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PSPP ako nová alternatíva spracovania dát
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Tento článok je súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 2/0121/10 „“Interpretácie
rozhodovacieho správania: Pohľad psychológie a ekonómie“ a Centra excelentnosti SAV „CESTA – Centrum strategických analýz“.

Abstrakt

Počas ostatných 14 rokov stúpenci slobodného počítačového softvéru vyvíjali okrem iných aj slobodnú alternatívu k

systému s dlhou a úspešnou tradíciou, k SPSS. Pre užívateľov, ktorí nemajú finančné problémy

s nákupom SPSS, pre vysoké školy, ktoré majú dobre vybavené počítačové laboratóriá, pre užívateľov, ktorých
neobmedzuje práca s SPSS v počítačovej sieti, štatistický softvér PSPP, o ktorom je článok, nie je alternatívou. Na
Slovensku je však ešte veľa vysokých škôl i výskumníci, pre ktorých je PSPP so svojou súčasnou kvalitou
a rozsahom aplikačných možností vítanou možnosťou. PSPP je slobodný softvér. Môže byť inštalovaný bez ťažkostí
do ktoréhokoľvek osobného počítača. Súčasné parametre tohto systému (ktoré autori priebežne zlepšujú a rozširujú) sú pre študentov orientovaných na spoločenské vedy, pri písaní seminárnych, bakalárskych, diplomových
i rigoróznych prác dostatočným nástrojom spracovania dát. Pre výskumníkov v určitých situáciách je vhodným
doplnkom systému SPSS. Osobitne pre študentov je významné, že všetky poznatky a zručnosti, ktoré získajú
v práci so systémom PSPP môžu plne uplatniť aj v práci s SPSS, pretože PSPP prebralo celú filozofiu SPSS.
_________________________________________________________________________________________________________________
Kľúčové slová: PSPP, SPSS, slobodný softvér, analýza dát
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Úvod
Je už tradíciou, že mnohí kvantitatívne orientovaní výskumníci pri svojej práci používajú štatistický program SPSS, čo je skratka pre Štatistický balík pre sociálne vedy
(Statistical Package for Social Sciences). Je užívateľsky prívetivý v oblasti kvantitatívnych
výskumov, v spoločenských vedách i v praxi a rešpektuje ich potreby. Učia sa s ním pracovať študenti viacerých spoločenskovedne orientovaných fakúlt.
SPSS má bohatú históriu, ponúka veľké množstvo funkcií, k dispozícii sú rôzne moduly, ktorých počet sa systematicky rozširuje. Užívatelia na celom svete si naň zvykli
a v oblasti spoločenských vied má jednoznačne dominantné postavenie. Taká je skutočnosť,
hoci existujú aj iné kvalitné systémy (napr. SAS, Statistica a pod.). Aj na Slovensku počas
viac než 35 rokov si niektoré vedecké pracoviská, výskumné agentúry a ďalšie oblasti spoločenskej praxe ako aj niektoré vysoké školy už nevedia spracovanie dát bez systému SPSS
ani predstaviť. Ale SPSS má aj isté nevýhody.
Ako vieme, program SPSS nie je zadarmo, cena je pre mnohých priveľká a licenčný
model nevýhodný. Sú dôvody, prečo je potrebná alternatíva. Alternatívy k SPSS tu v skutočnosti neboli. Áno, existuje veľmi kvalitný a výkonný program pre štatistickú analýzu R, ale je
určený odborníkom a jeho použitie sa zásadne líši od použitia SPSS.
Preto sa v roku 1998 Ben Pfaff rozhodol vytvoriť klon SPSS, ktorý najprv nazval
Fiasco Implements Accurate Statistical Computations alebo Fiasco Is An SPSS Copy a neskôr
dostal meno PSPP. Je určený ako slobodná alternatíva vlastníckeho programu SPSS.
Prvá verzia PSPP - verzia 0.1.0 sa zrodila v auguste 1998 a potom na chvíľu sa nič
nedialo. Ďalšia verzia bola vydaná v januári 2000, nasledovala štvorročná prestávka, a potom v rokoch 2005, 2007 a 2008 vznikli aktualizácie a v ostatnom čase ročne vznikajú postupne aspoň dve nové verzie. Ostatná verzia 0.7.9 – ako si nižšie ukážeme – má
v súčasnosti už vlastnosti, ktoré jej predurčujú veľmi významné miesto medzi slobodnými
softvérovými aplikáciami určenými pre výuku a vlastnú analýzu dátových súborov. Počet
jej užívateľov v ostatnom čase prudko rastie. Po neľahkom počiatočnom období dôležitým
dynamizujúcim faktorom bolo, že autori programu sa opreli na Free Software Foundation.
PSPP má grafické užívateľské rozhranie a konvenčné rozhranie príkazového riadku. Program je vyvíjaný v C, používa GNU vedeckú knižnicu pre svoje matematické rutiny a plotutils
pre generovanie grafov. Hlavným sponzorom operačného systému GNU je Free Software Foundation. Jeho poslaním je udržiavať, chrániť a podporovať slobodu používať, študovať,
kopírovať, modifikovať a redistribuovať počítačový softvér a obhajovať práva Free Software
užívateľov.
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Inak vyjadrené, cieľom slobodného softvéru je zaručiť užívateľovi slobodu spúšťania,
kopírovania, šírenia, štúdia, upravovania a zlepšovania softvéru. Presnejšie povedané, znamená to, že užívatelia softvéru majú štyri základné slobody:
•

Sloboda spúšťať program, a to za akýmkoľvek účelom (sloboda 0).

•

Sloboda študovať ako daný program funguje, vykonávať v ňom zmeny a prispôsobovať ho tak svojim požiadavkám (sloboda 1). Prístup k zdrojovému kódu je k tomu nevyhnutnou podmienkou.

•

Sloboda voľne šíriť kópie a pomáhať tak svojmu okoliu (sloboda 2).

•

Sloboda zlepšovať daný program a tieto zlepšenia (vrátane upravených alebo úplne
nových verzií) ďalej zverejňovať, aby tak tieto zlepšenia mohli byť prínosom pre celú
spoločnosť (sloboda 3). Prístup k zdrojovému kódu je k tomu nevyhnutnou podmienkou.

Manuály k softvéru musia byť slobodné z rovnakých dôvodov ako samotný softvér, pretože
dokumentácia je v podstate súčasťou softvéru.
Bližšie o otázkach slobodného softvéru pozri

http://www.gnu.org/philosophy/free-

sw.html.en.
Niektoré kľúčové vlastnosti systému PSPP:
• PSPP podporuje viac ako 1 miliarda prípadov (objektov) a viac ako 1 miliarda premenné;
• syntax (*.sps) a dátové (*.sav) súbory sú kompatibilné so systémom SPSS;
• je cross-platform (pracuje na viacerých operačných systémoch, vrátane Linuxu a Windows)
a Free Software s licenciou GPLv3 a neskoršími;
• je úplne slobodný a nemá dátum ukončenia platnosti;
• môže sa používať rozhranie príkazového riadku (PSPP grafické rozhranie psppire);
• môže produkovať výstup v textovej forme, PostScript, PDF, HTML alebo textovom formáte
OpenOffice.org;
• je interoperabilné s Gnumeric, OpenOffice.Org a iným slobodným softvérom;
• štatistické procedúry bežia rýchlo, dokonca s veľmi veľkými súbormi dát.
PSPP je k dispozícii v dvoch vetvách:
• stabilná vetva, tá je stabilná a dôkladne testovaná, ale nemá niektoré nové funkcie;
• master vetva obsahuje najnovší stav vývoja s viacerými funkciami, ale nie je tak stabilná
a otestovaná ako stabilná vetva.
Bližšie pozri stránku

http://pspp.kiberpipa.org/wiki/doku.php?id=start, ktorú

vedie Matej Kovačič.
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Inštalácia programu

V súčasnosti najnovšia verzia - program PSPP 0.7.9 - sa nachádza na adrese

http://sourceforge.net/projects/pspp4windows/ . Tu nájdeme súbor „pspp-07920120515-32bits-Setup.exe“ alebo „pspp-master-20111111-Setup.exe“, má veľkosť necelých
16 Mb. Uložíme si ho na vlastné médium a kliknutím naň sa inštaluje do počítača a zobrazí
na ploche ikonka

Štatistický systém PSPP

Spustenie PSPP

Systém PSPP naštartujeme klasicky, tým, že stlačíme ľavé tlačidlo myši na ikone alebo kliknutím na názov akéhokoľvek existujúceho dátového súboru typu „*.sav“.

Systém PSPP otvorí editor dát (Data Editor). Editor dát (obr. 1) je jedno z troch základných okien systému PSPP. Systém umožňuje prácu v troch typoch okien:
•

Editor dát (Data Editor),

•

Výstupné okno (Output) a

•

Syntaxové okno (Syntax Editor).

Okno editora dát (Data Editor)
Po spustení systému sa na obrazovke zobrazí okno editora dát s titulným riadkom
[DataSet1] – PSPPIRE Data Editor.

Data editor obsahuje informácie o prípadoch (riadkoch) a premenných (stĺpcoch). V
záhlaví okna je uvedený názov súboru a v hranatých zátvorkách názov dátového okna, ktorý
program obvykle vytvorí automaticky a má potom tvar „DataSet+číslo“. V PSPP môžeme
otvoriť súčasne viacero dátových súborov.
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Dátové okno je rozdelené do dvoch listov: pohľad na dáta (Data View) a pohľad na premenné
(Variable View).

Obr. 1: Okno editora dát - pohľad na dáta (Data View)

Výstupné okno (Output)
Okno je rozdelené na dve časti – na ľavej strane je obsah usporiadaný do stromovej
štruktúry, v pravej časti sa nachádzajú jednotlivé objekty výstupu. Výstupné okno sa otvorí
automaticky pri uskutočňovaní príkazov.

Obr. 2: Výstupné okno (Output)

Editor syntaxe (Syntax Editor)
Syntaxový editor (Syntax Editor, obr. 3). Systém PSPP do špeciálneho - syntaxového
okna zapisuje po stlačení tlačidla PASTE v dialógovom boxe príkaz v syntaxovej forme. Po
stlačení tlačidla RUN v syntaxovom okne spustíme vybraný príkaz označený kurzorom. V
syntaxovom okne môžeme priamo zapisovať (bez použitia dialógových boxov) a spúšťať príkazy. Je to veľmi efektívny postup pri opakovanom používaní tých istých príkazov na rôzne
súbory dát, ale i v iných situáciách. Obsah príkazového okna možno uložiť na disk a počas
novej schôdzky so systémom ho opätovne načítať do okna.
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Obr. 3: Syntaxové okno (Syntax editor)

Hlavná ponuka v okne editora dát
Hlavné činnosti systému PSPP sú riadené príkazmi, ktoré sú sústredené do hlavnej ponuky
jedného z okien. Hlavná ponuka v okne editora dát je umiestnená v druhom riadku okna
(pozri obr. 1). Skladá sa z nasledujúcich prvkov:

1. Ponuka Súbor (File)
obsahuje príkazy, ktorými sa:
a) otvárajú nové alebo existujúce súbory (a načítavajú sa do okien),
b) ukladajú na disk alebo tlačia vytvorené obsahy okien.

2. Ponuka Úpravy (Edit)
skladá sa z príkazov, ktoré umožňujú manipulovať s celým obsahom alebo s časťou editora dát, s textovými oknami.

3. Ponuka Pohľad (View)
umožňuje zapojiť, resp. zmeniť funkcie a obsah zobrazeného okna.

4. Ponuka Dáta (Data)
umožňuje definovať alebo modifikovať premenné, manipulovať s riadkami i s celou maticou
dát.

5. Ponuka Transformácia (Transform)
obsahuje príkazy, ktorými sa transformujú premenné do nových premenných - vytvárajú
sa na základe existujúcich premenných konštrukty.
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6. Ponuka Analýza (Analyze)
obsahuje dialógové boxy všetkých štatistických procedúr, ktoré SPSS poskytuje. Vyplnením
a spustením dialógových boxov sa odštartujú príkazy realizácie štatistických procedúr analýzy dát.

7. Ponuka Pomocné funkcie (Utilities)
obsahuje viaceré technické pomôcky, ktoré nám zjednodušujú alebo urýchľujú prácu s
premennými a podávajú informácie o nich, ďalej, obsahuje príkazy, ktoré menia niektoré
atribúty práce so systémom.

8. Ponuka Okná (Windows)
obsahuje príkazy usporiadania, rozmiestnenia okien na obrazovke a ponúka zoznam otvorených aplikácií.

9. Ponuka Pomoc (Help)
Systém PSPP je vybavený systémom pomoci. Vychádza zo štandardného „Helpu“ pracujúceho v prostredí Windows a má teda rovnaký princíp a spôsob ovládania.

Okno editora dát má dve verzie (podoby). Prvá umožňuje - pohľad na dáta (Data
View),
Druhá pohľad na premenné (Variable View). Režim sa volí tlačidlami umiestnenými v ľavom
dolnom rohu.

Okno editora dát - pohľad na dáta (Data View)
Dáta v editore dát systému PSPP (v režime Data View) majú formát matice (pozri obr.
1), kde v riadkoch sú jednotlivé prípady (Cases) a v stĺpcoch premenné (Variables). V bunkách (Cells) sú hodnoty premenných (Value Variables).

Okno editora dát - pohľad na premenné (Variable View)
Pohľad na premenné (v režime Variable View) obsahuje informácie o premenných
(obr. 4). Každý riadok predstavuje jednu premennú, v stĺpcoch 10 charakteristík premenných.

Zmeny nastavenia premennej uskutočňujeme vždy v poli, ktoré je prienikom riadku
premennej a stĺpce s príslušnými charakteristikami. V niektorých poliach možno text priamo editovať, v iných je treba pre zobrazení dialógu kliknúť myšou na tri bodky. Väčšinu za-
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daných informácií môžeme kopírovať z jedného poľa na ďalšie, do stĺpcov Name a Label môžeme vkladať tiež text pripravený v iných aplikáciách (MS Word, MS Excel a pod.).

