), najmenší podiel na vytváraní charakteru konzervativizmu má položka: 

Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa prirodzene vyvíja (BETA=0,155). 

Socializmus ako ideológiu  podľa zistení v tab. 69 najintenzívnejšie vytvára položka:  

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované podľa toho, čo kto potrebuje, nie podľa toho, čo si 

zaslúži (BETA=0,214). Najmenší podiel na  vytváraní charakteru socializmu má položka:  

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, potrebuje byť súčasťou  života iných ľudí  

(BETA=0,129). 

 Na základe údajov uvedených v ta. 69 možno konštatovať, že pri ideológii komunizmu 

je položkou, ktorá  sa najviac podieľa na vytváraní charakteru tejto ideológie je položka: 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje mať vzťah k svojej práci (BETA=0,230) a položkou, 

ktorá sa najmenej podieľa na vytváraní charakteru komunizmu je položka: Ľudia, ktorí 

nemajú majetok a poctivo pracujú, vytvárajú bohatstvo spoločnosti (BETA=0,180). 

Čo sa týka nacionalizmu, pri tejto ideológii možno na základe zistení konštatovať, že 

hodnotou, ktorá sa najviac podieľa na vytváraní charakteru tejto ideológie je hodnota, podľa 

ktorej: Ak bude slobodný slovenský národ, bude slobodný aj každý Slovák (BETA=0,178) 

a hodnota, ktorá sa podieľa najmenej na kreovaní charakteru nacionalizmu je hodnota: 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého občana prvoradá (BETA=0,167). 

 Pri ideológii enviromentalizmu na základe výsledkov výskumu uvedených v tabuľke 

69 možno konštatovať, že položkou, ktorá  sa najintenzívnejšie podieľa na kreovaní 

enviromentalizmu je: Najprv sa musíme postarať o prírodu a životné prostredie, potom príde 

na rad človek so svojimi potrebami (BETA=0,175) a najmenší podiel na vytváraní podstaty 

tejto ideológie má položka: Najdôležitejšou vecou je ochrana životného prostredia 

(BETA=0,150). 

 
Tab. 69: Tvorba charakteru ideológií pri rozhodovaní vo voľbách (B)  (Regresná analýza)   

 
regresná analýza  - e pre hodnoty 

ideológií I H O D N O T Y celkový 
efekt 
R 

 
 
F 

 
 
p P BETA 

Základom všetkého diania v spoločnosti je 
každý jednotlivec a jeho záujmy, až potom 
nasledujú záujmy rôznych skupín 
obyvateľstva 

0,0000 0,198 

Každý môže byť slobodný a konať podľa 
vlastnej vôle všetko, čo zákon nezakazuje 

0,0000 0,176 

Pri poznávaní sveta okolo nás sa máme 
spoliehať predovšetkým na vlastný rozum 
(mozog) 

0,0000 0,180 

Ľudia sú si navzájom rovnocenní , zákon 
platí pre každého rovnako 

0,0000 0,161 

Pre všetko dianie v spoločnosti je dôležité, 
aby ho radoví občania podporovali (súhlasili 
s ním) 

0,0000 0,189 

 
 
 
 

L 

Na vládnutí by sa mali podieľať viaceré 
strany, hnutia nie len jedna 

 
 
 
 

0,9901 

 
 
 
 

2998,19 
 
 

 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,165 

 
 
 

Každý národ by si mal ctiť svoje tradície, lebo 
to čo bolo dobré v minulosti, bude dobré aj 
v budúcnosti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,0000 0,168 
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Užitočné môžu byť len veci, ktoré môžeme 
vidieť, počuť, hmatať 

0,0000 0,196 

Spoločnosť je ako živé „telo“, ktoré sa 
prirodzene vyvíja 

0,0000 0,155 

V každej spoločnosti musí byť nejaká 
hierarchia, kde jedni sú „vyššie“, iní „nižšie“ 

0,0000 0,173 

Ľudia sa v spoločnosti nemôžu rozhodovať 
podľa seba, ale podľa toho, čo určí ten, kto 
vládne (vedie) 

0,0000 0,195 

 

K 

Vlastníctvo by malo byť v rukách 
jednotlivých ľudí, nie spoločné 

 
0,9903 

 
3070,86 

 
0,0000 

0,0000 0,170 

Človek v spoločnosti nemôže „byť sám“, 
potrebuje byť súčasťou  života iných ľudí 

0,0000 0,129 

Človek sa stará nie len o seba, ale aj 
o ostatných ľudí 

0,0000 0,133 

Je správne, ak ľudia sú si rovní v tom, že 
každý môže niečo „získať“, nie v tom, že 
každý dostane rovnako 

0,0000 0,154 

Zdroje v spoločnosti by mali byť rozdeľované 
podľa toho, čo kto potrebuje, nie podľa toho, 
čo si zaslúži 

0,0000 0,214 

V spoločnosti nemajú byť žiadne triedy, 
vrstvy, všetci majú mať rovnaký život 

0,0000 0,213 

 
 
 
 
 

S 

Zdroje v spol.  majú patriť všetkým rovnako 
za každých okolností 

 
 
 
 

0,9899 

 
 
 
 

2937,73 

 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,212 

Pre vývoj v spoločnosti sú dôležité len 
ekonomické záležitosti a to, ako tu fungujú 
triedy, vrstvy, skupiny 

0,0000 0,212 

Pracujúci človek je ako robot, nepotrebuje 
mať vzťah k svojej práci 

0,0000 0,230 

V spoločnosti stoja proti sebe tí, ktorí majú 
majetok (moc) a tí čo nič nevlastnia 

0,0000 0,191 

Ľudia, ktorí nemajú majetok a poctivo 
pracujú, vytvárajú bohatstvo spoločnosti 

0,0000 0,180 

 
 
 
 

Ko 

V budúcej spoločnosti nemusia byť triedy, 
všetko bude spravodlivé 

 
 
 
 

0,9890 

 
 
 
 

3248,48 

 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,211 

Pre dobré vzťahy SR s inými štátmi je 
nevyhnutné stále posilňovať slovenský národ 

0,0000 0,174 

Ak bude slobodný slovenský národ, bude 
slobodný aj každý Slovák 

0,0000 0,178 

Dôležitejšia ako starostlivosť o kultúry iných 
národov je starostlivosť o slovenské zvyky, 
tradície, kultúru 

0,0000 0,173 

Prvoradé je podporovať „domáci-slovenský 
kapitál“ až potom „zahraničné investície“ 

0,0000 0,175 

Spoločnosť by mala podporovať v prvom rade 
slovenských občanov, potom všetkých 
ostatných. 

0,0000 0,168 

 
 
 
 

N 

Láska k svojej vlasti by mala byť pre každého 
občana prvoradá 

 
 
 
 
 

0,9908 

 
 
 
 
 

3230,50 

 
 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,167 

Najdôležitejšou vecou je ochrana životného 
prostredia 

0,0000 0,150 

Starostlivosť o  Zem ako celok je dôležitejšia 
ako o  menšie celky 

0,0000 0,174 

Najprv sa musíme postarať o prírodu 
a životné prostredie, potom príde na rad 
človek so svojimi potrebami 

0,0000 0,175 

Človek sa musí veľmi zodpovedne správať 
k prírode a životnému prostrediu, lebo to je 
hlavná  hodnota 

0,0000 0,173 

Zvieratá musíme chrániť vždy a všade 0,0000 0,170 

 
 
 
 

E 

Zvieratá majú mať rovnaké právo na dobrý 
život ako ľudia 

 
 
 
 

0,9853 

 
 
 
 

1994,05 
 

 
 
 
 

0,0000 

0,0000 0,170 

Základom vš. Života – človeka i spoločnosti je 
Boh 

0,0000 0,174 

Najdôležitejšia pre život a poznanie je viera 0,0000 0,171 
Základom života človeka je láska k Bohu, 
sebe a iným ľuďom 

0,0000 0,171 

 
 
 

Kr 
Každý človek má nádej byť spasený na 
základe božej milosti 

 
 
 

0,9912 

 
 
 

3385,57 

 
 
 

0,0000 

0,0000 0,175 
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Základom života človeka je usporiadaný život 
v tradičnej rodine 

0,0000 0,146  

Základom dobrého života človeka sú božie 
prikázania 

   

0,0000 0,173 

Legenda: L – liberalizmus, K – konzervativizmus, S – socializmus, Ko – komunizmus, N – nacionalizmus, 
 E – enviromentalizmus,  Kr - kresťanstvo 

  

 Pri kresťanstve a jeho hodnotovej charakteristike možno na základe získaných  

údajov konštatovať, že položkou, ktorá sa najvýraznejšie podieľa na kreovaní charakteru 

tejto premodernej ideológie ja položka: Každý človek má nádej byť spasený na základe božej 

milosti (BETA=0,175). Položkou, ktorá má najmenší podiel na vytváraní charakteru 

kresťanstva je: Základom života človeka je usporiadaný život v tradičnej rodine (BETA=0,146). 