Obr. 4: Okno editora dát (ešte prázdne) - pohľad na premenné (Variable View)

Opíšme stručne spomínaných 10 charakteristík premenných:

Meno (Name)
Vstupné pole pre názov premennej. Ak je v editore dát aktivovaná bunka v stĺpci ešte nedefinovanej premennej, vo vstupnom poli sa objaví default (preddefinovaný) názov, ktorý sa
skladá so štandardnej časti var a druhú časť predstavuje päťmiestne číslo (napríklad
var00001, var00002,..., var00156, a podobne).

Typ (Type)
Variable Type

Podpríkaz (obr. 5) deklaruje typ premennej. Otvorí dialógový subbox Define Variable Type,
ktorý obsahuje:
a) osem prepínačov (rádiotlačidiel) na výber typu premennej a
b) vstupné polia alebo vzory, ktoré konkretizujú typ (formát) premennej.
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Obr. 5: Dialógový subbox typ premennej (Variable Type)

Počet miest (Width)
Počet miest (číslic) numerickej premennej

Počet desatinných miest numerickej premennej (Decimals)
Formát premennej:
v prípade numerickej premennej (Numeric) šírka z toho počet desatinných miest,
v prípade reťazcovej (String) premennej počet písmen.

Počet miest (Width)
Počet miest (šírka stĺpca) v zobrazení hodnoty premennej v editore dát.

Označenie premennej (Label)
Vstupné pole na označenie premennej reťazcom dlhým maximálne 120 znakov.
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Obr. 6: Dialógový subbox označenie hodnôt (Value Labels)

Označenie hodnôt (Values)
Podpríkaz Values (obr. 6) definuje označenia hodnôt premennej. Otvorí dialógový subbox,
ktorý obsahuje:

Value Labels
Rámček s týmto menom slúži na označovanie hodnôt premennej. Obsahuje dve vstupné
polia:

Value
na vkladanie hodnoty premennej,

Label
na vkladanie označenia tejže hodnoty
a tri podpríkazové tlačidla:

Add
(ak je tlačidlo aktívne, čiže obidve vstupné polia sú vyplnené) podpríkaz pripojí označenie
hodnoty do zoznamu označení,
Apply
(ak je tlačidlo aktívne) podpríkaz podľa uskutočnenej zmeny označenia modifikuje zoznam
označení hodnôt,

Remove
vymaže vysvietenú položku v zozname označení hodnôt.

Postup pri vytváraní označenia hodnoty:
1. krok - vložíme číselnú hodnotu alebo reťazec do vstupného poľa Value,
2. krok - do vstupného poľa Value Label vložíme označenie hodnoty premennej,
3. krok - stlačíme tlačidlo Add.

Postup pri modifikovaní označenia hodnoty:
1. krok - v zozname označení vysvietime položku, ktorú mienime zmeniť,
2. krok - do vstupného poľa Value Label vložíme nové označenie,
3. krok - stlačíme tlačidlo Change.
Postup pri zrušení označenia hodnoty:
1. krok - v zozname označení hodnôt vysvietime položku, ktorú chceme odstrániť, vymazať,
2. krok - stlačíme tlačidlo Remove.
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Obr. 7: Dialógový subbox chýbajúce hodnoty (Missing Values)
Chýbajúce hodnoty (Missing)

Podpríkaz Missing Values (obr. 7) definuje chýbajúce hodnoty premennej. Otvorí dialógový
subbox, ktorý umožňuje definovať užívateľské chýbajúce hodnoty premennej.

Subbox obsahuje štyri prepínače (rádiotlačidla):

No missing values
pre premennú bez užívateľskej chýbajúcej hodnoty,

Discrete missing values
umožňuje definovať jednu až tri chýbajúce hodnoty,
Range of missing values
umožňuje definovať interval, z ktorého ktorákoľvek hodnota je definovaná ako chýbajúca,

Range plus one discrete
umožňuje definovať okrem intervalu missing value navyše ešte jeden diskrétny variant ako
užívateľskú chýbajúcu hodnotu.

Poznámka

V práci s PSPP je potrebné odlišovať užívateľské chýbajúce hodnoty (user-missing
values) od systémových chýbajúcich hodnôt (system-missing values). Bunka

numerickej

premennej, prvotne bez informácie, je označená bodkou. Bodka tu predstavuje systémovú
chýbajúcu hodnotu.
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Stĺpce (Columns)

Podpríkaz Column Format definuje rozsah a usporiadanie (formát) stĺpca v editore dát. Otvorí
dialógový subbox Define.

Formát stĺpca (Column Format)

Obsahuje položku:

Column Width
do vstupného poľa možno vložiť požadovanú šírku stĺpca.

Zarovnávanie (Align)

Text Alignment
umožňuje voliť spôsob zápisu hodnoty (zarovnanie textu) v bunke editora dát medzi tromi
možnosťami:

Left
zápis začína celkom zľava (je vhodný a aj štandardný pre reťazcovú premennú),

Center
zápis v bunke je centrovaný,

Right
zápis v bunke končí celkom vpravo (je vhodný a aj štandardný pre numerickú premennú).

Poznámky
Je treba rozlišovať medzi šírkou stĺpca (column width) a šírkou premennej (width of a variable). Ak je prvá menšia než druhá, má to za následok len ten fakt, že sa hodnota premennej v
editore dát prejaví bez useknutej časti, reálne sa však šírka premennej nemení. Z podobných dôvodov môže tiež dôjsť k useknutiu mena premennej v editore dát.

Spôsob merania (Measure)
Vyjadruje typ premennej z hľadiska štatistiky: číselnú premennú (Scale), nominálnu premennú (Nominal) alebo ordinálnu premennú (Ordinal).
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Ponuka procedúr štatistického spracovania dát - ponuka Analýza
(Analyze)
Analýzu a spracovanie dát môžeme uskutočniť pomocou procedúr, ktoré nám poskytuje ponuka Analýza. V obraze 8 môžeme vidieť množstvo subponúk, v ktorých sa nachádza
bohatá kolekcia štatistických procedúr.

Obr. 8: Ponuka Analyze

V ponuke Analyze sa nachádzajú procedúry analýzy, ktoré má užívateľ k dispozícii:

Descriptive statistics (frequencies, descriptives, explore, crosstabs)
Compare means (one sample T-test, intependent samples T-test, paired samples T-test and
one-way ANOVA)
Bivariate correlation...
K-means Cluster...
Factor analysis (Principal Component Analysis and Principal Axis Factoring)...
Reliability...
Linear regression...
Nonparametric statistics (Chi-square and Binominal ...

)

ROC curve...

Poznámka:
V syntaxovej verzii, podobne ako je to aj v SPSS, je ponuka príkazov bohatšia.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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Skladba ponuky Analýza (Analyze)

Subponuka Descriptive Statistics
poskytuje vybrané opisné štatistiky (priemer, štandardnú odchýlku, minimum, maximum
apod.) a ich grafickú prezentáciu. Pre výpočty je možné premenné ďalej podrobnejšie triediť,
prípadne vytvoriť kontingenčné a asociačné tabuľky.

Subponuka Compare Means
obsahuje štatistické procedúry určené k testovaniu stredných hodnôt. Okrem výpočtu priemerov a ďalších štatistik pre podrobnejšie triedenie je možné aplikovať jednovýberový t-test
(One-Sample T Test), ktorý testuje štatistickú hypotézu o tom, že stredná hodnota premennej
sa rovná zadanej konštante, t-test pre dva závislé výbery (Independent-Samples T Test), ktorý
testuje štatistickú hypotézu o tom, že rozdiel stredných hodnôt dvoch nezávislých výberov je
rovný nule, párový test t-test (Paired-Samples T Test) a analýzu rozptylu jednoduchého triedenia (One-Way ANOVA), kde overujeme hypotézu o tom, že stredné hodnoty v skupinách
podrobnejšieho triedenia podľa zvoleného faktoru sa rovnajú.

Subponuka Bivariate correlation
Umožňuje skúmať vzájomné závislosti dvoch premenných, umožňuje vypočítať rôzne typy
korelačných koeficientov (Bivariate Correlations).

Subponuka K-means Cluster
obsahuje základnú metódu klasifikačnej analýzy (K-means Cluster), ktorá sa aplikuje pri
rozdelení súboru (prípadov) do skupín tak, aby prvky vo vnútri skupín boli navzájom čo najviac podobné.

Subponuka Factor analysis
poskytuje metódu pre redukciu dát - faktorová analýza, ktorá sa zaoberá rozborom štruktúry vzájomných závislostí premenných na základe predpokladu, že tieto závislosti sú spôsobené pôsobením určitého menšieho počtu nemerateľných (latentných) premenných (faktorov).

Subponuka Reliability
sa využíva k posúdeniu vhodnosti určité škály

Subponuka Linear regression
umožňuje uskutočniť odhad koeficientov lineárneho regresného modelu s jednou alebo viacerými nezávislými premennými metódou najmenších štvorcov a zároveň umožňuje testovať
tento model.

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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Subponuka Nonparametric Tests
obsahuje množstvo neparametrických testov (Nonparametric Tests): Binomial Test, OneSample Kolmogorov-Smirnov Test, Two-Related-Samples Tests, test for Several Related Samples, Chi-Square Test a Runs Test.

Subponuka ROC Curve
Poskytuje ROC krivku (ROC Curve).

Záver
Pre užívateľov, ktorí nemajú finančné problémy s nákupom SPSS, pre vysoké školy,
ktoré majú dobre vybavené počítačové laboratóriá, pre užívateľov, ktorých neobmedzuje práca s SPSS v počítačovej sieti, nie je štatistický softvér PSPP alternatívou. Na Slovensku je
však ešte veľa vysokých škôl i menej solventných výskumníkov, pre ktorých je PSPP so svojou súčasnou kvalitou a rozsahom aplikačných možností vítanou alternatívou. PSPP je slobodný softvér. Môže byť inštalovaný bez ťažkostí do ktoréhokoľvek osobného počítača. Študenti ho môžu bez obmedzení používať v bežnej posluchárni, na internáte, doma i v čajovni.
Súčasné parametre tohto systému (ktoré autori priebežne zlepšujú a rozširujú) sú pre študentov politológie, sociológie, psychológie, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, sociálnej
práce atď., dostačujúce pri písaní seminárnych, bakalárskych, diplomových i rigoróznych
prác. Pre výskumníkov v určitých situáciách je vhodným doplnkom systému SPSS. Osobitne
pre študentov je významné, že všetky poznatky a zručnosti, ktoré získajú v práci so systémom PSPP môžu plne uplatniť aj v práci s SPSS, pretože PSPP je konštruované podľa „filozofie“ systému SPSS.
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________________________________________________________________
PSPP as a new data processing alternative
Abstract

The paper introduces PSPP statistical system, evolved by free computer software devotees over the past 14
years. It is meant to be a free alternative to the SPSS system having long and successful tradition. In Slovakia there
are many universities and researchers for whom can the PSPP be - with its current quality and range of application possibilities - welcome alternative. It can be easily installed in any PC. Its current parameters (the authors
continually improve and expand them) are sufficient tool of data processing for social science - oriented students. It
can be a suitable complement of SPSS for researchers in certain situations. It is important particularly for students
that all the knowledge and skills acquired by working with PSPP system can be fully applied in working with SPSS
for PSPP is built on the same philosophy.

Key words: PSPP, SPSS, free software, data analysis
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá popisom situácie v Československej republike po druhej svetovej vojne vo vzťahu k
problematike neslovanských menšín. Dôraz kladie na riešenie „maďarskej otázky“. Základné prístupy k riešeniu
maďarskej otázky v Československu v povojnovom období pozostávali z troch metód: výmeny obyvateľstva medzi
Československom a Maďarskom, reslovakizácii a deportáciách príslušníkov maďarskej menšiny z južného Slovenska do Čiech. Druhá časť práce sa zaoberá vplyvom týchto udalostí na slovensko-maďarské vzťahy po roku 1989.
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Úvod
Pocit nespravodlivosti a vedomie krívd spojených s riešením problematiky neslovanských menšín v Československej republike po skončení druhej svetovej vojny aj po niekoľkých desaťročiach dokáže vždy znova rozpútať debaty týkajúce sa tohto problému na rôznych politických scénach. Vzhľadom na rozsah problematiky sa v prvej časti svojho príspevku budem stručne venovať popisu situácie v Československej republike vo vzťahu k problematike neslovanských menšín s tým, že najväčšiu pozornosť budem venovať riešeniu problematiky maďarskej menšiny na Slovensku. V ďalších častiach práce sa budem zaoberať
odrazom týchto udalostí v slovensko-maďarských vzťahoch, ale najmä ich vplyvu na slovenskú politickú scénu po roku 1989.

1. Problematika neslovanských menšín v ČSR po druhej svetovej vojne
Otázka postavenia neslovanských menšín po skončení druhej svetovej vojny sa odvíjala od zahraničnej a vnútropolitickej koncepcie československej exilovej vlády v Londýne a
zároveň od postoja veľmocí k otázke ďalšieho osudu národnostných menšín. Postoj londýnskej exilovej vlády k národnostným menšinám prechádzal vývojom a menil sa (podrobnejšie
Irmanová 2002). Československá exilová vláda v Londýne aj prvé povojnové vlády sa usilovali po skúsenostiach z roku 1938 a vojny, o vytvorenie národného štátu Čechov a Slovákov
bez nemeckej a maďarskej národnostnej menšiny. Počítali s vysťahovaním väčšiny občanov
oboch národností a s odnárodnením ich zvyšku (Šutaj 1993b, s.7).
Prvú oficiálnu požiadavku na transfer vzniesla československá exilová vláda na konci
augusta 1944 v memorande zaslanom Európskej poradnej komisii. Požiadavka na transfer
sa týkala osôb nemeckej aj maďarskej národnosti. V novembri 1944 londýnska exilová vláda
odovzdala memorandum trom spojeneckým mocnostiam. Odpoveď zo strany USA aj britskej
vlády však zdôrazňovala, že transfer musí byť riešený v širších súvislostiach na základe medzinárodnej dohody. Následne sa Československá vláda snažila presadiť zásadu o transfere
a výmene obyvateľstva do dohody veľmocí s Maďarskom o prímerí, podpísanej 20. januára1945. S požiadavkou, ktorú podporoval len sovietsky minister zahraničných vecí Viačeslav Molotov, však neuspela. Zástupcovia západných mocností poukazovali na to, že požiadavka tohto druhu nepatrí do dohody o prímerí (Irmanová 2002, s. 23).
Na jej základe boli z Československa jednostranne vyhostení len tí obyvatelia maďarskej národnosti, ktorí prišli na územie Československa po Viedenskej arbitráži. Pre tieto
osoby sa v dobovej terminológii používal pojem anyási. Bola to skupina asi 30 tisíc osôb,
ktorú československé štátne orgány jednostranne a až na malé výnimky, nekompromisne
vysťahovali z územia Slovenska (Šutaj 2005, s. 19).
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Aj napriek zrejmému odporu západných mocností československá vláda dúfala, že
Sovietsky zväz, ktorý jej prisľúbil podporu, požiadavku odsunu Maďarov na Postupimskej
konferencii presadí. Československá vláda v nóte z 3. júla 1945 požadovala od spojeneckých
mocností súhlas s presídlením 2 – 2,5 milióna Nemcov a asi 400 tisíc Maďarov. V súvislosti
s vyriešením problému neslovanských národnostných menšín sa zároveň v Československu
prijímali niektoré dekréty prezidenta republiky Edvarda Beneša a nariadenia Slovenskej
národnej rady. Z nich najproblematickejšie a tie ktoré vyvolávajú pocit krivdy, sa týkali konfiškácie poľnohospodárskeho majetku Maďarov na Slovensku na základe nariadení SNR,
konfiškácie majetku podľa dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Zb. o konfiškácii nepriateľského majetku Fondoch národnej obnovy a strata československého štátneho občianstva na základe ústavného dekrétu prezidenta republiky č. 33/1945 Zb. z 2. augusta 1945 o
úprave československého štátneho občianstva osôb nemeckej a maďarskej národnosti (podrobnejšie o problematike tzv. Benešových dekrétov a nariadení SNR napríklad Kuklík
(2002), Šutaj – Mosný – Olejník (2002).
Prijímanie týchto právnych noriem vychádzalo z predpokladu, že sa na medzinárodnom poli podarí presadiť transfer tohto obyvateľstva z Československa. Pre obyvateľov maďarskej národnosti ich prijatím vznikol stav plný neistoty, boli zbavení štátneho občianstva,
stali sa bezdomovcami bez právnej ochrany. Na Postupimskej konferencii štyroch mocností –
USA, Veľkej Británie, ZSSR a Francúzska – britský minister zahraničných vecí Robert Anthony Eden predniesol Benešovu žiadosť rokovať o vysídlení nemeckého a maďarského obyvateľstva z Československa. Výsledky postupimskej konferencie však československú vládu
sklamali. Spojenecké mocnosti schválili vysťahovanie obyvateľov nemeckej národnosti
z Poľska, ČSR a Maďarska a vysťahovanie sa uskutočnilo. O odsune Maďarov však konferencia nerozhodla (Irmanová 2002 s. 26).
Nádej československej vlády na vysťahovanie Maďarov sa zmenšovala, aj keď stále
dúfala, že s pomocou Sovietskeho zväzu svoju požiadavku presadia v mierovej zmluve s Maďarskom. Napriek tomu začala československá vláda otázku maďarskej menšiny riešiť aj
vnútroštátne, a to presunom obyvateľov maďarskej národnosti na práce do Čiech, čím sa
zároveň snažila riešiť aj problém nedostatku pracovných síl v českých krajinách. V septembri až decembri roku 1945 sa uskutočnila len prvá fáza odsunu (Šutaj 1993a, s. 63 –
67).
Zároveň sa československá vláda už pred začiatkom mierovej konferencie v Paríži začala orientovať na výmenu obyvateľstva, medzi Československom a Maďarskom. Na túto
možnosť upozornila a tiež ju privítala Moskva i ďalšie veľmoci, pretože Maďarsko patrilo do
sovietskej okupačnej zóny a okupačné inštitúcie sa obávali problémov, ktoré by príliv vysídlených ľudí z ČSR spôsobil (Šutaj 1993b, s. 8). Pražská vláda vychádzala z prepočtov, že
Maďarov je na Slovensku len o málo viac, ako Slovákov v Maďarsku. Budapešť však príliš
veľký záujem o výmenu neprejavovala, ale po zložitých, dramatických a prerušovaných rokovaniach, ktoré ovplyvňovali aj postoje veľmocí voči Maďarsku, bola dohoda o výmene oby-
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vateľov podpísaná 27. februára 1946. Klauzula dohody zaväzovala prijímajúcu stranu, kompenzovať škody, ktoré presídlenec utrpel. Jej realizácia však bola problematická. Výsledok
jej realizácie v neskoršom období však československé miesta dosť sklamal, ich pôvodné
prepočty sa nesplnili. Celkovo sa pre návrat do ČSR rozhodlo 73 237 Slovákov a ďalších 12
000, ktorí sa pôvodne k výmene prihlásili, sa z rôznych dôvodov nepresídlilo. (Šutaj 1993a,
s.139 alebo Šutaj 1993b, s. 8).
Dohoda o výmene obyvateľstva aj tak celkovo neriešila maďarskú otázku v Československu, preto v apríli 1946 námestník generálneho tajomníka OSN Dalibor Krno, odovzdal v
Londýne 1946 námestníkovi ministra zahraničných vecí Gladwinovi Jobbovi tri nóty, ktoré
sa týkali získania bratislavského predmostia pre Československo, reslovakizácie 450 tisíc a
núteného vysídlenia 200 tisíc slovenských Maďarov a hospodárskych požiadaviek voči Maďarsku. Neskôr na konferencii námestníkov ministrov zahraničných vecí v Londýne bol odovzdaný aj pamätný spis obsahujúci návrhy a poznámky československej vlády k mierovej
zmluve s Maďarskom (Irmanová 2002, s. 28 – 29).
Československo sa snažilo presadiť svoje požiadavky predovšetkým s podporou Sovietskeho zväzu. Napriek predbežnému súhlasu zo strany sovietskej vlády, ktorý získala
vládna delegácia v júni v Moskve, ostávala táto otázka ešte otvorená. Československo podalo
k návrhu mierovej zmluvy s Maďarskom 15 rôznych návrhov, medzi nimi aj návrh na transfer 200 tisíc Maďarov. Spojené štáty a Veľká Británia odmietali, aby sa do mierovej zmluvy
vložil princíp núteného transferu rozsiahlej etnickej menšiny. Do mierovej zmluvy bolo včlenené riešenie, aby sa o odsune menšiny najprv dohodli obe vlády a až v prípade nezdaru
malo Československo právo obrátiť sa na Radu ministrov zahraničných vecí o pomoc. Mierová konferencia túto formuláciu, doplnenú o polročný termín pre dosiahnutie dohody schválila (Irmanová 2002, s. 31 – 32 alebo Šutaj 1993b, s. 8).
Výsledok mierovej konferencie potvrdil, že pre Československo je dosiahnutie pôvodnej požiadavky odsunu maďarského obyvateľstva nereálne a že riešeniu problému treba
hľadať inde ako na medzinárodnom fóre. Pražská vláda teda začala uvažovať nad vnútroštátnym riešením minimalizácie počtu národnostných menšín na svojom území. Výhodou
takéhoto vnútroštátneho riešenia bolo, že by nevyžadovalo súhlas veľmocí, ani dohodu s
Budapešťou. Jedným zo zvolených prostriedkov bola reslovakizácia, ktorá vychádzala z presvedčenia, že väčšina obyvateľov maďarskej národnosti má slovenský pôvod a v minulosti
bola násilne pomaďarčená. Mali teda získať právo vrátiť sa k svojej pôvodnej národnosti.
Konkrétnu podobu dostala reslovakizácia až v júni 1946 a počet tých, ktorým mala byť slovenská národnosť vrátená, sa menil. Riadil sa predpokladaným počtom Maďarov, určených
k odsunu. Keď pominuli nádeje na odsun, zvýšil sa počet reslovakizovaných. Žiadosť o reslovakizáciu podalo viac ako 400 tisíc obyvateľov maďarskej národnosti. Rozhodovali sa pod
tlakom, pretože sa chceli zachrániť pred odsunom, pred stratou majetku a získať aspoň časť
občianskych práv. Ako náhle však tento tlak pominul, hlásili sa znovu k svojej národnosti
(Šutaj 1993a, s. 140 – 144).
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Druhým uplatneným riešením bolo pokračovanie vnútornej kolonizácie, ako sa označovalo väčšinou nútené a násilné premiestnenie obyvateľov maďarskej národnosti z južného
Slovenska na prácu do českého pohraničia. Akcia sa zdôvodňovala potrebou pracovných síl
v Čechách a pracovnej mobilizácie. Dekrét prezidenta republiky č. 88/1945 Zb. na základe
ktorého sa akcia realizovala, sa vzťahoval

len na jednotlivcov a boli porušované aj jeho

články. V tejto druhej a rozhodujúcej etape prebiehajúcej od júla 1946 do februára 1947
bolo zo Slovenska do Čiech vysídlených 44 153 osôb maďarskej národnosti. Jej politickým
cieľom bolo rozdrobiť územnú kompaktnosť

maďarskej menšiny a presunúť aspoň časť

obyvateľstva ďalej od hraníc s Maďarskom a zároveň toto obyvateľstvo využiť ako pracovnú
silu. Akcia bola zastavená po súhlase maďarskej strany s realizáciou dohody o výmene obyvateľstva (Šutaj 2005, s. 46, 63, 66).
Po februári 1948 pražská komunistická vláda pod tlakom medzinárodnopolitických
okolností, doformovania bloku sovietskych satelitov, politiky zbližovania a zintenzívnenia
kontaktov medzi Československom a Maďarskom, postupne prehodnotila svoju politiku voči
obyvateľom maďarskej národnosti. Ministerstvo zahraničných vecí na podnet komunistického vedenia vypracovalo nové návrhy na riešenie maďarskej otázky v Československu. Výsledkom zmeny politiky bola aj dohoda československého a maďarského vedenia, podľa ktorej mali byť občanom maďarskej národnosti v Československu poskytnuté rovnaké práva
ako ostatným občanom, vrátené občianske práva a odvolané všetky konfiškačné opatrenia
(Irmanová 2002, s.32).
Spolu so zákonom o navrátení štátneho občianstva sa začal pripravovať aj návrat
Maďarov z Čiech. S tým sa však spájali problémy súvisiace s majetkovými právami navráteného obyvateľstva. Maďari z Čiech mali možnosť a právo vrátiť sa na Slovensko, či už do
svojho domu, ak nebol obsadený iným osídlencom, ktorý mal na tento majetok dekrét od
úradov alebo do iného domu, čo mali zabezpečiť orgány miestnej štátnej správy. Štát totiž
nemal povinnosť nahradiť škody, ktoré vznikli obyvateľom odsunom do Čiech. Riešením
týchto problémov mala byť tzv. Akcia Juh, ktorej cieľom bola majetková kompenzácia poškodených Maďarov a dôverníkov, ale aj odsun triedne a politicky nevyhovujúceho obyvateľstva maďarskej národnosti do Čiech. Akcia sa však nakoniec realizovala len čiastočne, odškodnením poškodených osôb. Odsun nebol realizovaný s odôvodnením, že celá akcia má
výrazné protimaďarské zameranie (Šutaj 1993b, s. 18 – 21, 59 – 61).
Nároky Maďarov, ktorí nemohli svoju pôdu dostať späť, mali byť kompenzované z
pôdy, ktorou disponoval Osídľovací úrad a z pôdy, ktorá ešte nebola pridelená novým vlastníkom z pozemkovej reformy. Poškodené osoby dostali výmeru pôdy, ktorú predtým vlastnili, ale prídely nemali byť vyššie ako 5 ha. Platila zásada, že nárok na náhradu alebo ušlý
zisk sa nepriznával nikomu, lebo konfiškácia majetku sa uskutočnila podľa vtedy platných
zákonov. Napriek tomu sa väčšinou situácia postihnutého obyvateľstva riešila sociálnymi
podporami, zabezpečením náhradného ubytovania alebo príspevkom na výstavbu nového
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domu.2 (Šutaj 2005, s. 147) Za uzavretie zložitého obdobia je považované podpísanie tzv.
Štrbského protokolu, ktorý predstavitelia československej a maďarskej vlády podpísali 25.
júla 1949 na Štrbskom plese. Obe zúčastnené strany sa v ňom zriekli všetkých nárokov na
reparácie a náhrady škôd z predchádzajúcich období. (Ospravedlnenie....., 2005)

2. Problematika neslovanských menšín v ČSR po druhej svetovej vojne
v slovenskej politike do prijatia SR do Európskej únie
Do roku 1989 sa problémy súvisiace s riešením problematiky neslovanských menšín
v Československu otvorene neprejavovali. Po zmene režimu v roku 1989 sa však začali otvárať aj otázky, ktoré dlhé desaťročia neotvárala žiadna z krajín, ktorej sa bezprostredne týkali. Tak sa začalo otvorene hovoriť aj o pocite nespravodlivosti a vedomí krívd z riešenia problematiky neslovanských menšín po druhej svetovej vojne v Československu, pričom verejná
mienka v Maďarsku i v komunite maďarskej menšiny na Slovensku si utrpenie maďarskej
menšiny

v tom

období

spájala

predovšetkým

s uplatňovaním

Benešových

dekrétov

a obviňovaním z kolektívnej viny a zodpovednosti Maďarov za rozpad Československa v roku
1939. „Ukázalo sa, že prechod od totality k demokracii nie je jednoduchý zvlášť v etnických
vzťahoch, kedy sa otvorilo viacero otázok, na ktoré spoločnosť nebola schopná adekvátne reagovať. Staré, v historickom vedomí hlboko zakorenené stereotypy, ako napríklad obraz nepriateľa národa, sa nie len neodstránili, ale dokonca vznikli nové trecie plochy“ (Irmanová 2005,
s. 90).
V rôznych súvislostiach sa znovu začali oživovať debaty týkajúce sa najpálčivejších
problémov povojnového obdobia, teda zaobchádzanie s menšinami v Československu po
druhej svetovej vojne a s ním súvisiace témy ako je problematika Benešových dekrétov, výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, nútený odsun obyvateľstva maďarskej národnosti do Čiech, odsúdenie princípu kolektívnej zodpovednosti a kolektívneho
potrestania a pod. Problematike začali venovať pozornosť historici i právnici, ale stala sa
i témou politickou.
Problematika sa na slovenskej politickej scéne otvárala s rôznou intenzitou od roku
1989, až po súčasnosť. Intenzita diskusií sa zvyšovala najmä v niektorých obdobiach, pričom otváranie problematiky podnecovali napríklad reštitučné nároky tých obyvateľov, ktorí
boli po druhej svetovej vojne poškodení. Častým podnetom na otváranie problematiky bolo
aj konanie volieb na Slovensku, resp. otváranie problematiky súviselo s voľbami v niektorej
z krajín, ktorých sa problematika tiež dotýkala – Česko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko –
a ktorých volebná kampaň často podnietila diskusiu k danej problematike aj na Slovensku.
Problematika sa stala aj trvalou súčasťou programu maďarských politických strán na Slo2 V návrhu na odškodnenie Maďarov z Čiech z roku 1950 sa konštatovalo, že iba 171 poškodených Maďarov nedostalo zatiaľ naspäť svoju pôdu, 258 rodín nemalo svoj dom (bolo im zabezpečené náhradné ubytovanie alebo žili u
príbuzných). (Šutaj 2005, s. 149)
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vensku. Intenzita otvárania problematiky sa zvyšovala najmä v období prístupových rokovaní a vstupu postkomunistických krajín do európskeho spoločenstva a jeho inštitúcií (Šutaj
2004, s. 100).