 

 

Záver 

 

 Empirická analýza   relevantných politicko-ideologických paradigiem na Slovensku  

priniesla mnohé zaujímavé  zistenia. Tieto umožňujú  vytvoriť si ucelený obraz o vnímaní 

a preferenciách  politických ideológií a ich axiologickej základne v rámci SR vo voľbách aj 

v každodennom živote. Zistenia  prezentované v analýze sú založené na pôvodných údajoch  

a v mnohých súvislostiach  nie sú prekvapivé. Komparácie  s inými podobnými analýzami 

(Krivý alebo Výrost) sú problematické, pretože napriek ich  čiastočnému zameraniu na 

hodnotové orientácie občanov na Slovensku  údaje v týchto výskumoch  sú získavané inými 

metodikami a spracovávané inými metódami. 

 Kvantifikovaná podoba základných aj štatisticky spracovaných údajov umožňuje 

pracovať so získanými údajmi nielen na úrovni úvah a hypotetických predpokladov, ale 

predovšetkým v zmysle východiskovej bázy podloženej  empirickými faktami. 

 Empirické zistenia v analýze poukazujú na to, že hodnotová základňa paradigiem 

relevantných politických ideológií na Slovensku je svojou štruktúrou veľmi blízka všeobecne 

uznávaným štandardom. Výsledky faktorovej analýzy umožňujú sledovať rozdelenie 

hodnotového poľa  v sledovanom priestore  do 7 relevantných ideológií – liberalizmus, 

konzervativizmus, socializmus, komunizmus, nacionalizmus, enviromentalizmus 

a kresťanstvo, pričom každá z hodnotových paradigiem ja ďalej štruktúrovaná. 

 Na základe 7 stupňovej škály  možno z pohľadu súhrnných zistení konštatovať, že aj 

keď diferencie  v rámci  sledovaných skupín sú v niektorých prípadoch značné,  vnímanie  

významnosti jednotlivých ideológií  medzi   sledovanými skupinami podľa pohlavia, veku 

a vzdelania  je minimálne.  

 Ideológiou, ktorá je pre občanov SR – respondentov  najmenej významná  v živote vo 

všeobecnosti ale aj pri rozhodovaní vo voľbách je komunizmus s jeho hodnotami. Je to 

pravdepodobne spôsobené  negatívnymi skúsenosťami  spájanými  s obdobím pred 

novembrom 1989. V súčasnej slovenskej spoločnosti sú  hodnoty komunizmu odmietané 
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automaticky, a to aj napriek tomu, že niektoré hodnoty tejto ideológie  sú podstate 

moderného človeka a súčasnej  vyspelej ľudskej spoločnosti veľmi blízke. Ideológiou, ktorá je 

v živote vo všeobecnosti ale aj pri rozhodovaní vo voľbách pre Slovákov veľmi významná je 

nacionalizmus s jeho hodnotami. Možno to spojiť  s kultúrno-historickým kontextom, ktorý  

súvisí s dlhodobým postrádaním  samostatného slovenského štátno-právneho celku  

a s dlhodobou dejinnou snahou o jeho vytvorenie. Rovnako pozitívne vnímanie je možné 

pozorovať  pri kresťanstve a jeho hodnotách čo taktiež súvisí s kultúrno-historickým 

kontextom, keď  je dokázateľné (časť II. III. práce), že v súčasnosti ( rovnako ako aj v histórii) 

je väčšina slovenskej populácie  stúpencami katolíckej viery. 

 Podľa všeobecných zistení ďalej možno konštatovať, že Slováci vcelku  pozitívne 

pristupujú aj k hodnotám liberalizmu a enviromentalizmu. 

 Čo sa týka  rozhodovania sa vo voľbách  najväčšie diferencie   vo vzťahu: významné 

v každodennom živote  -  významné vo voľbách  je možné sledovať pri ideológii 

enviromentalizmu s jej hodnotami. Tu napriek  vnímaniu jej hodnôt ako významných 

v živote im Slováci  nepripisujú taký význam v čase rozhodovania sa vo voľbách.  Dôvodom  

toho je pravdepodobne skutočnosť, že na Slovensku  sa doposiaľ nevyprofiloval silný 

politický subjekt s enviromentálnym programom, ktorý by bol  schopný vo voľbách uspieť 

a prekonať hranicu potrebnú pre vstup do NR SR, a tak sa  jeho potenciálni voliči obávajú 

reálnej straty svojho hlasu vo voľbách. V súčasnosti je taktiež realitou fakt, že  neexistuje  

samostatný subjekt s „enviro“ programom, preto sa stáva súčasťou iných politických 

subjektov, kde však hodnoty enviromentalizmu nie sú vnímané ako prioritné. V perspektíve 

však možno vysloviť presvedčenie  o tom, že existuje relatívne vysoká pravdepodobnosť 

úspešnosti samostatného politického subjektu, s enviro problematikou. Potrebuje  však 

 vhodne a cielene pripravený program a volebnú kampaň zameranú na striktne vytýčenú 

cieľovú skupinu. 

 Na základe zistení je možné ďalej konštatovať, že pri rozhodovaní vo voľbách  sa 

s relevantnými hodnotami najintenzívnejšie identifikujú voliči SNS a HZDS-ĽS. Možno 

povedať, že hodnoty nacionalizmu a kresťanstva  podopreté silným sociálnym kontextom 

výrazne a efektívne oslovujú stabilne voličov týchto subjektov. Najväčšie ideové pnutie  je 

badateľné pri subjektoch SMER-SD a SDKÚ-DS. Tieto napriek svojej relatívne vysokej 

podpore vo voľbách 2006 do NR SR sú subjektmi syntetizujúcimi voličov  so širokého 

diapazónu celého  politického spektra, čo je dôvodom ich politickej krehkosti v zachovaní  

dlhodobej širokej voličskej základne. Po „krste ohňom“ sú podľa výsledkov tejto analýzy  

voličsky najstabilnejšími subjektmi SNS, HZDS-ĽS a SMK. 
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Empirical Analyses of Political-Ideological Paradigm′′′′s Values 
Prefferencies 

as a Predicator of Election Decision-Making 
 

Abstract 

 

The problem of political ideologies forms one of the basic points in politics.  They also comprise the integral 

part of any country’s politics. The political community in the Slovak Republic, as a part of the world politics, needs 

to pay attention to this problem as well. It can also be proved, that politics in Slovakia is regarded in a negative 

sense not only among professionals but in the public as well. This contribution deals with the basic political and 

ideological paradigms in Slovakia and is focused on  empirical analysis based on the empirical research. Empirical 

Analysis of Preferred Values of Political and Ideological Paradigms as Decision Making Predecessors in the Election 

is understood as some kind of a probe examining the value as well as the ideological orientation of Slovak voter in 

the city of Košice and its surroundings. It is based on the empirical research and empirical analysis with the use of 

discriminatory and regress analysis. The research is done through the main survey, which cannot be generalized on 

the whole diapason of Slovakia. However, it is a very interesting research in relation to the values of the Slovak 

voter in the 2006 parliamentary election.  
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Key words: political ideologies, Slovak republic, liberalism, conservatism, socialism, nationalism,  

                   enviromentalism, christianism. 
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Abstrakt: 

 
 
Štúdia je zameraná na  analýzu prístupov vybraných krajín k nezamestnanosti určitých skupín pracovných 

síl obyvateľstva a porovnávam alternatívne riešenia postavenia znevýhodnených skupín na trhu práce vzájomne 

a so situáciou v Českej republike.  

Problémom nezamestnanosti a jeho riešením sa zaoberám prostredníctvom opatrení politiky zamestnanosti. 

Zvláštna pozornosť je venovaná aktívnej politike zamestnanosti pre vybrané znevýhodnené skupiny: mladí ľudia, 

starší ľudia a dlhodobo nezamestnaní vo Veľkej Británii, Nemecku a Švédsku, pričom v závere každej kapitoly 

uvádzam stručnú sumarizáciu. Ďalej sa zameriavam na sociálny štát v Českej republike a na jeho metódy riešenia 

postavenia znevýhodnených skupín. Výsledkom komparácie sú odporúčania pre ČR, ktoré vychádzajú z praxe 

politiky zamestnanosti vo Veľkej Británii, Nemecku a Švédsku. 

___________________________________________________________________________ 
 
Kľúčové slová: sociálny, politika, sociálna politika, štát, sociálny štát (welfare state), nezamestnanosť, 

                         dlhodobá nezamestnanosť, trh práce, aktívna politika zamestnanosti a aktívna politika trhu práce.  

 

 

 
Úvod 

     

            Vysoká nezamestnanosť je najzávažnejším ekonomickým a sociálnym problémom 

pre takmer všetky členské štáty Európskej únie. Každý desiaty občan EU márne hľadá 

prácu. I keď boli v EU vytvorené milióny pracovných miest, milióny ľudí stále nie sú schopní 

prácu nájsť.  

Naviac k tomuto celkovému nedostatku pracovných miest majú niektoré skupiny 

obyvateľstva zvláštne problémy na trhu práce, ktoré vedú k ich dlhodobej nezamestnanosti. 
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Patria sem najmä nekvalifikované osoby a osoby málo vzdelané (vrátane osôb s málo 

rozvinutými sociálnymi zručnosťami), mladí ľudia (18-24 rokov), starší ľudia (nad 50 rokov), 

ženy, príslušníci etnických skupín, osoby zo zdravotným postihnutím atď. 

          Už na začiatku 90. rokov bolo zrejmé, že samotný ekonomický rast nepostačuje 

k vyriešeniu štrukturálnych problémov na trhoch práce EU. Biela kniha Európskej komisie 

„Rast, konkurenčná schopnosť a zamestnanosť“ vyvolala po roku 1993 intenzívne diskusie 

o tom, ako by EU mohla zaistiť udržateľné pracovné miesta a lepšie príležitosti pre 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Výsledkom tejto diskusie bola Európska 

stratégia zamestnanosti začlenená do Amsterdamskej zmluvy (2. október 1997). Následne na 

zasadaní Európskej rady v Luxemburgu v dňoch 20. a 21. novembra 1997 prijali 

predstavitelia 15 členských štátov vôbec prvý súbor európskych smerníc pre zamestnanosť 

s cieľom rozvíjať na rozdiel od minulosti aktívnejšiu politiku na trhu práce. Namiesto 

vyplácania podpôr v nezamestnanosti, by mali byť na dennom poriadku preventívne 

opatrenia zamerané na zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie, pripravenosť 

k podnikaniu, prispôsobivosť podnikov a zamestnancov vzhľadom k ekonomických 

a technologických zmenám a na dosiahnutie rovnosti pre ženy a mužov a občanov so 

zdravotným postihnutím (MPSV ČR, 2002, s.11). V marci 2000 Európska rada na zasadaní 

v Lisabone túto „Luxemburskú stratégiu“ doplnila a rozšírila. Vznikla „Lisabonská stratégia“ 

zameraná na nový, veľmi ambiciózny cieľ: urobiť z Európskej únie za jedno desaťročie 

„najkonkurencieschopnejšie a najdynamickejšie znalostné hospodárstvo na svete, schopné 

trvalo udržateľného rozvoja s väčším množstvom lepších pracovných miest a lepšou 

sociálnou súdržnosťou (Evropa ve 12lekcích, 2004, s.26). Lisabonská stratégia v oblasti 

politiky zamestnanosti vymedzila pre obdobie 2005-2008 niekoľko hlavných smerov, medzi 

nimi aj zaistenie inkluzívneho trhu práce, zvýšenie príťažlivosť práce a zaistenie, aby sa 

práca vyplatila osobám hľadajúcim zamestnanie, vrátane osôb znevýhodnených 

a neaktívnych.   

Postavenie niektorých znevýhodnených skupín na trhu práce (napríklad mladých 

ľudí, starších ľudí a dlhodobo nezamestnaných) je súčasťou agendy takmer každej sociálnej 

politiky. V rôznych krajinách pritom existujú rôzne prístupy k riešeniu tohto problému. Táto 

štúdia je pokusom o analýzu súčasných prístupov v tých krajinách, ktoré boli podľa 

klasickej teórie Esping-Andersena považované za tri základné alternatívy prístupov 

k systému sociálnej politiky – Veľkej Británii, Nemecku a Švédsku. Svojim spôsobom v tejto 

štúdii ide aj o overenie, nakoľko si esping-andersenovská typológia ešte udržala svoju 

výpovednú hodnotu v tejto špecifickej oblasti sociálnej politiky. 

Hlavnou použitou metódou v tejto štúdii bola metóda komparácie. „Komparačné 

štúdie sú otázkou prirodzenej ľudskej potreby. Jednou zo základných motivácií 

komparačných štúdií v oblasti sociálnej politiky je snaha poučiť sa z príkladu iných krajín. 

Prehlbujú tiež našu schopnosť nájsť alternatívne riešenie vlastných problémov v oblasti 

sociálnej politiky a zhodnotiť pravdepodobný dopad prijatých rozhodnutí. To znamená, že 

samotné štúdium daných opatrení v zahraničí nám pomáha lepšie porozumieť a pochopiť 
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funkciu podobných opatrení u nás a identifikovať rozhodujúce faktory, ktoré na ne pôsobia. 

Pomôžu nám objaviť netušené kauzálne vzťahy medzi určitými sociálnymi javmi vo vlastnej 

krajine“ (Rys 1995, s.7-8).          

 „Komparačné štúdie sú tiež nutné pre vypracovanie medzinárodne uznávaných 

konceptov v obore sociálnej politiky (napríklad zásada rovnoprávnosti žien a mužov, 

podnikové pripoistenie - patria medzi myšlienky, ktoré silno ovplyvnili pokrok sociálneho 

zákonodarstva posledných desaťročí). Podobné myšlienky sa najprv presadia v sociálnej 

politike v jednej či viac krajinách a keď sa im dostane všeobecného uznania, stanú sa 

predmetom medzinárodných právnych inštrumentov, ktoré ich premenia v platné 

medzinárodné normy. Na komparačných štúdiách je tiež založený celý výskum, ktorý má za 

účel zistiť medzinárodné trendy v obore sociálnej politiky a vo vývoji organizácie, štruktúry 

a funkcií sociálnych inštitúcií. Výsledok tohto výskumu umožní zákonodarcom 

zodpovedným za formuláciu sociálnej politiky na národnom poli a celej zainteresovanej 

verejnosti porovnať, v ktorom štádiu sa nachádzajú z hľadiska medzinárodného vývoja a do 

akej miery ich inštitúcie odpovedajú všeobecne uznávaným kritériám“ (Rys 1995, s. 7-8). 

Komparatívna metóda, požitá v práci, nemá pritom charakter kvantitatívnej 

komparácie: len okrajovo až ilustratívne pracuje napríklad s ekonomickými či štatistickými 

dátami (ktorých výpovednosť je napokon takisto limitovaná), skôr ide o kvalitatívnu, 

presnejšie o hodnotovú komparáciu,  

Kritériom komparácie v predkladanej práci sú nástroje riešenia nezamestnanosti pre 

vybrané znevýhodnené skupiny: pre mladých ľudí (18-24 rokov), pre starších ľudí (nad 50 

rokov) a pre dlhodobo nezamestnaných. 

 

 

    1. Veľká Británia  

 

Britský liberálny model tradične kladol relatívne veľký dôraz na záchrannú sieť a 

relatívne menší dôraz na štátne sociálne zabezpečenie, ktoré bolo založené na princípe „flat 

rate“, tzn. rovných dávok za rovné príspevky. Všetko nad takto dohodnutú mieru solidarity 

bolo potom považované za vec jednotlivca, predovšetkým ako zúročí svoje schopnosti na 

trhu práce (Munková, 2004). Platí tu zásada - „Najchudobnejší sebestačný na tom musí byť 

lepšie ako tí, ktorí sú závislí na sociálnom zabezpečení“ (Musil, 1996, s.113). 

Britská tradícia považuje sociálnu politiku prevažne ako prostriedok ku zlepšovaniu 

životnej úrovne jedinca; jedná sa o uspokojenie sociálnych potrieb občana, ktoré vyplývajú 

z jeho existencie v spoločnosti a ktoré by len ťažko mohol uspokojiť bez kolektívnej pomoci, 

aj keď konečným výsledkom je zlepšenie životných podmienok jednotlivca. Tento dôraz sa 

dobre odráža v úradnom názve britskej sociálnej pomoci, ktorá používa termín „osobné 

sociálne služby“ (Rys,  1995, s. ). 
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Základnou britskou strategickou koncepciou reformy štátu blahobytu sa stala jeho 

transformácia na aktívny systém, ktorý dáva všetkým obyvateľom práva a zároveň 

zodpovednosť, prispôsobuje poskytovanú pomoc konkrétnej situácii jednotlivcom 

a sprístupňuje ľuďom znalosti potrebné pre vstup do zamestnania a následné vymanenie 

sa zo sociálnej a ekonomickej závislosti.  

Vláda Veľkej Británie pokračuje v podporovaní politiky zameranej na zvýšenie 

celkovej zamestnanosti. Väčší dôraz tak kladie na význam aktívnych politík zamestnanosti 

realizovaných prostredníctvom moderných verejných služieb zamestnanosti.  