Do svojich volebných programov problematiku hneď v roku 1990 zaradili hneď dve
politické strany reprezentujúce maďarskú menšinu na Slovensku. Maďarská nezávislá iniciatíva požadovala zbavenie sa celonárodných krívd, kým Spolužite v programe kritizovalo
situáciu maďarskej menšiny po druhej svetovej vojne (Öllös 2008, Geffert 2009).
Obdobím, kedy sa na domácej politickej scéne začala venovať problematike povojnového usporiadanie väčšia pozornosť boli prvé mesiace roku 1991. Do programu 10. schôdze
Slovenskej národnej rady vo februári 1991, sa dostal aj návrh vyhlásenia SNR k odsunu
slovenských Nemcov, ktorý vypracovala skupina poslancov zložená zo všetkých parlamentných strán.
Vyhlásenie bolo v pléne uvedené poslancom Antonom Hykischom a pod názvom „Vyhlásenie Slovenskej národnej rady k odsunu slovenských Nemcov“, schválené 96 zo 113 poslancov. V pléne sa k vyhláseniu ani neotvorila rozprava, s argumentom, že rozprava prebehla na pôde parlamentných klubov. (10. schôdza......, 1991) Úvodná pasáž vyhlásenia sa venovala historickému prínosu nemeckého obyvateľstva. Ďalej sa vo vyhlásení píše „ ..... Je
historickým faktom, že veľká väčšina slovenských Nemcov musela opustiť svoju starú vlasť na
priamy rozkaz H. Himmlera a za súčinnosti špičiek Karmasinovej strany. Evakuácia slovenských Nemcov sa začala od polovice septembra 1944 a ukončila sa vo februári 1945, teda
tesne pred celkovým obsadením Slovenska Červenou armádou. Starší pamätníci vedia, že
mnohí slovenskí Nemci sa bránili opustiť svoje domovy, ale márne. Po skončení vojny sa časť
evakuovaných Nemcov vrátila späť na Slovensko. Vtedy sa začalo druhé dejstvo tragédie, na
ktorom sa, žiaľ, aktívne podieľali aj slovenskí ľudia. Odsun Nemcov z Československa, Poľska
a Maďarska kodifikovali víťazné mocnosti v článku 13 Postupimskej dohody. Takisto Košický
vládny program česko-slovenskej vlády deklarovali odňatie štátneho občianstva Nemcom s
výnimkou aktívnych antifašistov, čo potvrdil dekrét prezidenta republiky č. 33 z roku 1945.
Tak sa vyše 32 tisíc slovenských Nemcov po násilnom sústredení v pracovných táboroch v
Petržalke, Novákoch a Poprade stalo obeťou deportácií do oboch častí rozdeleného Nemecka.
Je zvlášť poľutovaniahodné, že touto fázou odsunu boli postihnutí zväčša nevinní pracovití
ľudia, práve tí, čo sa po skončení vojny dobrovoľne rozhodli vrátiť na Slovensko, lebo ho považovali za svoju vlasť. Títo naši nemeckí spoluobčania trpeli za tých, ktorí v mene nemeckej
menšiny na Slovensku slúžili nacizmu.
Prešlo takmer polstoročie, mnohé rany preboleli, zrodili sa nové generácie v nových podmienkach.
My, predstavitelia slobodného demokratického Slovenska, chceme vstúpiť do spoločenstva národov s čistými účtami. Odsudzujeme princíp kolektívnej viny, nech by sa zdôvodňoval
akýmikoľvek argumentmi. Uvedomujeme si, že evakuáciou a následným vyhnaním nemeckých
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spoluobčanov Slovensko stratilo etnickú skupinu, ktorá po stáročia tvorila súčasť spoločného
civilizačného úsilia a významne sa podieľala na pestrosti kultúrneho koloritu našej krajiny.
Dnes vám všetkým, pamätníkom dávnych rozbrojov, vyhnancom, aj ich potomkom, podávame zo Slovenska priateľskú ruku. Pokúsme sa zabudnúť na spory a krivdy. Spoločne
pracujme na zveľaďovaní dávnej domoviny.
Nech most porozumenia medzi našimi národmi navždy preklenie vysychajúcu rieku
vojnovej nenávisti.“ (Vyhlásenie......., 1991)
Prijatý dokument priznával uplatňovanie princípu kolektívnej viny a predstavoval
oficiálne ospravedlnenie občanom nemeckej národnosti na úrovni štátu. Vyhlásenie ale nezohľadňovalo povojnové zaobchádzanie s maďarskou menšinou, pričom slovensko-maďarské
vzťahy sa stávali problematickejšie aj z hľadiska ďalších v tomto roku prerokovávaných záležitostí.
Zdrojom menšinových sťažností sa stalo znenie reštitučných zákonov, predovšetkým
reštitučného zákona o pôde, ktoré nakoniec prijalo Federálne zhromaždenie na jarnom zasadnutí v roku 1991. Maďarská nezávislá iniciatíva pri prerokovávaní návrhu zákona predložila pozmeňujúci návrh, počítajúci s navrátením pôdy len osobám maďarskej národnosti,
ktorí nadobudli československé štátne občianstvo, podľa zákona č. 245/1948 Zb. a ktorým
nebol doteraz vrátený majetok (14. spoločná....., 1991). Zákon o pôde však nebol
v navrhovanej podobe schválený ako celok a tým padli aj snahy o navrátenie pôdy zabavenej
pred rokom 1948. Zákon o pôde bol prijatý na nasledujúcej májovej schôdzi pod názvom
Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (15. Spoločná......, 1991). „Zákon stanovil, že nápravy majetkových krívd sa týkajú len tých aktov, ku
ktorým došlo po 25. februári 1948, po prevzatí moci komunistami. Nevzťahovali sa teda na
právne ujmy Maďarov, ktoré utrpeli medzi rokmi 1945 – 1948. V prípade zákona o pôde, s
odvolaním na opatrenie zo 17. februára 1948, mohli občania maďarskej národnosti získať
späť len 50 ha pôdy, zatiaľ čo na ostatných občanov sa toto opatrenie nevzťahovalo a nový
pozemkový zákon umožňoval vrátiť oprávneným osobám pôdu do veľkosti 250 ha. Federálna
vláda v odpovedi na interpelácie maďarských poslancov oznámila, že žiadne opatrenia na
zmiernenie materiálnych dôsledkov diskriminačných opatrení v rokoch 1945 – 1948 neplánuje“ (Irmanová 2005, s. 250).3

Na

medzinárodnej

úrovni

sa

problematika

povojnového

usporiadania

v Československu a jej dôsledkov otvorila v súvislosti s prípravou novej medzištátnej zmluvy
medzi ČSFR a Maďarskou republikou, ktorá sa začala pripravovať ešte po stretnutí prezidentov Václava Havla a Árpáda Göncza v Prahe, v júli 1990. Zmluva sa mala podpísať
v októbri 1991 na krakovskom visegrádskom summite. Podpis zmluvy sa ale nakoniec ne-

3 Irmanová nesprávne uvádza dátum 17. februára 1948. Nariadenie č. 26/1948 Zb. n. SNR, ktoré upravovalo vyňatie poľnohospodárskeho majetku osôb maďarskej národnosti spod konfiškácie bolo prijaté dňa 4. novembra 1948 a
zverejnené v Zbierke nariadení Slovenskej národnej rady, čiastka 12, roč. 1948 zo 7. decembra 1948 (Šutaj 2005, s.
112).
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uskutočnil, pretože maďarská strana sa na poslednú chvíľu pokúsila do textu vsunúť pasáž
o menšinách a odsúdení Košického vládneho programu, respektíve jeho princípu kolektívnej
viny. Aj keď maďarská strana nakoniec od požadovania týchto dodatkov ustúpila, medzi
krajinami došlo len k všeobecnej dohode, že zmluva bude podpísaná neskôr (Irmanová
2005, s. 90). K podpisu zmluvy však už nedošlo, ale po rozdelení Československa boli podpísané

individuálne

zmluvy

medzi

Maďarskom

a Českou

republikou

a Maďarskom

a Slovenskou republikou.

K opätovnému otvoreniu problematiky došlo v roku 1993 v súvislosti so vznikom samostatnej Slovenskej republiky a jej prijímaním do Rady Európy. Tieto aktivity nepriamo
nadväzovali na požiadavky sudetských Nemcov voči Českej republike, ktorí už dlhodobejšie
viedli kampaň k Benešovým dekrétom. Na začiatku roku 1993 predsedovia štyroch maďarských politických strán Béla Bugár, Miklós Duray, László Nagy a Gyula Popély v spoločnom
memorande adresovanom Rade Európy vyjadrili výhrady voči Ústave Slovenskej republiky,
ktorá podľa nich „kriesi ducha národného štátu a sugeruje občiansku druhoradosť národných
menšín a občianskych skupín“. Memorandum sa však dotýkalo aj otázok povojnového zaobchádzania s maďarským obyvateľstvom, keď požadovalo, aby Slovenská republika pred prijatím do Rady Európy vo svojom právnom poriadku anulovala dekréty prezidenta republiky
a zákony z rokov 1945 – 1948, diskriminujúce maďarské obyvateľstvo na Slovensku na základe národnej príslušnosti, aby zmiernila ich negatívne dôsledky odškodnením, a zo zákona
o pôde a aby odstránila tézy nepriaznivo sa dotýkajúce občanov maďarskej a nemeckej národnosti. Memorandum súčasne navrhovalo preskúmať tie zmluvy uzavreté československým štátom, ktoré spôsobili významné materiálne škody Maďarom žijúcim na Slovensku,
na ktorých základe boli nútení presídliť zo svojej rodnej pôdy do Maďarska, pričom poukazovalo na dohodu o výmene obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom, uzavretú
po skončení druhej svetovej vojny (Irmanová, 2005, s. 255). Zrušenie dekrétov požadovali
zástupcovia maďarskej a nemeckej menšiny na Slovensku aj v máji 1993, na rokovaniach
okrúhleho stola prezidenta Slovenskej republiky (Šutaj 1997a, s. 93).

Stručne sa spomínalo zaobchádzanie s maďarskou menšinou po druhej svetovej vojne i vo vyhlásení, ktoré vydalo celoštátne zhromaždenie miestnych samospráv južného Slovenska, tzv. Komárňanské zhromaždenie z 8. januára 1994. Stanovisko tohto zhromaždenia
potvrdzovalo, že slovenskí Maďari si prajú usporiadať svoje právne postavenie rokovaním,
v zákonných

rámcoch

a pri

zachovaní

územnej

integrity

Slovenska.