Politiku  zamestnanosti charakterizuje stratégia „pracovať sa oplatí“ (Make work 

pay). Toto úsilie sa premietlo do reformy systému daní a dávok a zavedením negatívnych 

daní (In-Work Benefits), ktoré môže jedinec poberať jedine pokiaľ pracuje. Na podporu 

zamestnateľnosti slúži systém programov New Deal, určený pre celú britskú populáciu (teda 

nielen na určité znevýhodnené skupiny), spočívajúci v tom, že rekvalifikácia „training“ 

a pracovná skúsenosť je spojená k obnoveným záväzkom štátu pomôcť nezamestnaným 

vstúpiť na trh práce. Pritom britská vláda je presvedčená o životnej nutnosti poskytnúť 

všetkým osobám šancu pracovať, možnosť získať pracovný príjem a stať sa tak nezávislým. 

Dôraz New Dealu je kladený na poskytnutie individuálne zameranej pomoci s cieľom 

vymaniť ľudí zo sociálnej starostlivosti štátu a podporiť ich v čo najrýchlejšom návrate do 

zamestnania s ohľadom na ich schopnosti.  

Britský prístup k podpore zamestnávania sa líši od prístupov a programov 

v kontinentálnej Európe tým, že vstup do plateného zamestnania je považovaný za  jediná 

schodnú voľbu.  

Miera nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov bola vo Veľkej Británii podľa OECD 

v roku 2004 10,9%. Táto miera bola najnižšia v porovnaní s Nemeckom (11,7%) i Švédskom 

(17,0%). Medzi špeciálne opatrenie aktívnej politiky zamestnanosti pre mladých ľudí patrí 

program New Deal for Young People. 

Miera nezamestnaných starších ľudí (55-64 rokov) bola vo Veľkej Británii podľa 

OECD v roku 2004 3,9%. Medzi špeciálne opatrenie aktívnej politiky zamestnanosti pre 

starších ľudí patrí program New Deal 50+. 

Miera dlhodobo nezamestnaných vo Veľkej Británii je 21,4% v roku 2004. Medzi 

špeciálne opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných patria  

• pôžičky pri nízkopríjmových zamestnaniach (Job Grant) a  

• tzv. pracovné zóny a akčné tímy (Employment Zones a Action teams) - pre regióny 

s koncentrovanou dlhodobou nezamestnanosťou.  

Akčné tímy sú zamerané na najpostihnutejších ľudí v najpostihnutejších oblastiach. 

Zároveň je zaručené poberanie všetkých relevantných In-Work dávok a personalizované 

poradenstvo.  
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SUMARIZÁCIA 

Zamestnanosť celkove 

 Dôležité opatrenia Poznámky 

Britský prístup k podpore 
zamestnávania sa líši od 
prístupov a programov 
v kontinentálnej Európe 
tým, že vstup do plateného 
zamestnania je chápaný 
ako jediná schodná voľba. 

Celkove sociálna politika 
tradične: minimálna podpora 
štátu 
• 19. storočie: štát + 

súkromné charitatívne 
spoločnosti + svojpomocné 
spoločnosti 

• 20. storočie: cielená štátna 
intervencia 

• Beveridge: faktické 
opustenie poisťovacieho 
princípu 

• Thatcherová: opäť princíp 
svojpomoci, znižovanie 
verejných výdavkov 

• Blair: preferovanie 
individuálnych testovaných 
dávok. 

Tieto všeobecné charakteristiky 
britského systému poukazujú 
na určitú vnútornú kontinuitu 
britského systému. 

Niektoré prvky 
celkového systému 
sociálnej politiky, ako 
napr. menšia úloha 
štátu a väčšia úloha 
súkromného 
a dobrovoľného 
sektoru, zdôrazňovanie 
individuálneho 
charakteru sociálnych 
služieb (osobné 
služby),  význam 
testovania sa prejavujú 
tak v politike 
zamestnanosti, ako aj 
v zamestnávaní 
znevýhodnených 
skupín.  

Jednotlivé znevýhodnené skupiny 

 Dôležité opatrenia Poznámky 

Mladí ľudia (do 25 rokov) • New Deal for Young people Miera nezamestnanosti 
mladých ľudí do 25 
rokov bola vo VB podľa 
OECD v roku 2004 
10,9%. Táto miera bola 
najnižšia v porovnaní s 
Nemeckom, Švédskom 
alebo Českou 
republikou. 

Starší ľudia (55-64 rokov) • New Deal 50+ Miera nezamestnanosti 
starších ľudí (55-64) 
bola vo VB podľa 
OECD v roku 2004 
3,9%. 

Dlhodobo nezamestnaní • Job Grant 
• Pracovné zóny a akčné tímy 
• In-Work dávky 

a personalizované 
poradenstvo  

Miera dlhodobo 
nezamestnaných vo VB 
je 21,4%. 
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       Medzi všeobecné programy aktívnej politiky zamestnanosti pre vybrané znevýhodnené 

skupiny sa vo Veľkej Británii používa: 

• rekvalifikácia - dotýka sa však skôr mladých ľudí, pretože starší ľudia nedokážu podľa 

prieskumov využívať rekvalifikačné programy tak dobre ako mládež. 

• opätovný začiatok (Restart) – hĺbkové interview, ktoré je poskytnuté každému 

nezamestnanému každých 6 mesiacov nezamestnanosti zaoberajúce sa pracovnou 

situáciou nezamestnaného a i všetkými ostatnými sociálnymi aspektmi života 

nezamestnaného 

• práca na skúšku (Work Trials) – krátky, nanajvýš trojtýždňový program, organizovaný 

Ministerstvom práce a dôchodku v spolupráci so zamestnávateľmi a je určený pre 

všetkých v 6. mesiaci nezamestnanosti. 

 

 

2. Nemecko 

 

Nemecký konzervatívny model sociálneho štátu je historicky najstarší. Tento model 

sa vyvinul z ochrany kvalifikovaných robotníkov a zamestnancov, ktorých status dosiahnutý 

vlastným pracovným výkonom sa snaží zabezpečiť pred výkyvmi trhovej ekonomiky. 

Hlavným nástrojom tejto ochrany je povinné členstvo tých, ktorí pracujú, v systéme 

sociálneho poistenia, ktorý je organizovaný na profesijnom základe. Poistný systém je 

riadený formou bipartity či tripartity, pričom štát je mimo poistného systému. Priame 

zásahy štátu sú až na poslednom mieste, dochádza k nim iba vtedy, keď systém poistenia 

zlyhá (Keller 2005). Nemecký sociálny štát obsahoval zložitú sieť združení a skupín, na 

ktorých bola závislá realizácia sociálnych programov navrhnutých ústrednou mocou. 

Úlohou týchto skupín je pomôcť štátu v plnení spoločenských cieľov. V Nemecku sa 

neziskový sektor s rastom sociálneho štátu ešte viac zväčšil.(Giddens 2001).  

Zdá sa, že spojenie západnej a východnej časti Nemecka v 90. rokoch ako i silné 

sociálne istoty nadobudnuté počas rozkvetu nemeckého welfare štátu –  má za následok 

v oblasti zamestnanosti stále enormne vysokú dlhodobú nezamestnanosť.         

V Nemecku preto postupne dochádzalo k menším zmenám, ktoré sa však 

presadzovali veľmi pomaly kvôli nepripravenosti nemeckej spoločnosti k radikálnejším 

opatreniam.  

Až Hartzova komisia predstavila verejnosti v auguste 2002 svoje návrhy, ktoré mali 

smerovať k výraznému zníženiu nezamestnanosti v Nemecku (v roku 2002 celková miera 

nezamestnanosti v Nemecku bola podľa Eurostatu 8,2%) a ktoré vyústili do nasledovných 

zákonov:  

Reformy známe pod názvom Hartz I a Hartz II zamerali sa na efektívnejšie pracovné 

umiestnenie a otvorenie sa novým pracovným príležitostiam. Reforma Hartz III sa 

koncentruje na reštrukturalizáciu Spolkového ôradu práce a jeho nástroje. Napokon 
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reforma Hartz IV spojila dávku v nezamestnanosti so sociálnou pomocou a podporil 

vlastné iniciatívy medzi nezamestnanými. 

Tým sa tieto reformy zacielili na: 

• zlepšenie služieb a opatrení trhu práce v zmysle lepšej účinnosti a efektivity,  

• aktiváciu nezamestnaných presadením tzv. princípu “práva a povinnosti” (Fördern und 

Fordern), 

• podporovanie dopytu na pracovnom trhu deregulovaním pracovného trhu.  

V Nemecku pred Hartzovou reformou hrali v politike zamestnanosti dominantnú 

úlohu opatrenia ako rekvalifikácia a programy na vytváranie pracovných príležitostí. Doba 

trvania týchto programov bola v porovnaní s inými krajinami dlhšia. Hlavne v bývalom 

východnom Nemecku bolo rozšírené používanie týchto programov, čo vytvorilo chránený 

pracovný trh. Pričom opatrenia priamo podporujúce integráciu do trvalého zamestnania ako 

sú mzdové podpory a podpory na začatie podnikania boli predstavené relatívne nedávno a 

pred Hartzovou reformou hrali len minoritnú rolu.  