Vyhlásenie

sa

v stanovisku k ústavnoprávnemu postaveniu Maďarov vrátilo i k historickým krivdám a
konštatovalo, že maďarské obyvateľstvo na Slovensku si navzdory všetkým represáliám po
druhej svetovej vojne a iným snahám o etnickú homogenizáciu zachovalo schopnosť znovu
vyjadriť svoju politickú subjektivitu, organizovať svoje spoločenstvo a zachovať svoju pôvodnú sídelnú štruktúru na územiach, kde viac ako tisíc rokov žije ako autochtónny útvar (Irmanová 2005, s. 257 – 258). Vo vyhlásení sa ďalej uvádzalo, že „maďarské obyvateľstvo na
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Slovensku definuje seba ako národné spoločenstvo, odhodlane bojuje za to, aby okrem individuálnych práv, na ktoré má právo každý, boli mu uznané komunitné práva a jeho postavenie
ako spoločenstva bolo zakotvené v ústave“ (Stále to isté:.., 1994).
Dokument prijatý na zhromaždení v Komárne sa stal aj základom spoločného politického programu Maďarskej koalície, ktorá sa vytvorila pred parlamentnými voľbami v lete
1994. Tvorili ju strany Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH), Együttélés (Spolužitie) a Maďarská občianska strana (MOS). Strany aj v koaličnej zmluve opätovne odmietli
princíp kolektívnej viny a predovšetkým „tie právne normy, ktoré pri uplatňovaní tohto princípu boli realizované v Československu na konci druhej svetovej vojny a po nej, v prvom rade
voči obyvateľstvu nemeckej a maďarskej národnosti“. Rovnako uviedli, že „za diskriminačný
považujú každý taký zákon, ktorý nenapravuje krivdy pochádzajúce z uplatňovania princípu
kolektívnej viny“ (Irmanová 2005, s. 260 – 261).
Po voľbách v roku 1994 a vytvorení vládnej koalície Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) – Slovenská národná strana (SNS) – Združenie robotníkov Slovenska (ZRS) sa
námietky voči menšinovej politike na Slovensku zo strany maďarských politických predstaviteľov zvyšovali, pričom sa ojedinele ich súčasťou stávala aj problematika historických
krívd. V januári 1995 sa predstavitelia MKDH, Együttélés a MOS Béla Bugár, Miklós Duray
a László Nagy obrátili memorandom k vládam visegrádskeho spoločenstva. Urobili tak v mene maďarského spoločenstva žijúceho v Slovenskej republike, v snahe „obrátiť pozornosť na
tie problémy vzniknuté po prijatí vládneho programu novej vlády SR, ktorých neriešenie môže
viesť ku konfliktom a v dôsledku toho viesť k destabilizácii celej našej spoločnosti“. Jedným
z okruhov problémov, ktorých sa memorandum týkalo, bola aj nedostatočná úprava majetkových vzťahov, ovplyvnených dôsledkami zákonov z roku 1945 spočívajúcich na princípe
kolektívnej viny. V memorande sa objavili výhrady k skutočnosti, že z právneho poriadku
Slovenskej republiky neboli odstránené diskriminačné zákony proti Maďarom, respektíve ich
dôsledky (Irmanová 2005, s. 262 – 264).
K opätovnému nastoleniu problému, došlo aj v súvislosti s uzatváraním základnej
slovensko-maďarskej zmluvy v roku 1995. Na maďarskej politickej scéne sa otvoril problém
Benešových dekrétov, pričom už nešlo o požiadavku odsúdenia princípu uplatňovania kolektívnej viny, ale priamo o požiadavku vyhlásiť dekréty za neplatné. Viktor Orbán, predseda
FIDESZ pred podpisom zmluvy vyzval vládnu koalíciu v Maďarsku, aby základnú zmluvu
nepodpisovala, kým nebude vyriešená otázka zneplatnenia Benešových dekrétov a vyhlásil,
že keby zmluva napriek tomu bola podpísaná, tak tento dokument podľa neho nemožno
považovať za základnú zmluvu, lebo dekréty vychádzajú z kolektívnej viny slovenského maďarstva. Že v zmluve nebola vyriešená vec protimaďarských diskriminačných opatrení po
roku 1945, otázka Benešovych dekrétov ľutoval aj bývalý minister zahraničných vecí, poslanec za Maďarské demokratické fórum (MDF) Géza Jeszensky. Výhrady k základnej zmluve
mali aj predstavitelia maďarskej menšiny na Slovensku. „Predseda politického hnutia Egyuttélés (Spolužitie) Miklós Duray, vyhlásil, že je možné uzavrieť len takú základnú zmluvu, ktorá
bude vychádzať z európskych noriem a vytvorí medzi oboma krajinami možnosť regionálnej
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spolupráce, rozšírenej na všetky oblasti. Zároveň navrhoval, aby základná zmluva potvrdila,
že Slovensko v súlade s odporučeniami Rady Európy vyhlási princípy vyslovujúce kolektívnu
zodpovednosť ako aj ustanovenia Benešových dekrétov za neplatné a porušujúce ľudské práva“ (Irmanová 2005, s. 90 – 91). Po podpísaní zmluvy nastala ostrá polemika v maďarskom
parlamente. Jedným z bodov kritiky sa stali aj absencia riešenia problematiky tzv. Benešových dekrétov v základnej zmluve. Jeden z predstaviteľov MDF István Szabó konštatoval, že
podpísaná zmluva je nepripravená, nerieši otázku zrušenia Benešových dekrétov, vodného
diela v Gabčíkove, ani jadrovej elektrárne v Mochovciach a môže tak znamenať zárodok nových sporov (Tvrdé útoky ........ 1995). Pred poslancami maďarského parlamentu po podpise
zmluvy vystúpil aj premiér Gyula Horn. V súvislosti s problematikou zrušenia Benešových
dekrétov povedal, že v tejto otázke vedie dlhoročný spor Praha s Nemeckom. Táto problematika preto ostáva otvorená a maďarská strana bude hľadať „možnosti dohodnúť sa so slovenskou stranou na dokumente, či aktivite, ktorá by uzavrela minulosť a neotravovala ďalej
vzťahy oboch krajín (Ostrá polemika........., 1995). K problematike Benešových dekrétov sa
maďarský parlament, resp. jeho zahraničný výbor

vrátil i neskôr v súvislosti s návrhom

socialistického poslanca Mátyása Szürösa a jeho ďalších piatich kolegov, aby sa maďarský
parlament obrátil na NRSR so žiadosťou, aby zrušila platnosť tzv. Benešových dekrétov,
v ktorých sa používal princíp kolektívnej viny (Žiadajú zrušiť...........1995, Tzv. Benešove
dekréty..........1995). Najväčšie diskusie pred i po podpísaní zmluvy sa ako na slovenskej,
tak aj na maďarskej strane týkali Odporúčania Rady Európy č. 1201 (viac Sándor 1996 a
Šutaj 1997b).
NR SR schválila podpísanú základnú slovensko-maďarskú zmluvu v marci 1996,
spolu s interpretačným uznesením, ktoré zabraňovalo poskytnúť maďarskej menšine kolektívne práva. Slovenská strana sa tak snažila vysvetliť niektoré nejednoznačné formulácie,
ktoré sa dostali do zmluvy (Wlachovský – Duleba - Lukáč 1997, s. 76). Paradoxne od podpisu zmluvy sa vzťahy medzi oboma krajinami zhoršovali, pričom problémom sa stal najmä
15. článok zmluvy, týkajúci sa menšinovej problematiky a jeho nejednoznačnosť pri odvolávaní sa na Odporúčanie Rady Európy č. 1201 (Chmel – Samson – Duleba 1998, s. 271).

V nasledujúcom období sa problematika povojnového zaobchádzania s maďarskou
menšinou spomenula v čase rokovaní o vytvorení novej vlády po voľbách v roku 1998. SMK4
sa dostalo do konfliktu s SDĽ, kvôli údajnému otváraniu problematiky Benešových dekrétov
a Gabčíkova (Mesežnikov 1999, s. 91). SMK sa v koaličnej zmluve z roku 1998 zaviazala
neotvárať otázku Benešových dekrétov počas trvania koaličnej vlády Mikuláša Dzurindu
vytvorenej v roku 1998 a celý čas túto dohodu dodržovala. K otvoreniu témy došlo v tomto
volebnom období dvakrát. Najprv zo strany Celoštátnej rady svetového zväzu Maďarov na
Slovensku, ktorá v júli 2001 prijala memorandum, v ktorom žiadal okrem iného aj zrušenie
Benešových dekrétov. SMK sa od memoranda dištancovala. Výkonný podpredseda SMK

4

Vznikla pred voľbami v roku 1998 zlúčením troch maďarských strán, pôvodne tvoriacich Maďarskú koalíciu.
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Miklós Duray vyhlásil, že SMK nemá s memorandom nič spoločné a spochybnil legitimitu
rady na Slovensku (Mesežnikov 2001, s. 70).
V roku 2002 problematiku nastolil maďarský premiér Viktora Orbána v zahraničnom
výbore EP. Otvorenie tejto témy bolo načasované do predvolebnej kampane prebiehajúcej
v Maďarsku. Maďarský premiér V. Orbán 20. februára 2002 v zahraničnom výbore Európskeho parlamentu sa v reakcii na otázku poslanca Jürgena Schrödera týkajúcu sa Benešových dekrétov (otázka znela: Ako by ste vysvetlil, že dosiaľ platia Nemcov a Maďarov diskriminujúce Benešove dekréty z rokov 1945 – 1946) odpovedal: „Právny poriadok Európskej
únie je záväzný pre nás pre všetkých, keď do nej vstúpime. Podľa môjho osobného presvedčenia nie sú Benešove dekréty v súlade s unijnými právnymi predpismi, a tak si dokážem veľmi
ťažko predstaviť, že by sa nejaký štát stal členom Európskej únie a vo vlastnom právnom poriadku ponechal právne normy, ktoré sú s právnymi zásadami únie v príkrom rozpore. Je to
pozostatok dedičstva 20. Storočia, ktorý by sme v žiadnom prípade nemali prenášať do storočia 21.“ (Irmanová 2005, s. 91)
Hovorca EK Jean Christophe Filori tento problém označil za otázku bilaterálnych
vzťahov medzi ČR a SR na jednej strane a Maďarskom na druhej strane. „Problém nie je súčasťou európskej legislatívy, ani predmetom rokovaní o vstupe.“ povedal ďalej Filori. V podobnom duchu sa vyjadril aj komisár EÚ pre rozširovanie Günter Verheugen. Orbánove vystúpenie si ale získalo podporu časti poslancov EP z Nemecka a Rakúska (Marušiak – Duleba – Bates-Melišová 2002, s. 357).
Pre rozhlasovú stanicu Kossuth Rádio premiér V. Orbán potom vysvetľoval, že jeho
odpoveď nebola žiadnou dopredu dohodnutou provokáciou, ale že „ak sa niekto
v Európskom parlamente verejne spýta maďarského ministerského predsedu na Benešove
dekréty, tak je premiérovou historickou a morálnou povinnosťou dať jasne najavo, že maďarská vláda stojí na strane ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, spravodlivosti a moderných európskych ideí“. „Na základe dekrétov boli vyhostené stovky tisíc ľudí, medzi nimi aj desaťtisíce Maďarov z krajiny, zbavené majetku, vlastníctva pôdy, práv. Ľudia boli jednoducho vykopnutí za hranice, a potom to bolo nazvané výmenou obyvateľstva medzi Maďarskom
a Československom. To je hanebná príhoda 20. storočia“, uviedol tiež Orbán s tým, že sa
v Európskom parlamente zámerne vyjadroval opatrne a čo najjemnejšie. Dodal, že českomaďarské vzťahy sú veľmi dobré a že tému dekrétov nechce vnášať do dvojstranných rokovaní (Irmanová 2005, s. 92).
Orbánove výroky vyvolali odmietavé reakcie na českej i slovenskej politickej scéne.
Na protest proti Orbánovým výrokom v zahraničnom výbore EP sa slovenský premiér Mikuláš Dzurinda i český premiér Miloš Zeman rozhodli bojkotovať nadchádzajúce stretnutie
Visegrádskej štvorky v Maďarsku. Rovnaké rozhodnutie v krátkom čase oznámil aj predseda
poľskej vlády Leszek Miller. Predsedov vlád nasledovali aj ministri kultúry (Marušiak – Duleba – Bates-Melišová 2002, s. 388).
Maďarsko prijalo správu o krachu visegrádskeho summitu s poľutovaním. „Ľutujem,
že Česká republika a Slovensko ako zámienku pre svoje rozhodnutie (nezúčastniť sa) vzali

29
historický fakt, ktorý sa v ničom netýka visegrádskej skupiny a ktorý nebol v našich dvojstranných vzťahoch nikdy pripomenutý“, povedal agentúre AFP maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi. Nezávislý denník Magyar Hírlap napísal: „...požiadavka, aby Benešove dekréty stratili platnosť, svedčí o dobrom mravnom cítení. Zlatým pravidlom zahraničnej politiky však hovorí o tom, že všetko je treba povedať v pravý čas, na starostlivo zvolenom
mieste a uvážene. Viktor Orbán túto požiadavku porušil a tak on i krajina utrpeli neúspech“.
Činnosť premiéra podrobili kritike predstavitelia maďarskej opozície. Jeho výroky označili za
neuvážené a poškodzujúce Maďarsko a visegrádsku spoluprácu. Na obranu Orbána sa postavil minister zahraničných vecí, ktorý konštatoval, že Orbánové slová v Bruseli neboli tou
chybou, ktorá mohla spôsobiť zrušenie vrcholnej schôdzky V4 a opozícia sa tým, že za zmarenie samitu robí zodpovedného premiéra stavia na stranu českého a slovenského stanoviska. Pripomenul, že citlivú tému Benešových dekrétov maďarská strana aj naďalej nehodlá
vyťahovať na úroveň dvojstranných vzťahov a nepovažuje ich za podmienku pripojenia Českej republiky a Slovenska k EU, ale naďalej zotrváva na svojom principiálnom a mravnom
stanovisku (Irmanová 2005, s. 92 – 94). Ochladenie vzťahov na najvyššej úrovni pretrvalo,
pričom V. Orbán a predstavitelia maďarského MZV trvali na otváraní tzv. Benešových dekrétov a odmietali sa ospravedlniť za konfrontačné výroky. Odmäk vo vzájomných vzťahoch sa
prejavil až po voľbách v Maďarsku (Marušiak – Duleba – Bates-Melišová 2002, s. 412).
Predseda slovenskej vlády M. Dzurinda počas svojho vystúpenia pred zahraničným
výborom EP odmietol túto tému otvárať. Rovnako hlavný vyjednávač SR s EÚ Ján Figeľ
označil dekréty za uzavretú záležitosť. Predseda výboru NRSR pre európsku integráciu František Šebej zrušenie Benešových dekrétov tiež odmietol s tým, že ich charakterizoval ako
„morálny problém“ s ktorým by bolo dobré sa aspoň nejako deklaratívne vysporiadať. Slovenská strana síce zrušenie Benešových dekrétov odmietala, na druhej strane sa však rozhodla nestupňovať vyhrotenú situáciu a väčšina politikov zaujala skôr umiernený postoj,
takže keď Poslanecká snemovňa ČR prijala v apríli 2002 vyhlásenie o nemennosti dekrétov
prezidenta ČSR a podobný návrh zaznel aj v slovenskom parlamente zo strany jedného z
koaličných poslancov, poslanci koalície sa vyslovili proti nemu (Marušiak – Duleba – BatesMelišová 2OO2, s. 358). Návrh na prijatie uznesenia o nedotknuteľnosti denacifikačných
dokumentov povojnového usporiadania pomerov predložil do NR SR poslanec za Pravú Slovenskú národnú stranu Štefan Zelník. Jeho návrh ale nezískal dostatočnú podporu už v
prvom čítaní (60. schôdza........, 2002).
SMK sa v koaličnej zmluve zaviazala neotvárať otázku Benešových dekrétov počas trvania koaličnej vlády, ale jej predstavitelia nevylučovali, že túto otázku otvoria v budúcnosti.
Napriek tomu predstavitelia SMK formulovali aspoň svoje názory na problematiku. Predseda
SMK označil za problematické niektoré dekréty, ktorými sa obmedzili občianske a majetkové
práva Maďarov. Začiatkom mája sa vyjadril: „Nehovoríme o zrušení či otvorení Benešových
dekrétov. Sme presvedčení, že ich negatívne účinky sa dajú riešiť v reštitučných zákonoch a v
zákone o mimosúdnej rehabilitácii.“ (Šutaj 2004, s. 104) Podpredseda vlády Pál Csáky sa k
problematike vyjadril v tom zmysle, že slovenský parlament by sa mal ospravedlniť ľuďom,
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ktorí boli Benešovými dekrétmi postihnutí na základe princípu kolektívnej viny (Dostál
2002, s. 201). Ako hosť sa v zahraničnom parlamentnom výbore vyjadril aj podpredseda
SMK Miklós Duray. Pripomenul sľub, s ktorým SMK v roku 1998 vstupovala do vlády, že
nebude presadzovať otázku Benešových dekrétov, a preto sa strana od tejto diskusie dištancuje (Irmanová 2005, s. 94).
V čase rozsiahlej medializácie problematiky tzv. Benešových dekrétov vydalo v apríli
2002 MZV SR Non paper Ministerstva zahraničných vecí k problematike dekrétov prezidenta
ČSR a Ministerstvo spravodlivosti SR v máji 2002 oficiálnu správu „Benešove dekréty a Slovensko“, ktorá bola predložená na rokovanie vlády SR v júni 2002. Oba oficiálne dokumenty
približovali problematiku Benešových dekrétov, ale najmä dokument vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti obsahoval množstvo chýb a nepresností (podrobnejšie Šutaj 2004, s. 96
– 100).