Po prvý krát bol pretvorený celý dávkový systém. Prijatím reformy Hartz IV, ktorá 

vstúpila do platnosti 1. januára 2005, trojstupňový systém vyplácania podpôr, kedy mal 

nezamestnaný postupne nárok na dávku podpory v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld), 

dávku pomoci v nezamestnanosti (Arbeitslosenhilfe) a sociálnu dávku (Sozialhilfe) bol 

zmenený na systém dvojstupňový, v ktorom po dávke podpory v nezamestnanosti 

(Arbeitslosengeld - ALG I) nasleduje tzv. druhá dávka podpory v nezamestnanosti 

(Arbeitslosengeld II - ALG II).Tzn. došlo k zlúčeniu dávok pomoci v nezamestnanosti 

(Arbeitslosenhilfe) a dávok sociálnej podpory (Sozialhilfe) do dávky jedinej tzv. druhej dávky 

podpory v nezamestnanosti - ALG. Stupne dávok v nezamestnanosti a doba ich trvania bola 

znížená. Nárok na poberanie dávok podpory v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld I - ALG I) 

bol skrátený z dvoch rokov na jeden rok. Tieto dávky sú financované z výnosov zákonného 

poistenia (Arbeitslosenversicherung). Osoby, ktoré nikdy neprispievali, ale sú považované za 

práceschopné budú prijímať dávku typu II hneď od začiatku nezamestnanosti. Dávka v 

nezamestnanosti typu II sa neposkytuje na základe zárobku, ako dávka pomoci v 

nezamestnanosti, ktorá bola v predchádzajúcom systéme, a je menej štedrá ako dávka 

sociálnej pomoci. Iba tí, ktorí nie sú práceschopní kvôli chorobe, postihnutiu alebo v prípade 

potreby starostlivosti (care responsibilities) prijímajú dávku sociálnej pomoci, ktorá podlieha 

testovaniu príjmov od miestnych orgánov a sú výnimkou princípu “povinnosti”. Rodinní 

príslušníci dlhodobo nezamestnanej osoby, ktorí nie sú súčasťou trhu práce, budú 

automaticky poberať dávky sociálnej pomoci (Sozialhilfe).  

Nárok na vyplácanie podpory v nezamestnanosti vzniká až po odpracovaní 

minimálne dvanástich mesiacov počas dvoch rokov – predtým počas troch rokov.  

Reformovaný systém tiež umožňuje väčšie možnosti vedľajšieho zárobku. Zárobky 

do hrubého príjmu 1.500€ nie sú do ALG II započítavané. Ďalej nie sú do ALG II 

započítavané ani zdaňované príjmy v akejkoľvek výške z tzv. „1-Euro-Jobs“ (1EJ). 
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Aktívna politika zamestnanosti zaviedla viaceré veľmi zaujímavé opatrenia. Pričom 

medzi najdôležitejšie opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti v súčasnosti patria mzdové 

podpory a podpory pri začatí podnikania (start-up subsidies).  

Boli zavedené i nové opatrenia na zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie tzv. 

“Midijobs” a bolo vydané nariadenie pre úplne vyňatia z takýchto príspevkov v prípade 

“Minijobs”. Zámerom je motivovať jednotlivcov, aby prijali i nízkopríjmové zamestnanie.  

Miera nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov bola v Nemecku podľa OECD 

v roku 2004 11,7%, v porovnaní s rokom 1994, kedy dosahovala výšku 8,2% tak vzrástla 

viac ako o 3%. Táto miera je porovnateľná s mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 25 

rokov vo Veľkej Británii, ktorá v roku 2004 bola 10,9%.(Avšak vo Veľkej Británii došlo 

k poklesu miery nezamestnanosti mladých ľudí na rozdiel od Nemecka, kde je trend 

stúpajúci.)  

Medzi špeciálne opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti pre mladých ľudí patrí 

• praktikum, učenie alebo rekvalifikácia - v súčasnosti nezamestnaný v Nemecku, ktorý je 

mladší ako 25 rokov, sa musí účastniť na niektorom z týchto opatrení. V prípade, že 

mladý nezamestnaný praktikum, učenie či rekvalifikáciu odmietne, sú mu zastavené 

všetky dávky po dobu troch mesiacov. Získa iba špeciálne poukážky, za ktoré si môže 

kúpiť potraviny (Gutscheinleistung). V prípade, že prácu odmietne mladý dlhodobo 

nezamestnaný (do 25-tich rokov), dávky ALG II sú mu na dobu 3 mesiacov úplne 

pozastavené. 

Miera nezamestnaných starších ľudí v Nemecku podľa OECD v roku 2004 

dosahovala 11,3%. Medzi špeciálne opatrenia v oblasti politiky zamestnanosti pre starších 

ľudí patrí 

• povinný dôchodok – toto opatrenie sa týka pasívnej politiky zamestnanosti (pri 

dosiahnutí veku 60 rokov a spĺňa nárok na dôchodok).  

• program špeciálnej práce na čiastočný úväzok – pre nezamestnaných vo veku 55 rokov 

a viac – kedy je im poskytnutá práca na čiastočný úväzok minimálne 18 hodín týždenne.  

• podpory sociálneho zabezpečenia pre zamestnávateľov - pre zamestnávateľa, ktorý 

zamestnáva pracovníka vo veku 55 rokov a viac nemusí za túto osobu odvádzať 

príspevky do systému zabezpečenia v prípade nezamestnanosti.   

• ochrana mzdy - forma mzdovej podpory, ktorá je vyplácaná zamestnávateľom. Hartzova 

reforma predstavila stimuly pre pracovníkov vo veku 50 a viac rokov, aby prijali 

zamestnanie i keď je menej platené ako v predchádzajúcom zamestnaní. V týchto 

prípadoch, starší pracovníci môžu prijímať mzdovú podporu, tzv. mzdovú ochranu “wage 

protection”, keď akceptujú pracovnú ponuku pri nižšej mzde ako v predchádzajúcom 

zamestnaní. Podpora mzdy je 50% rozdielu medzi predchádzajúcou mzdou a aktuálnou 

mzdou. Je platená rovnakú dobu ako dávka v nezamestnanosti, ktorá by bola vyplácaná 

tejto osobe, keby bola nezamestnaná.  
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• ochrana pred prepustením a nariadenia, týkajúce sa zmlúv na dobu určitú - pred 

Hartzovou reformou existovali výnimky z reštrikcií na zmluvy na dobu určitú boli 

dávané zamestnancom starším ako 58 rokov a viac. Reforma znížila minimálny vek pre 

toto nariadenie na 52 rokov.  

• opatrenia pri štrukturálnych zmenách SAM -  od roku 2002 je, pre osoby 55 rokov 

a viac, možné uplatňovať SAM opatrenia až po dobu piatich rokov.  

 

Miera dlhodobo nezamestnaných bola v Nemecku podľa OECD v roku 2004 51,8%. 

Táto miera je porovnateľná s mierou dlhodobej nezamestnanosti v Českej republike, ktorá 

mala v roku 2004 tú istú hodnotu a to 51,8%.  

Dlhodobo nezamestnaný (človek poberajúci ALG II) musí prijať akúkoľvek legálnu 

prácu, ktorá je mu ponúknutá - povinnosť prijať prácu. Medzi špeciálne opatrenia aktívnej 

politiky zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných ľudí patrí  

• poverenie vhodnej tretej strany - títo ľudia vyhľadávajú pracovné miesta a pomáhajú 

nezamestnaným v dobe tesne po prijatí do zamestnania. Za každé umiestnenie 

nezamestnaného do práce, ktoré trvá viac než 6 mesiacov obdrží sprostredkovateľ určitú 

čiastku.  

• integračný kontrakt - je zameraný hlavne na pracovnú prax (prípadne spojenú so 

školením) dlhodobo nezamestnaných do podporovaných miest.  

• vytváranie pracovných miest – tieto opatrenia sú špeciálnym druhom programov 

peňažnej podpory zamestnávateľom, ktorí príjmu dlhodobo nezamestnaného do 

zamestnania.  

 

Medzi všeobecné programy aktívnej politiky zamestnanosti pre vybrané znevýhodnené 

skupiny patrí:  

• rekvalifikácia - (skladá sa z piatich častí - krátke školenie, základné pracovné kurzy, 

ďalšie pracovné školenie, rekvalifikácia, výučba nemeckého jazyka) - Hartzova reforma 

zmenila využitie a nastavenie rekvalifikácií v mnohých aspektoch. Prvý pozitívny efekt 

môže byť očakávaný zo zníženia účastníkov a zámerného “cream skimmingu” ako časti 

výberového procesu. Po druhé, trvanie programov sa znížilo a možnosť účastniť sa tohto 

opatrenia bude na začiatku doby nezamestnanosti. Po tretie, očakáva sa zvýšenie 

kvality, zvýšením konkurencie medzi poskytovateľmi a prioritou efektívnych kritérií.  