Európsky parlament si nechal vypracovať expertízu možných právnych účinkov Benešových dekrétov. Expertíza bola zverejnená v máji a konštatovalo sa v nej, že Benešove
dekréty nie sú v rozpore s právom EÚ. Návrh predsedu zahraničného výboru EÚ však obsahoval aj formuláciu, podľa ktorej v prípade, že slovenská legislatíva obsahuje ustanovenia,
ktoré účinkom Benešových dekrétov vytvárajú diskriminačné účinky, odstráni ich najneskôr
k dátumu vstupu. Do časti Rezolúcie o rozšírení EÚ venovanej Slovensku, ktorú v júni 2002
schválil EP sa problematika Benešových dekrétov nedostala. V prípade ČR síce rezolúcia
Benešove dekréty spomínala, ale odporúčala zrušiť ich len v prípade, ak sa preukáže že legislatíva obsahuje diskriminačné ustanovenia z nich plynúce. EK sa k otázke Benešových
dekrétov vrátila aj v septembri, keď bola zverejnená správa troch nezávislých právnických
expertov na medzinárodné právo, ktorí mali posúdiť, nakoľko diskriminačné ustanovenia
obsiahnuté v dekrétoch vytvárajú nové právne vzťahy. Správa potvrdila, že tzv. Benešove
dekréty nie sú prekážkou vstupu ČR do EÚ. Slovensko sa v správe vôbec nespomínalo. (Marušiak – Duleba – Bates-Melišová 2002, s. 358 - 359).

Na kongrese SMK konanom koncom mája 2002 v Bratislave, sa okrem iného spomenulo aj to, že SMK nechcelo otvárať požiadavku dekrétov prezidenta E. Beneša, ale chcelo
odstrániť negatívne dôsledky právnych noriem, ktoré boli prijaté na základe uplatnenia
princípu kolektívnej viny. Vo volebnom programe strany sa však otázka Benešových dekrétov nespomenula a nerezonovala ani vo volebnej kampani (Mesežnikov 2002, s. 65). Predseda strany B. Bugár sa vyjadril v tom zmysle, že otázku otvoria až po skončení volebného
obdobia, keď sa bude vytvárať nová vláda (Šutaj 2004, s. 105).
Po parlamentných voľbách v roku 2002 v diskusii o programových tézach programového vyhlásenia vlády SMK otvorila požiadavku odškodnenia občanov, postihnutých po druhej svetovej vojne na základe princípu kolektívnej viny. Poslanec Pál Farkas odmietol, že
SMK otvára otázku Benešových dekrétov. „K Benešovým dekrétom sme nehovorili nič. O odstránení ich následkov – nie o ich zrušení – by mala vzísť politická dohoda v koalícii“ SMK
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teda otvorene zrušenie Benešových dekrétov nežiadala, snažila sa ale pretlačiť do vládneho
programu najdôležitejší princíp z vlastného volebného programu – „zrušenie dôsledkov diskriminačných právnych noriem prijatých na základe princípu kolektívnej viny“ (Irmanová
2005, s. 286). Koaliční partneri však odmietli o tejto otázke rokovať. V záujme dosiahnutia
dohody síce SMK svoju požiadavku stiahla, ale v tomto volebnom období sa nezaviazala, že
problematiku nebude otvárať neskôr (Dostál 2002, s. 201 – 202).

Aj v roku 2003 sa do popredia dostávala predovšetkým problematika Benešových
dekrétov, aj keď menej ako v roku 2002 a predovšetkým v súvislosti s problematikou rozširovania EÚ a problematikou maďarského krajanského zákona. Na jar sa kauza Benešových
dekrétov oživila v súvislosti s ratifikáciou vstupu kandidátskych krajín do EÚ. V nemeckom
parlamente v súvislosti s ratifikáciou predložila opozičná strana CDU/CSU uznesenie, ktoré
by podmieňovalo prijatie nových členov zamietnutím dekrétov a iných právnych úprav, na
základe ktorých sa uskutočnilo povojnové vysídlenie Nemcov zo strednej a východnej Európy. Návrh spomínal predovšetkým ČR, ale po prijatí by sa týkal aj SR. Návrh však v parlamente neprešiel. Téma teda rezonovala najmä na nemeckej a českej scéne (Marušiak – Duleba – Gábelová – Bates-Melišová – Gregušová 2003, s. 293 – 294).
O oživenie problematiky sa postaralo Lichtenštajnsko, ktoré v októbri 2003 zabránilo
uzavretiu zmluvy o rozšírení Európskeho hospodárskeho priestoru, ku ktorému malo dôjsť
spolu s rozšírením EÚ v máji 2004. Dôvodom boli práve majetkové spory, ktoré sa týkali
predovšetkým ČR, ale čiastočne aj Slovenska a konfiškácie majetku Lichtenštajnovcov na
základe Benešových dekrétov po druhej svetovej vojne. Lichtenštajnsko sa so svojim postojom ocitlo v izolácii a nakoniec po dlhých rokovaniach zmenilo svoj postoj (Marušiak – Duleba – Gábelová – Bates-Melišová – Gregušová 2003, s. 270). Otázka povojnového usporiadania sa medializovala aj po tom, čo prezidenti Nemecka a Poľska v Johannes Rau a Aleksander Kwasniewsky vydali v snahe o zmiernenie nezhôd 29. októbra 2003 spoločnú deklaráciu, v ktorej vyzvali na opätovné preskúmanie a doloženie všetkých prípadov „vysídlenia,
útekov a vyhnania, ktoré sa stali v 20. storočí s cieľom vyjasniť verejnej mienke tieto prípady,
historický kontext a následky.“ (Marušiak – Duleba – Gábelová – Bates-Melišová – Gregušová
2003, s. 270) Reakcie ako na slovenskej, tak aj na českej strane boli chladné. Český prezident Václav Klaus sa vyjadril, že táto otázka by mala ostať predmetom bilaterálnych rozhovorov a nesúhlasil s požiadavkou prehodnocovať názory na druhú svetovú vojnu. Klaus tiež
vyslovil pochybnosti o prínose nového európskeho dialógu na túto tému. Deklaráciu odmietol aj slovenský prezident Rudolf Schuster (Marušiak – Duleba – Gábelová – Bates-Melišová
– Gregušová 2003, s. 309).
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3. Problematika neslovanských menšín v ČSR po druhej svetovej vojne
v slovenskej politike po prijatí do Európskej únie.
Prijatie Slovenskej republiky do Európskej únie zo začiatku znížilo frekvenciu otvárania problematiky zaobchádzania ČSR s neslovanskými menšinami po druhej svetovej vojne. V roku 2004 sa o problematike diskutovalo na slovenskej politickej scéne len ojedinele a
skôr v súvislosti s vystupovaním strany FIDESZ v Maďarsku a volebnou kampaňou do EP. V
júli 2004 strana FIDESZ rozpútala kampaň v súvislosti s predĺžením termínu na reštitúciu
pôdy tzv. neznámych vlastníkov na Slovensku do septembra 2005. FIDESZ vyzval vládu na
predĺženie lehoty a zároveň začal intenzívne vyhľadávať dedičov pozemkov, ktorí opustili
Slovensko, ale pôda ktorých nebola z rozličných dôvodov nikdy skonfiškovaná s cieľom, aby
sa o svoju pôdu prihlásili. Tým sa iba zvyšovalo napätie, pretože o pôdu sa v reštitúcii mohli
uchádzať iba občania SR. Navyše reštitučné zákony sa týkali len tých občanov, ktorí neboli
jasne odsúdení ako kolaboranti a ak rozhodnutie o konfiškácii bolo vydané až po februári
1948. Iniciatívy FIDESZ odmietli slovenské opozičné strany SMER a HZDS-ĽS. Robert Fico
sa vyjadril, že spôsob akým je realizovaná kampaň môže vyvolávať tlak na spochybňovanie
Benešových dekrétov. Iniciatívy FIDESZ odmietol aj vtedajší minister poľnohospodárstva,
nominant SMK Zsolt Simon, ktorý kampaň FIDESZ označil za populistický krok a pripomenul, že nárok na reštitúciu si môžu uplatniť iba občania SR. Umiernenejšia bola v reakciách
centrála SMK, ktorá kampaň priamo neodsúdila, ale ostro reagovala na vyhlásenia R. Fica, o
údajnej oficiálnej spolupráci SMK a FIDESZ v otázke pôdy. SMK jeho vyhlásenia odmietla
ako zavádzajúce a nepodložené (Marušiak – Duleba – Gábelová-Jančiová – Bates-Melišová
2004, s. 403).
Problematika sa spomenula aj neskôr, na sneme SMK v novembri 2004 v Galante.
Predseda strany B. Bugár sa vyjadril, že strana sa nevzdáva pokusov o zrušenie zákonov,
ktoré vznikli na základe uplatňovania princípu kolektívnej viny, ale otázku otvorí vtedy, keď
na to bude existovať politická vôľa (Mesežnikov 2004, s. 83).

V roku 2005 sa na slovenskej politickej scéne venovala pomerne veľká pozornosť historickým témam, vrátane problematiky Benešových dekrétov, Košického vládneho programu
či vzájomného slovensko-maďarského ospravedlnenia za krivdy spôsobené v minulosti. V
apríli 2005 na zhromaždení v Komárne si pri príležitosti 60. výročia KVP zástupcovia SMK
podpísali deklaráciu, v ktorej sa uvádzalo, že slovenské štátne orgány by sa mali Maďarom
ospravedlniť za uplatňovanie princípu kolektívnej viny a zabezpečiť symbolické finančné
odškodnenie. Tvrdili, že zmiernenie historických krívd je súčasťou volebného programu SMK
a preto nie je pre SMK uzavretou kapitolou (Dostál 2006, 156).
B. Bugár sa v televíznej debate vyjadril, že Benešove dekréty treba otvoriť a ak sa zistí, že si Slovensko a Maďarsko ublížili, mali by sa za to ospravedlniť. Podľa neho to nie je
jednostranná výzva Slovensku, aj Maďarsko sa slovenským občanom ospravedlní, ak sa má

33
za čo. Benešove dekréty podľa neho nie sú uzavretou kapitolou, na ktorú treba zabudnúť.
„Zabudnúť na jedno obdobie našej spoločnej histórie, keď bolo niekoľko 100 tisíc ľudí potrestaných len za svoju národnosť, sa nedá. Treba to uzavrieť, ale spoločne,“ dodal Bugár (Bugár:
Musíme..., 2005). Za svoje vystúpenia bol Bugár kritizovaný zo strany SMERU aj HZDS.
V reakcii na spochybňovanie Benešových dekrétov inicioval nezávislý poslane Ján
Mikolaj, aby NR SR prijala uznesenie o ich nemennosti a nedotknuteľnosti. Zaradenie tohto
bodu do programu podporila opozícia i strana ANO. Neskôr bol práve z iniciatívy strany ANO
hlasmi koaličných poslancov z programu stiahnutý (Marušiak – Bates – Duleba – GábelováJančiová – Strážay 2006, s. 255).
Za krivdy spôsobené Maďarom v povojnovom Československu sa v júni 2005 ospravedlnil predstaviteľ KDH František Mikloško. Jeho ospravedlnenie nebolo oficiálnym stanoviskom, ale jeho osobnou iniciatívou a vzbudilo značný ohlas. On sám pripustil, že na oficiálne ospravedlnenie zo strany celého parlamentu ešte nedozrel čas (Dostál 2006, s. 164). V
polovici júna 2005 sa k diskutovanej otázke Benešových dekrétov vyjadril aj prezident Ivan
Gašparovič v tom zmysle, že „Benešove dekréty sú históriou“ a že „otvárať ich dnes nie je
dobré.“ Prezident tiež pripustil možnosť budúceho vzájomného ospravedlnenia sa Slovenska
a Maďarska pre niektoré historické udalosti, ale dodal, že „časť maďarského obyvateľstva sa
pred vojnou podieľala na mnohých neprávostiach voči Slovákom“ a preto nevidel dôvod
ospravedlniť sa tejto časti občanov maďarskej národnosti (Mesežnikov 2006, s. 36).
Ďalšie reakcie na slovenskej politickej scéne vyvolala iniciatíva českého premiéra Jiřího Paroubka ospravedlniť sa nemeckým antifašistom za ich odsun z Československa do
Nemecka po druhej svetovej vojne. Predseda vlády M. Dzurinda k nej v júli 2005 zaujal kritický postoj. Dzurinda sa vyjadril, že táto iniciatíva sa Slovenska nijako netýka a Slovensko
nebude podnikať nič, čo by mohlo viesť k otváraniu uzavretých záverov svetových vojen, či
Benešových dekrétov (Mesežnikov 2006, s. 41). Podpredseda vlády P. Csáky naopak Paroubkovo vyhlásenie privítal a označil ho za „štátnický krok“. Csáky vyjadril presvedčenie, že
podobné riešenie sa nájde aj na Slovensku (Mesežnikov 2006, s. 76).

V roku 2006 sa problematika týkajúca sa maďarskej menšiny v Československu po
druhej svetovej vojne síce objavovala, ale skôr ako súčasť predvolebnej kampane. Do parlamentných volieb v roku 2006 išla SMK s programom, ktorý sa zaoberal aj historickými krivdami. Uvádzala v ňom, že „v záujme zrušenia následkov Benešových dekrétov a ďalších
právnych noriem prijatých v duchu uplatnenia princípu kolektívnej viny, bude SMK iniciovať v
súčinnosti s odborníkmi dialóg na vypracovanie modelov uskutočnenia morálneho a finančného odškodnenia“. Za stále existujúci a nevyriešený problém považovala SMK aj otázku nútených deportácií do ČR, resp. vysťahovania v rámci výmeny obyvateľstva do Maďarska po
druhej svetovej vojne. Program sa venoval aj problému nútených prác: „Usporiadanie požiadaviek odškodnenia obetí protizákonne odvlečených zo Slovenska na nútené práce do ČR v
rokoch 1946 – 1947 považujeme za morálnu otázku, a preto ich podporujeme“ (SMK nechce........, 2006).
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Po zostavení novej vlády, ktorej súčasťou sa stala aj SNS sa vláda dostala do prvého
sporu s Maďarskom, práve kvôli vyjadreniam predsedu SNS Jána Slotu, ktorý pre český
denník Lidové noviny na otázku či si myslí, že Česi majú šťastie, že Sudetských Nemcov na
základe Benešových dekrétov vyhnali odpovedal: „Ja radšej nič nehovorím. Ja našim českým
priateľom, bratom prajem, že sú v takej pohode, v akej sú, aby teraz mohli robiť veľké ramená.
Ja im závidím.“ Tieto slová vyvolali ohlas, pretože J. Slota nevystupoval ako opozičný politik,
ale ako predseda jednej z vládnych strán. Slovenský minister zahraničných vecí Ján Kubiš v
odpovedi pre maďarskú ministerku zahraničných vecí Kingu Gönczovú, ktorá vyzvala slovenskú vládu aby sa od Slotovych slov oficiálne dištancovala uviedol, že slovenská vláda
odmieta a bude odmietať všetky vyhlásenia a kroky učinené kýmkoľvek, ktoré by mohli smerovať k poškodzovaniu slovensko-maďarských vzťahov. Zároveň Gönczovú požiadal, aby
individuálne vyhlásenia, ktoré nekorešpondujú s vládnym programom a so súčasnou kvalitou vzájomných vzťahov, neboli zamieňané či vydávené za postoj vlády. Slotove vyjadrenia
kritizovali aj predstavitelia maďarskej a nemeckej menšiny na Slovensku (Dostál 2007, s.
209).
Dôsledkom aj nevhodných výrokov J. Slotu došlo k zhoršenia vzájomných slovenskomaďarských vzťahov. V tejto súvislosti podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič navrhol vytvorenie slovensko-maďarskej deklarácie o vzájomnej minulosti a vzťahoch na pôde parlamentov, pričom poukázal na podobné francúzsko-nemecké, resp. česko-nemecké zmierenie. Jeho iniciatíva sa však nemala zásadnejší ohlas (Marušiak – Bates – Duleba – Strážay – Žemlová-Shepperd 2007, s. 337 – 338).
K problematike tzv. Benešových dekrétov sa v roku 2006 vyjadril aj prezident SR Ivan
Gašparovič, na besede prezidentov Maďarska a Slovenska so študentmi povedal, že z hľadiska Slovenska je to vec právne uzavretá. Možno priznať, že „pri ich použití mohlo dôjsť k individuálnym krivdám, z hľadiska súčasného ponímania právneho štátu sotva akceptovateľných.
Možno nad týmito krivdami vyjadriť ľútosť, možno hovoriť o ich morálnom odsúdení. to však
nezmení nič na skutočnosti, že v danej spoločenskej situácii sa tieto dekréty pridŕžali príslušného ústavného práva, spravodlivosti a morálky.“ (Beseda...., 2006)

Najmä v roku 2007 sa historické problémy premietali do slovenskej politiky veľmi intenzívne, pričom ťažiskovou témou sa tak ako v predchádzajúcich obdobiach stali tzv. Benešove dekréty. V apríli 2007 sa podpredsedu SMK M. Duraya pre Hospodárske noviny vyslovil
za finančné odškodnenie Maďarov, ktorých po druhej svetovej vojne postihli tzv. Benešove
dekréty (Duray: Maďarov..., 2007). Pál Csáky, predseda SMK v reakcii na rozhovor, v ktorom
sa vyslovil za finančné odškodnenie Maďarov vyhlásil, že Strana maďarskej koalície (SMK)
nebude v blízkej budúcnosti iniciovať odškodnenie Maďarov, vysťahovaných po druhej svetovej vojne na základe dekrétov prezidenta Beneša, pravdepodobne ale začne diskusiu v
strane. O deň na to sa v tlači objavil článok s názvom „Nové vedenie SMK s otváraním Benešových dekrétov dlho nečakalo“, v ktorom sa uvádzalo, že Strana maďarskej koalície otvorila
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Benešove dekréty. Reakcie slovenských politikov boli jednoznačne negatívne a to tak v koaličných ako aj v opozičných radoch. „Nebudeme otvárať Benešove dekréty, je to spochybňovanie výsledkov druhej svetovej vojny,“ povedal podpredseda vlády D. Čaplovič. Otázku Benešových dekrétov považoval za uzavretú aj exminister zahraničných vecí Eduard Kukan.
„Vyriešila ju história a nie je vhodné ju oživovať.“ (Šutaj – Sáposová 2008, s. 182)
V druhej polovici roka zástupcovia SMK v oveľa otvorenejšej forme prezentovali svoje
postoje v otázke Benešových dekrétov. Tvrdili, že ide len o odstránenie negatívnych dôsledkov uplatňovania niektorých povojnových nariadení Slovenskej národnej rady, založených
na princípe kolektívnej viny Maďarov. S ešte väčšou razanciou sa problematika začala rozoberať po tom, ako sa na verejnosti objavila informácia, že Csáky chce v septembri 2007
predložiť do parlamentu návrh, ktorý by morálne a finančne odškodnil Maďarov, ktorí boli
po druhej svetovej vojne na základe tzv. Benešových dekrétov deportovaní do Čiech na nútené práce. Sledovať by malo model vyskúšaný v prípade Nemcov a Židov. Parlament by sa
mal v rezolúcii ospravedlniť obetiam bezprávia. Vznikla by nadácia financovaná z rozpočtu,
ktoré by slovenskí Maďari mohli kolektívne využívať podľa vlastného uváženia na udržanie a
rozvoj svojej národnej identity (Csáky otvára..., 2007).
Zhoršujúcim slovensko-maďarským vzťahom nepomohlo ani to, že občianske združenie Never Again začalo zbierať podpisy pod petíciu, ktorá žiadala odškodnenie občanov
maďarskej a nemeckej národnosti za povojnové krivdy. Organizátorom petície bol Csaba
Fehér, bývalý riaditeľ Podunajského múzea v Komárne (Šutaj – Sáposová 2008, s. 183).
Podpredseda KDH Daniel Lipšic k Csákyho iniciatíve povedal: „KDH nepodporí odškodnenie za Benešove dekréty, ktoré chce v septembri parlamentu navrhnúť predseda SMK
Pál Csáky”. Vyjadril sa, že si vie predstaviť spoločné ospravedlnenie slovenského a maďarského parlamentu, ktoré by nadviazalo na vyhlásenie slovenských a maďarských biskupov
spred roka, ale rozhodne odmieta finančné odškodnenie. Csákyho iniciatíva podľa Lipšica
potvrdzovala obavy z SMK po tom, ako Csáky vystriedal na čele strany Bélu Bugára. „Potvrdzujú sa obavy z nového vedenia SMK, pokiaľ otvára takéto témy, najmä v situácii, keď si aj
pán predseda Csáky musí byť vedomý, že sú nepriechodné a že skôr budú znamenať zvýšenie napätia medzi Slovákmi a Maďarmi,“ povedal Lipšic. Je pravda, že sa po druhej svetovej
vojne stali nespravodlivosti, rovnako, ako sa diali počas vojny na území Slovenska okupovanom horthyovským Maďarskom. „Opatrenia po druhej svetovej vojne boli plne legitímne a je
ťažké ich hodnotiť dnešnou optikou.“ (KDH nepodporí……, 2007)
Podľa predsedu poslaneckého klubu SDKÚ-DS Stanislava Janiša Benešove dekréty
sú minulosť, ktorá patrí už len historikom, preto ich otváranie a zneužívanie na politické
ciele strana odmieta. „Akékoľvek zasahovanie do Benešových dekrétov, ich otváranie, odškodnenie na ich základe a vytĺkanie akéhokoľvek politického kapitálu z nich neprichádza do
úvahy.“ Csákyho predchodca na poste predsedu SMK Béla Bugár sa vyjadril v tom zmysle,
že SMK mala najskôr pripraviť návrh na odškodnenie za Benešove dekréty, oboznámiť s ním
koaličných partnerov a ostatné parlamentné strany a až potom s ním ísť na verejnosť. „Mám
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problém s tým, ako to otvoril. Takto to vyvolá len napätie.“ „Aj to je zlé, že to odkázal z Maďarska“, dodal Bugár (SDKU-DS: Benešove….., 2007).
J. Slota v reakcii na zverejnené informácie, že SMK sa chystalo predložiť do parlamentu návrh opatrení na odškodnenie tých osôb, ktorým boli spôsobené krivdy v dôsledku
uplatňovania Benešových dekrétov oznámil, že SNS predloží do parlamentu návrh zákona
na ochranu republiky, ktorý bude trestať uväznením každého, kto „spochybní Benešove dekréty alebo Trianonskú zmluvu“ (Mesežnikov 2008, s. 84 ).
Že sa situácia vo vzťahu medzi Slovenskom a Maďarskom radikalizuje, konštatovali
vo svojom spoločnom vyhlásení traja poslanci NR SR za KDH Vladimír Palko, František Mikloško a Pavol Minárik a bývalý predseda KDH Jána Čarnogurský. Príkladom radikalizácie
vzťahov bola podľa V. Palka aj snaha SMK otvoriť otázku odškodnenia obetí Benešových
dekrétov. Slovenská a maďarská strana by podľa V. Palka mohli recipročne vyjadriť ľútosť
nad Slovákmi, ktorí utrpeli ujmu počas Viedenskej arbitráže, ako aj nad občanmi maďarskej
národnosti, ktorých postihli Benešove dekréty. Zároveň kritizovali opozičné strany za to, že
na aktivity predsedu SMK P. Csákyho dostatočne nereagovali (Šutaj – Sáposová 2008, s.
183).
V septembri, reagujúc na výzvy skupiny členov KDH okolo V. Palka, navrhla SMK
znenie dokumentu o historickom zmierení medzi Slovákmi a Maďarmi. Návrh bol zaslaný
predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi, predsedníčke Národného zhromaždenia MR Katalin Sziliovej, ako aj predsedom klubov parlamentných strán. Súčasťou predloženého textu bol zoznam historických udalostí, ktoré spôsobili vzájomné krivdy Slovákom a Maďarom v 19. a 20.
storočí – Maďarsko sa malo ospravedlniť za asimilačnú politiku na konci 19. a na začiatku
20. storočia, za dôsledky Viedenskej arbitráže a za vstup maďarských vojsk na československé územie v roku 1968. NR SR by vyjadrila svoje poľutovanie nad tým, že aj v období 1945
– 1948 sa uskutočnili také udalosti, ktoré viedli k tomu, že územie štátu boli nútení opustiť
občania maďarskej národnosti, resp. niektorí boli odvlečení nedobrovoľne na nútenú práce
do Čiech. Ďalej by vyjadrila svoje poľutovanie nad tým, že vtedajšia Slovenská národná rada
prijala aj také dekréty na úrovni zákona, ktoré na základe princípu kolektívnej viny vážne
porušovali práva občanov maďarskej a nemeckej národnosti. Zároveň mal byť založený fond
na odškodnenie poškodeného obyvateľstva. Spomínaný návrh SMK vyvolal mimoriadne
ostrú negatívnu reakciu strán vládnej koalície a stal sa fakticky zámienkou na schválenie
uznesenia o nedotknuteľnosti Benešových dekrétov v NR SR, ktoré viditeľne zhoršilo vzťahy
medzi SR a MR (Šutaj – Sáposová 2008, s. 183, Mesežnikov 2008, s. 103).
Reakciou slovenských politikov bolo odmietanie. R. Fico vyhlásil, že považuje za
„úplnú drzosť“ požadovať od Slovákov, aby sa ospravedlnili Maďarom za povojnové krivdy
spôsobené Benešovými dekrétmi. Umiernenejšej tón zvolil predseda parlamentu P. Paška,
avšak aj ten vyhlásil, že nie je dôvod prijímať text o slovensko-maďarskom zmierení (Mesežnikov 2008, s. 80).
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Všetky slovenské politické strany dospeli k záveru, že cesta vymenovania krívd nie je
správnou cestou k zmiereniu. Problematika spoločnej deklarácie o uzmierení, sproblematizovaná snahou SMK predložiť do NR SR zákon o odškodnení Maďarov za Benešove dekréty,
vyvrcholila oznámením SNS, že pripraví návrh zákona o zákaze spochybňovania Benešových
dekrétov, ktorý by takéto pokusy klasifikoval ako trestný čin. Do NR SR dňa 24. augusta
2007 doručili poslanci SNS návrh na „uznesenie o nedotknuteľnosti denacifikačných dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne.“ Napokon bolo v pozmenenej podobe oproti tomuto návrhu prijaté Uznesenie NR SR č. 533 z 20. septembra 2007 o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po II. svetovej vojne na Slovensku.
V uznesení sa píše, že NRSR „nezabúdajúc na utrpenie obetí II. svetovej vojny, odsudzujúc princíp kolektívnej viny, – odmietajúc pokusy o spochybňovanie a revíziu zákonov, dekrétov, zmlúv a iných povojnových rozhodnutí slovenských a československých orgánov, ktoré
by znamenali zmenu majetkového a právneho povojnového usporiadania, – rešpektujúc dohody medzi víťaznými a porazenými štátmi, – majúc na zreteli ustanovenia Dohody o výmene
obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom z 27. februára 1946, Mierovej zmluvy s
Maďarskom z 10. februára 1947 a Štrbského protokolu z 25. júla 1949, – želajúc si rozvoj
dobrých susedských vzťahov s Maďarskou republikou, – usilujúc o pokračovanie integračného
procesu v Európskej únii a v pevnej vôli skončiť s otváraním otázok súvisiacich s koncom II.
svetovej vojny a jej výsledkami, vyhlasuje, že 1. ústavné, zákonné a politické rozhodnutia v
rámci povojnového usporiadania boli prijaté tak ako v iných európskych štátoch v dôsledku II.
svetovej vojny a porážky nacizmu a vychádzali zo zásad medzinárodného práva reprezentovaných závermi konferencie v Postupime, 2. povojnové rozhodnutia reprezentatívnych orgánov
Československej republiky a Slovenskej národnej rady nie sú príčinou diskriminačnej praxe a
dnes na ich základe nemôžu vzniknúť nové právne vzťahy, 3. právne a majetkové vzťahy,
ktoré vznikli týmito rozhodnutiami, sú nespochybniteľné, nedotknuteľné a nemenné.“ (Uznesenie..., 2007)
Do textu bola doplnená formulácia „odsudzujúc princíp kolektívnej viny“, pričom
uznesenie sa vyhlo pojmom „denacifikačné dekréty“,„denacifikačné dokumenty“, používaným v pôvodnom návrhu uznesenia. Pod uznesenie sa podpísali všetky parlamentné politické strany okrem SMK. Za uznesenie hlasovalo 120 poslancov, proti bolo 20 poslancov SMK,
nehlasoval poslanec P. Minárik z KDH (Mesežnikov 2008, s. 28). SMK schválenie tohto
uznesenia rozhodne odsúdila, označila ho za „kus papiera, ktorý nemá právnu relevanciu“ a
prihlásenie sa k princípu kolektívnej viny. P. Csáky zaslal predsedovi Výboru pre občianske
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu Jean – Marie Cavadovi list, v
ktorom uznesenie o Benešových dekrétoch nazval „urážkou nemeckej a maďarskej menšiny
na Slovensku“ a upozorňoval na „alarmujúcu situáciu“, ktorá vznikla v SR (Mesežnikov 2008,
s. 103 – 104).
Aj predstavitelia MR prijali uznesenie NR SR s nevôľou. Premiér Ferenc Gyurcsány
vyslovil poľutovanie nad prijatím uznesenia a prezident László Sólyom hovoril o facke Budapešti. Veľvyslanec SR Juraj Migaš bol pozvaný na MZV v Budapešti vysvetľovať uznesenie
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NR SR o nedotknuteľnosti povojnovej legislatívy. Pred slovenským veľvyslanectvom a konzulátom v Budapešti a v Békéscsabe sa uskutočnili menšie protestné demonštrácie (Šutaj –
Sáposová 2008, s. 185).