• podporované zamestnávanie – má formu dočasných mzdových podpôr (priamych a 

nepriamych) a programov vytvárajúcich pracovné príležitosti (ABM opatrenia; SAM 

opatrenia; BSI opatrenia).  

• ABM opatrenia sú najstaršou formou programov vytvárajúcich pracovné príležitosti. Do 

roku 2003 agentúra práce poskytovala takýmto zamestnávateľom 30-100% príspevok 

na mzdu. Zvyčajne sa podpora poskytovala maximálne jeden rok, ale vo výnimočných 
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prípadoch bolo možné predĺžiť túto dobu až na tri roky. Za účelom pomoci pri vytváraní 

nových pracovných miest v ekonomicky slabých oblastiach boli zavedené  

• SAM opatrenia (opatrenia pri štrukturálnych zmenách). Na rozdiel od programov 

vytvárajúcich pracovné príležitosti sú zacielené na jedincov, so zníženou šancou uplatniť 

sa na trhu práce. Poskytovatelia SAM opatrení dostávajú mesačne určitú finančnú 

podporu na každého takéhoto zamestnanca. Trvanie tohto programu je zvyčajne tri roky 

ale je možné predĺžiť dobu až na štyri roky. Tieto opatrenia sú navrhnuté tak, že dávky 

v nezamestnanosti, ktoré sú normálne vyplácané v prípade nezamestnanosti sú tu 

použité na vytvorenie pracovného miesta. Táto zhodná suma je vyplatená 

poskytovateľovi opatrení ako podpora mzdy. Tieto opatrenia sú vyhradené hlavne do 

nasledovných oblastí:  životné prostredie,  infraštruktúra, sociálne služby, činnosti 

zamerané na deti a mládež. Sú určené len pre tých, ktorí boli predtým nezamestnaní 

alebo boli priamo ohrození nezamestnanosťou, a ktorí mali nárok na dávku 

v nezamestnanosti alebo pomoc v nezamestnanosti. Vo východnej časti Nemecka bol 

i špeciálny SAM program pre podnikanie. Tento program bol vyhradený pre jednotlivé 

skupiny zahrňujúce mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaných, postihnutých ľudí 

a starších ľudí. Od roku 2002 agentúra práce podporuje i vytváranie pracovných 

príležitostí v infraštruktúre BSI.  

V zmysle reformy nemeckého trhu práce, programy pre vytváranie pracovných 

príležitostí boli značne zreformované v roku 2004. Pod označenie ABM sa zlúčili ABM a SAM 

opatrenia. BSI opatrenia boli rozšírené o zlepšenie životného prostredia. Nové ABM opatrenia 

sa snažia zvýšiť zamestnateľnosť nezamestnaných v regiónoch s vysokou 

nezamestnanosťou. Maximálne trvanie ABM opatrení je dva roky pre zamestnancov do 55 

rokov a v inom prípade tri roky.  

Za účelom aktivovania nezamestnaných pretvorila Hartzova reforma integračné 

podpory a zaviedla nové formy mzdovej podpory, podnikateľskej podpory (start-up) a 

zamestnania so zníženým príspevkom na sociálne zabezpečenie.  

• prekleňovacia dávka (Überbrückungs-Geld)  – dávka je určená pre nezamestnaných, 

ktorí chcú začať s podnikaním. Dávka sa vypláca počas 6 mesiacov a je rovná dávke v 

nezamestnanosti, ktorú nezamestnaný predtým poberal alebo mohol poberať a 

jednorazový príspevok na sociálne zabezpečenie. Za účelom poberania grantu, musí 

obchodná komora schváliť podnikateľský plán. 

• „Ich-AG“, "Me, Inc.", "Me-company" alebo tzv. „One Person Companies" – poberatelia 

dávky “income support” počas nezamestnanosti a účastníci ABM a SAM opatrení, ktorí 

ukončia nezamestnanosť a začnú podnikať pri očakávanom zárobku menšom ako 

25 000 EURO za rok spĺňajú podmienky pre možnosť získania určitých dávok ExGZ 

(Existenzgrundungszuschuss) od agentúr práce. Táto finančná podpora určená 

samozamestnávateľom je nezávislá od predchádzajúcich príspevkov sociálneho 

zabezpečenia. Vypláca sa po dobu maximálne troch rokov. Počas prvého roku je to 600 
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EURO za mesiac, 360 EURO za mesiac počas druhého roku a 240 EURO za mesiac 

počas tretieho roku. Štát podporuje každého nezamestnaného, ktorý sa stane 

samozamestnávateľom. Podpora sa poskytuje po dobu troch rokov, pričom dávky sa 

každý rok znižujú. Na rozdiel od prekleňovacej dávky, poberatelia ExGZ sú 

prispievateľmi na dôchodkové poistenie.  

• zamestnanie so zníženými príspevkami na sociálne zabezpečenia (Minijobs, Midijobs)  – 

tieto programy sú všeobecne platné, tj. nevzťahujú sa na nezamestnaných. Minijob je 

práca pri príjme pod 400 EURO mesačne. Osoba, ktorá má Minijob neodvádza príspevky 

na sociálne zabezpečenie. Práce s príjmom od 400 a 800 EURO sa nazývajú Midijobs. 

Pre tieto práce, príspevky sociálneho zabezpečenia sú znížené, v závislosti od príjmu, tj. 

postupne od nulových príspevkov pri 400 EURO až k plným príspevkom pri 800 EURO.   

• „1-Euro-Jobs“ – pracovné miesta musia byť zriaďované vo verejnom záujme a v žiadnom 

prípade nesmú nahradzovať klasické pracovné miesta. Zriaďujú ich predovšetkým 

neziskové organizácie. 1EJ je možné zriadiť na šesť, maximálne však deväť mesiacov a 

ich súčasťou musí byť školenie pracovníka s minimálnou dotáciou 120 hodín. Obvyklá 

pracovná doba je šesť hodín denne a je možné nariadiť prácu v smenej prevádzke a cez 

víkend. Hlavným zmyslom 1EJ je obnovenie pracovných návykov nezamestnaných a ich 

integrácia do pracovného trhu. Ponúkaný 1EJ nie je možné bez sankcií odmietnuť.  

• granty na učenie – je to finančná pomoc poskytnutá na vzdelávanie nezamestnaným – 

slúži ako prevencia pred nezamestnanosťou.  

• ďalšie opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti - agentúra práce poskytuje finančnú 

pomoc pri nákladoch s dopravou alebo pri presťahovaní sa ako aj pre špeciálne 

vybavenie (špeciálne oblečenie) potrebné pre novú prácu. 
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SUMARIZÁCIA 

Zamestnanosť celkove 

 Dôležité opatrenia Poznámky 

Snaha integrovať ľudí do 
otvoreného trhu práce, 
namiesto britského modelu 
zamestnávania 
v dobrovoľníckom sektore 
a pod., tú je človek v PSA 
a odtiaľ ho zamestnávajú, 
dočasná práca cez agentúry 
pre dočasnú prácu, 
financovanie stále 
významne z poistného 
systému. Systém začína 
uplatňovať i prvky 
flexibilnej práce,. 

Celkove sociálna politika 
tradične: poistný systém, 
korporativizmus, úloha 
zamestnávateľov, princíp 
subsidiarity.  

Niektoré tradičné prvky sa 
naďalej uplatňujú ako vo 
vzťahu k zamestnanosti, 
tak aj k zamestnávaniu 
znevýhodnených – 
najvýraznejšia je tu úloha 
zamestnávateľa a účasť 
poistného systému na 
financovaní.  

 

Jednotlivé znevýhodnené skupiny 

 Dôležité opatrenia Poznámky 

Mladí ľudia (do 25 rokov) • Praktikum 
• Učenie 
• Rekvalifikácia  

Miera nezamestnanosti 
mladých ľudí do 25 rokov 
bola v Nemecku podľa 
OECD v roku 2004 11,7%.  

Starší ľudia (55-64 rokov) • Povinný dôchodok 
• Program špeciálnej 

práce na čiastočný 
úväzok  

• Integračné podpory 
• Podpory sociálneho 

zabezpečenia pre 
zamestnávateľov 

• Ochrana mzdy 
• Ochrana pred 

prepustením 
a nariadenia týkajúce 
sa zmlúv na dobu 
určitú 

• Opatrenia pri 
štrukturálnych 
zmenách -  SAM  

Miera nezamestnanosti 
starších ľudí (55-64) bola 
v Nemecku podľa OECD 
v roku 2004 11,3%. 

Dlhodobo nezamestnaní • Poverenie vhodnej tretej 
osoby 

• Integračný kontakt 
• Vytváranie pracovných 

miest  

Miera dlhodobo 
nezamestnaných bola 
v Nemecku podĺa OECD 
v roku 2004 51,8%. 
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3. Švédsko 

 

Švédsko, reprezentovalo v oblasti sociálnej politiky tzv. sociálnodemokratický model 

sociálneho štátu. Zo všetkých škandinávskych krajín Švédsko došlo pravdepodobne najďalej 

v snahe zorganizovať verejné sociálne služby tak, aby boli každému dostupné a aby 

reagovali na všetky aktuálne i potenciálne sociálne a ekonomické ohrozenia, s ktorými sa 

môže občan v priebehu svojho života stretnúť (Potůček 1995). 

Sociálna politika a sociálne inštitúcie sú vnímane ako nutná integrálna súčasť 

spoločenského usporiadania. Nenastupujú až vtedy, keď ostatné nástroje zlyhajú, ale 

pomáhajú ostatným inštitúciám (rodine, združeniu atď.), aby nezlyhali. Dávky nie sú len 

náplasťou na núdzu, ale integrálnou súčasťou rozdeľovania v spoločnosti, a občania k nim 

majú nedotknuteľné občianske práva. Švédsky sociálny štát svojimi sociálnymi inštitúciami 

spoluvytvára sociálne prostredie, v ktorom sa uspokojujú občianske práva (Tomeš, 2001).  

Švédska politika trhu práce je založená na princípe aktivácie a posilnenia zručností. 

Programy trhu práce sú navrhnuté tak aby, nebránili a neodďaľovali vstup pracovnej sily na 

trh práce. Dávka v nezamestnanosti, je spojená v prípade ponuky s povinnosťou prijať 

vhodné zamestnanie alebo program. Politika trhu práce dáva veľký dôraz na prevenciu alebo 

redukciu dlhodobej nezamestnanosti. Prioritou sú dlhodobo nezamestnaní a tí, ktorí 

podliehajú riziku, že sa stanú dlhodobo nezamestnanými. (mládež, imigranti, pracovne 

handicapovaní a staršie osoby, ktoré sú nízko kvalifikované).  

Hlavné nástroje politiky trhu práce pre pomoc pri dosiahnutí rovnováhy ponuky 

a dopytu na trhu práce sú umiestnenie a poradenstvo ohľadom zamestnania. Švédsko má 

bezplatné verejné služby zamestnanosti, ktoré sú právne viazané k tomu, aby zabezpečovali 

komplexné informácie o voľných pracovných miestach. Súkromné centrá pre zamestnanie 

majú umožnenú činnosť od 1. júla 1993. Sektor podnikania poskytujúceho dočasné 

zamestnanie a pracovný servis, sa od roku 1993, kedy bol zrušený verejný monopol, značne 

zväčšil a stále vzrastá. 

Miera nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov bola vo Švédsku podľa OECD 

v roku 2004 17,0%. Došlo k výraznejšiemu poklesu v porovnaní s rokom 1994, kedy 

dosahovala výšku 22,7%. Avšak v porovnaní s Veľkou Britániou (2004 – 10,9%) alebo 

Nemeckom (2004-11,7%) je táto hodnota stále príliš vysoká a dala by sa skôr prirovnať 

k situácii v Českej republike (2004 – 20,4%).  

Švédska vláda stanovila pre mladých cieľ, aby žiaden mladý človek nebol 

nezamestnaný dlhšie ako 100 dní. Opatrenie trhu práce nazývané ako záruka aktivity 

(Activity Guarantee) bol zavedený v auguste v roku 2000. Medzi špeciálne opatrenia aktívnej 

politiky zamestnanosti pre mladých ľudí patrí 

• program pre mládež (do 20 rokov) poriadaný obcami (Kommunala Ungdomsprogrammet) 

– aktivity organizované obcami pripravujú mladé osoby na vstup na pracovný trh alebo 

na denné štúdium.  
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• garancia mládeži do 20-24 rokov (Ungdomsgaranti 20-24 År) – je  dávka zameraná na 

vylepšenie individuálnych možností pri začiatku zamestnania alebo štúdia. Dávka pri 

Garancii mládeži umožňuje obciam, aby ponúkali nezamestnaných vo veku 20-24 

rokov, stimulujúce denné aktivity počas 12 mesiacov.(Garancia mládeži je podobná 

britskému nástroji New Deal for Young people pred dovŕšením 6 mesiacov 

nezamestnanosti.)  

• vzdelávanie v zahraničí (Interpraktik)– mladí nezamestnaní majú možnosť získať 

pracovnú skúsenosť a zlepšiť si zručnosti v zahraničí.  

• pokročilé pracovné vzdelávanie (Kvalificerad Yrkesutbildning)je založené na kombinácii 

teórie a praxe uchádzača. Kurzy musia odpovedať požiadavkám, ktoré kladie trh práce. 

Sú určené pre absolventov vyšších stredných škôl a tiež pre zamestnaných, ktorí si 

prajú zvýšiť svoje zručnosti v rámci špecifickej oblasti.     

 

Miera nezamestnanosti starších ľudí (55-64 rokov) bola vo Švédsku podľa OECD 

v roku 2004 5,8%. Dôchodková reforma z roku 1998 priniesla so sebou i právo, nie 

povinnosť, pracovať až do veku 67 rokov (predtým to bolo 65) od 1. septembra 2001. Pričom 

cieľom je udržať ľudí i v tomto veku na trhu práce. Medzi špeciálne opatrenia aktívnej 

politiky zamestnanosti pre starších ľudí patrí 

• dočasné verejné zamestnanie pre starších ľudí (Offentligt Tillfälligt Arbete) - účelom 

tohto nástroja je umožniť starším dlhodobo nezamestnaným osobám pracovať po dobu 

dlhšiu ako 6 mesiacov a zlepšiť kvalitu vo verejnom sektore.  

 

Miera dlhodobo nezamestnaných bola vo Švédsku podľa OECD v roku 2004 18,9%. 

Došlo k výraznému poklesu v porovnaní s rokom 1994, kedy dosahovala výšku 25,7%. 

Miera dlhodobej nezamestnanosti z roku 2004 vo Švédsku má najnižšie hodnoty 

v porovnaní s Nemeckom a je porovnateľná s mierou dlhodobej nezamestnanosti vo Veľkej 

Británii, ktorá mala však vyššiu hodnotu o 2,5% čiže 21,4% v roku 2004. Medzi špeciálne 

opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti pre dlhodobo nezamestnaných patrí  

• podnety k prijímaniu do zamestnania (Anställningstöd)- tento nástroj slúži pre 

uľahčenie zamestnávania nezamestnaných osôb prostredníctvom zníženia daní z platu. 

Pričom existujú štyri rozdielne druhy podnetov (všeobecný, rozšírený, iné druhy 

a špeciálny).  

• garancia činnosti (Aktivitetsgarantin) - tento nástroj je určený pre ľudí nad 20 rokov, 

ktorí sú dlhodobo nezamestnaní (viac ako 24 mesiacov). Základom je hľadanie 

zamestnania a školenie týkajúce sa hľadania zamestnania.  

Medzi všeobecné opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti určené pre vybrané 

znevýhodnené skupiny na trhu práce:  

• školenie, preškolenie a opatrenia pre mobilitu pri zamestnávaní: 
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o individuálny akčný plán (Individuell Handlingsplan)- cieľovou skupinou pri 

použití tohto nástroja je každý nezamestnaný. Pomáha jedincovi lepšie sa 

orientovať na trhu práce a zvyšuje i šance uplatnenia sa na ňom.  

o pracovné školenie (Arbetsmarknadsutbildning) - sú to pracovné školenia 

s možnosťou výberu zo všetkých oblastí povolaní a vo všetkých stupňoch, od 

prípravných a všeobecných teoretických školení, v určitých prípadoch, kurzy 

na univerzitnom stupni.  

o on-the-job Traing  (Utbildning för Anställda)- ide o podporovanie školení  

zamestnancov kedy počas doby školenia zamestnanca, zamestnávateľ 

ponúkne dané miesto nezamestnanému, aby ho vyplnil počas tejto doby.  

• aktivity pre uchádzačov o zamestnanie – cieľom je naučiť uchádzačov o zamestnanie 

metódy úspešného hľadania zamestnania a aktivovať ich. 

o pracovná prax (Arbetspraktik)– cieľom tohto opatrenia je posilniť individuálne 

šance zamestnania nezamestnaného prostredníctvom pracovného školenia, 

pracovnej praxe alebo pracovnou skúsenosti na pracovisku (vocational 

training, vocational practice alebo work experience at  a workplace).  

o kariérové prázdniny (Friär) – môžu byť od 3 mesiacov do 12 mesiacov, ak 

s tým zamestnávateľ súhlasí. Na miesto tohto zamestnanca má 

zamestnávateľ povinnosť prijať nezamestnanú osobu.  

o Počítačové centrá/Aktivačné centrá (Datortek/Aktivitetscenter) - cieľom je 

zvýšiť vedomosti v oblasti IT, ktoré môžu rozšíriť šance na trhu práce. 

•  opatrenia pre vytváranie pracovných miest:  

o Dávky pri začatí podnikania (Stöd till start av Näringsversamhet)– ide o 

podporu vytvárania nových pracovných miest prostredníctvom 

samozamestnávania a pri začatí podnikania.  

• opatrenia pre špeciálne kategórie pracovníkov:  

• mzdová podpora (Lönebidrag) - vypláca sa zamestnávateľom, ktorí 

zamestnávajú uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú fyzicky, mentálne 

a intelektuálne alebo socio-zdravotne handicapovaní.  

• pracovná rehabilitácia (Af-Rehab) – nástroj je vhodný pre starších ľudí, ktorí 

mávajú zvyčajne zdravotné problémy, a preto sa stretávajú s neúspechom pri 

uplatnení (opätovnom) sa na trhu práce. 
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SUMARIZÁCIA 

Zamestnanosť celkove 

 Dôležité opatrenia Poznámky 

Bezplatné verejné služby 
zamestnanosti, účasť 
verejného sektora naďalej 
dominantná, aj keď je tu už 
aj súkromný sektor, 
nezamestnanosť finančne 
krytá z daní (aj také 
nástroje ako sú granty pre 
študujúcich 
nezamestnaných a pod.) 

Celkove sociálna politika 
tradične: aj keď funkcia 
štátu sa oslabuje, stále 
ostáva veľmi výrazná, 
decentralizácia (úloha obcí 
a oblastí) – ale stále v rámci 
verejných služieb, 
privatizácia len postupne, 
obmedzovanie výdavkov 
v sociálnej sfére, tradičný je 
egalitarizmus, 
univerzalistické chápanie 
sociálneho štátu 

Aj tu sa uplatňujú naďalej 
niektoré tradičné prvky: 
najmä úloha štátu 
(presnejšie: verejného 
sektora, vrátane obcí) 
a financovanie 
prostredníctvom daňového 
systému.  

Jednotlivé znevýhodnené skupiny 

 Dôležité opatrenia Poznámky 

Mladí ľudia (do 25 rokov) • Program pre mládež (do 
20 rokov) poriadaný 
obcami  

• Garancia mládeži do 20-
24 rokov 

• Vzdelávanie v zahraničí 
• Pokročilé pracovné 

vzdelávanie 

Miera nezamestnanosti 
mladých ľudí do 25 rokov 
bola vo Švédsku podľa 
OECD v roku 2004 17,0%.  

Starší ľudia (55-64 rokov) • Dočasné verejné 
zamestnanie pre 
starších ľudí  

Miera nezamestnanosti 
starších ľudí (55-64) bola vo 
Švédsku podľa OECD 
v roku 2004 5,8%. 

Dlhodobo nezamestnaní • Podnety k prijímaniu do 
zamestnania 

• Garancia činnosti 

Miera dlhodobo 
nezamestnaných bola vo 
Švédsku podľa OECD 
v roku 2004 18,9%. 
Miera dlhodobej 
nezamestnanosti z roku 
2004 vo Švédsku má 
najnižšie hodnoty 
v porovnaní s Nemeckom, 
Českou republikou a je 
porovnateľná s mierou 
nezamestnanosti vo Veľkej 
Británii, ktorá mala však 
vyššiu hodnotu o 2,5% čiže 
21,4% v roku 2004.  
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4. Komparácia špeciálnych nástrojov určených nas riešenie  

    nezamestnanosti v sledovaných krajinách 

 

Výsledky komparácie špeciálnych nástrojov určených pre vybrané znevýhodnené 

skupiny nezamestnaných a to mladých ľudí, starších ľudí a dlhodobo nezamestnaných vo 

Veľkej Británii, Nemecku a Švédsku možno shrnúť nasledovne: 

   

SUMARIZÁCIA NÁSTROJOV 

Veľká Británia Nemecko Švédsko jednotlivé 
znevýhodnené 

skupiny 
   

Mladí ľudia 
(do 25 rokov) 

• New Deal for Young 
people 

• Praktikum 
• Učenie 
• Rekvalifikácia  

• Program pre 
mládež (do 20 
rokov) poriadaný 
obcami  

• Garancia mládeži 
do 20-24 rokov 

• Vzdelávanie 
v zahraničí 

• Pokročilé pracovné 
vzdelávanie 

Starší ľudia 
(55-64 rokov) 

• New Deal 50+ • Povinný dôchodok 
• Program špeciálnej 

práce na čiastočný 
úväzok  

• Integračné podpory 
• Podpory sociálneho 

zabezpečenia pre 
zamestnávateľov 

• Ochrana mzdy 
• Ochrana pred 

prepustením 
a nariadenia 
týkajúce sa zmlúv 
na dobu určitú 

• Opatrenia pri 
štrukturálnych 
zmenách -  SAM  

• Dočasné verejné 
zamestnanie pre 
starších ľudí  

Dlhodobo 
nezamestnaní 

• Job Grant 
• Pracovné zóny 

a akčné tímy 
• In-Work dávky 

a personalizované 
poradenstvo  

• Poverenie vhodnej 
tretej osoby 

• Integračný kontakt 
• Vytváranie 

pracovných miest  

• Podnety 
k prijímaniu do 
zamestnania 

• Garancia činnosti 
  

 

 

                 Všeobecne možno na základe uskutočnenej analýzy skonštatovať, že sa 

nepotvrdila univerzálna platnosť Esping-Andersenovej typológie sociálnych štátov, aspoň 
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pokiaľ ide o uplatnenie ich princípov v oblasti riešenia nezamestnanosti znevýhodnených 

skupín na trhu práce.  

                 Presnejšie povedané – spoločné prvky, spájajúce prístupy jednotlivých 

analyzovaných krajín, prevažujú aspoň kbalitatívne nad prvkami rozdielnymi, ako o tom 

svedčí aj nasledujúca sumarizačná tabuľka: 

   

 

Vybrané európske krajiny 

 Rozdiely Spoločné prvky 

Veľká Británia Veľká Británia neusiluje 
o integráciu 
znevýhodnených do 
otvoreného trhu práce, skôr 
tam ide o to, aby ľudia boli 
nejakým spôsobom aktívni 
(v neziskovom sektore 
a pod.). 

Nemecko  Nemecko rieši postavenie 
znevýhodnených skupín 
vyslovene v otvorenom trhu 
práce najmä 
prostredníctvom 
zamestnávateľov.  

Švédsko Švédsko rieši postavenie 
znevýhodnených skôr tiež 
na otvorenom trhu ale nie 
celkom, ale  skôr vo 
verejnom (a nie 
podnikateľskom) sektore.  

• Osobný poradca 
• Individuálne akčné 

plány 
 
Jednotlivé modely welfare 
state majú naďalej určité 
špecifiká v prístupoch aj ku 
riešeniu zamestnávania 
znevýhodnených skupín, 
tieto špecifiká sa oslabujú 
a výraznejšie sa presadzujú 
charakteristiky, ktoré nie 
sú viazané na tradičné 
prvky modelov a viac sa 
presadzujú charakteristiky, 
odvodzované od špecifík 
skupín.   
 

 

 

Aj keď sa napokon (s určitou čiastočnou výnimkou Veľkej Británie) nepotvrdila 

hypotéza o tom, že hodnotový vývoj prístupov k riešeniu nezamestnanosti všeobecne sa stal 

základom aj pre špecifickú podobu prístupov k riešeniu nezamestnanosti znevýhodnených 

skupín, analýza metód a nástrojov uplatňovaných v tejto oblasti je veľmi zaujímavým 

a inšpiratívnym zdrojom poznania aj pre rozvoj praxe sociálnej politiky aj na Slovensku. 
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__________________________________________________________________________________________ 

Disadvataged Ggroups in Labour Market – Analyses of Approaches and 
Solutions in Sellected Countries in Europe 

 

 

Abstract:  

 

The study analyzes the approaches of chosen countries towards unemployment of particular citizen groups 

and compares methods of dealing with the unemployment of disadvantaged groups on the labour market to each 

other and to the situation in the Czech Republic.  

The own problem of unemployment as well as the particular solution is treated through the means of the 

labour market policy tools. Particular attention is devoted to the active labour market policy of selected 

disadvantaged groups: youth, elderly people and long term unemployed in Great Britain, Germany and Sweden. At 

the end of each of the respective chapters there is a brief conclusion. Next part of the study is focused on a social 

state in the Czech Republic and its means of solving the problem of disadvantaged groups. The study concludes 

with the recommendations for the Czech Republic, drawing from the labour market policy practice common in 

Great British, German and Sweden.    

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Key Words: social, policy, social policy, state, social state (welfare state), unemployment, long-term unemployment,  

                   labour market, active labour market policy.  
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