V nasledujúcom roku sa téma Benešových dekrétov, ktorá v predchádzajúcom období na slovenskej politickej scéne rezonovala spomínala len sporadicky. Slovenský premiér
Robert Fico 21 januára 2008 pred poslancami Parlamentného zhromaždenia Rady Európy
(PZ RE) v Štrasburgu vyhlásil, že „Benešove dekréty sa zmenia, ak zmeníme výsledky druhej
svetovej vojny“. Fico tiež vyhlásil, že „nie je vhodné, aby sme používali tému histórie na rozdeľovanie“ (Fico: Benešove dekréty sa zmenia......, 2008). Aj keď sa problematika v roku 2008
medializovala, išlo predovšetkým o rôzne protestné akcie organizované z Maďarska, ktoré
reagovali na postoj Slovenska v otázke tzv. Benešových dekrétov. Zástupcovia viacerých maďarských organizácií a spolkov odovzdali 22. apríla 2008 EP petíciu odsudzujúcu minuloročné rozhodnutie NR SR, ktorá potvrdila nedotknuteľnosť Benešových dekrétov. Petíciu
podporilo podľa organizátorov 147 organizácií a združení, podľa ktorých bolo uznesenie nezlučiteľné s ideou zjednotenej Európy 21. storočia a bolo v rozpore s ľudskými právami. Signatári požadovali, aby EP preskúmal, či sú rozhodnutia slovenských úradov v súlade s európskou legislatívou a aby vyzval Slovensko na zrušenie platnosti príslušnej legislatívy vrátane zákona vylučujúceho odškodnenie za protiprávne činy pred 25. februárom 1948. Minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš označil otváranie otázky Benešových dekrétov spôsobom, ako to v utorok 22. apríla urobili zástupcovia viacerých maďarských organizácií a
spolkov, za provokáciu. Podpredseda SMK József Berényi uviedol, že predstavitelia SMK v
Európskom parlamente (EP) nepodporia petíciu za preskúmanie slovenskej legislatívy ohľadom Benešových dekrétov. Berényi dodal, že slovensko-maďarským vzťahom neprospieva, že
kolektívna vina sa nedá na domácej pôde riešiť racionálnym spôsobom a bez zbytočných
emócií. Otvárať otázku Benešových dekrétov v parlamente podľa jeho slov SMK v prebiehajúcom volebnom období určite nebude (SMK nepodporí...., 2008). O problematike sa potom
už v roku 2008 vo väčšej miere nediskutovalo.

Problematika Benešových dekrétov sa znovu otvorila v roku 2009 v súvislosti s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy. Napriek tomu, že Slovensko zmluvu ratifikovalo už v predchádzajúcom roku, keď český prezident V. Klaus vyhlásil, že podpíše zmluvu len ak ČR bude
udelená výnimka vzťahujúca sa na nemennosť Benešových dekrétov, Fico vyhlásil, že aj Slovensko požiada pre seba o výnimku podobnú tej, ktorá bude platiť pre ČR. Argumentoval
nevyhnutnosťou zabezpečiť nezrušiteľnosť Benešových dekrétov aj na Slovensku. Vyhlásil,
že Slovensko otvorí rokovania o dodatku k Listine základných práv a slobôd v prípade, že ČR
dostane výnimku. V súvislosti so žiadosťou českého prezidenta Václava Klausa konštatoval,
že Slovensko buď bude v Európskej rade vetovať český návrh, alebo budeme trvať na tom,
aby sa vzťahoval aj na Slovensko. „Ak tak neurobíme, nielenže vidím celý rad farizejov, ktorí
nás budú obviňovať z nedostatočného obhajovania národných záujmov SR, vidím najmä oka-
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mžité pokusy atakovať Benešove dekréty, ktoré budú na rozdiel od ČR požívať nižšiu politickú
ochranu.“ Benešove dekréty sú trvalou súčasťou tak českého, ako aj slovenského právneho
poriadku. „Národná rada SR ich správne označila za nezmeniteľné a nezrušiteľné.“ Zdôraznil,
že „ak ČR vyrokuje pre seba výnimku, a politicky zvýši svoju ochranu pred akýmkoľvek spochybňovaním Benešových dekrétov, Slovensko s tými istými dekrétmi a ich oponentmi nemôže
zostať pasívne“ (Fico: Benešove dekréty budeme.........2009).
Potom, čo sa v EÚ začali objavovať signály o problematickosti Ficovho avizovaného
postupu, premiér zmenil rétoriku a vyhlásil, že pre Slovensko sú prednejšie ustanovenia
Charty základných práv týkajúce sa sociálnych práv a že po ratifikácii Lisabonskej zmluvy
nevzniknú nijaké právne otázky týkajúce sa Charty a Benešových dekrétov. Koncom októbra
po zasadnutí Európskej rady R. Fico vyhlásil, že Slovensko presadilo do záverov summitu
EÚ výkladové stanovisko, z ktorého vyplýva, že Charta základných ľudských práv EÚ nepovedie k otvoreniu Benešových dekrétov. Tento výklad niektorých ustanovení charty ako aj
Lisabonskej zmluvy podľa neho jednoznačne hovoril o tom, že neexistuje žiadne politické
alebo právne prepojenie medzi chartou ľudských práv a Benešovými dekrétmi. Premiér citoval príslušné ustanovenie, ktoré hovorilo, že charta sa uplatňuje v štátoch únie výlučne len
vtedy, ak tieto členské štáty vykonávajú právo únie a Benešove dekréty nie sú právom únie
(Mesežnikov 2010, s. 53).
V roku 2009 sa tiež vylepšili vzťahy medzi Lichtenštajnskom a SR, ktoré odmietalo
uznať ČR a SR kvôli majetkovým sporom, týkajúcim sa zabaveného majetku lichtenštajnskej
vládnucej dynastie po druhej svetovej vojne na základe Benešových dekrétov. Lichtenštajnsko v septembri uznalo ČR a so SR nadviazalo diplomatické styky v decembri 2009 a to napriek tomu, že obe krajiny nepristúpili na lichtenštajnské majetkové požiadavky (Marušiak –
Bútora – Strážay – Bilčík – Tarasovič 2010, s. 311).

V marci 2010 rakúsky prezident Heinz Fischer označil československé povojnové
dekréty bývalého prezidenta Eduarda Beneša ako „ťažké bezprávie“, ktoré by ostatné členské štáty EÚ nemali legalizovať. Český prezident Václav Klaus na jeho vyhlásenie reagoval,
že je sklamaný, že povojnové Benešove dekréty sa opäť stávajú témou rakúskej predvolebnej
kampane na funkciu prezidenta. Českí politici v reakcii vyhlásili, že Benešove dekréty platia,
sú súčasťou českého právneho poriadku a nebude sa na nich nič meniť. Predseda ODS Mirek Topolánek považoval Fischerove vyhlásenie za „nezmyselný a nebezpečný populizmus v
rámci predvolebnej kampane“. Otázka Benešových dekrétov bola podľa neho umelý problém.
Predseda ČSSD Jiří Paroubek pokladal dekréty za platnú súčasť českého právneho systému
a odmietal ich spochybňovanie. Podobné výroky by podľa neho mohli „zbytočne poškodiť
rakúsko-české vzťahy“ (Klaus: Benešove..........., 2010). Na nové otvorenie témy zareagovala
aj slovenská strana. Hovorca prezidenta SR pre TASR uviedol, že spochybňovať výsledky
povojnového usporiadania z akéhokoľvek dôvodu je pre ďalší pokojný a mierový vývoj v
strednej Európe nežiaduce. „Slovenská republika nepovažuje za šťastné a zodpovedné otvá-
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rať v politickom zápase prekonané historické témy, s ktorými sa Európa a svet už vyrovnali“
(Prezident: Slovensko nepovažuje……., 2010).
Slovenský premiér Robert Fico po rokovaní s českým partnerom Janom Fischerom v
Benešovej vile v Sezimovom Ústí k tejto téme povedal, že Benešove dekréty sú pre Slovensko
nezmeniteľné a nezrušiteľné a slovenská vláda sa nebude baviť s nikým, kto by ich chcel
zrušiť, či spochybniť. (Fico: Benešove dekréty? O tom sa.......2010). Odrazom obáv z otvárania problematiky týkajúcej sa riešenia menšinovej otázky v Československu po druhej svetovej vojne bolo aj vyhlásenie, ktoré prijali prezidenti SR a Ruska I. Gašparovič a Dmitrij Medvedev, pri návšteve ruského prezidenta v apríli 2010, ktorá bola symbolicky načasovaná na
65. výročie oslobodenia Bratislavy. Obaja prezidenti prijali vyhlásenie, ktoré odmietalo spochybňovanie výsledkov druhej svetovej vojny. V prípade Ruska bolo motiváciou skôr zdôraznenie podielu bývalého ZSSR na porážke nacizmu (Bútora 2011, s. 211).

Roky 2011 a 2012 by sme mohli charakterizovať, ako obdobie útlmu diskusií o danej
problematike. Odklon k iným témam sa dá vysvetliť tým, že sa SMK dostala vo voľbách
v roku 2010 mimo parlament a strana Most-Hid nemala záujem otvárať podobné témy, ktoré
nemala ani vo svojom volebnom programe. Aj podnety k otváraniu problematiky z vonku
chýbali, pretože do popredia sa dostávali predovšetkým ekonomické problémy.
Novým impulzom pre opätovné otvorenie kontroverznej otázky spojenej s Benešovými dekrétmi sa môže stať petícia na túto tému, ktorou sa bude v septembri zaoberať Petičný výbor
EP. Maďarský europoslanec z vládnej strany Fidesz Zoltán Bagó, ktorý o tom informoval
tlač, od prejednávania petície očakáva „podstatnú, profesionálnu a otvorenú debatu“. „Je čas,
aby sme pritiahli pozornosť EU k súboru zákonov, ktoré porušujú princípy a hodnoty bloku.“
Zatiaľ bolo uznané, že petícia spĺňa formálne náležitosti, aby mohla byť zaradená na rokovanie výboru. Výbor by sa ňou mal zaoberať na zasadnutí 20. septembra 2012 (Otázka Benešových........, 2012).

Záver
Môžeme konštatovať, že v počiatočnom období po roku 1989 sa otváranie problematiky spájalo skôr s formovaním občianskej spoločnosti a snahou politických predstaviteľov
maďarskej národnosti uzavrieť a vyrovnať sa s problematickým obdobím, v ktorom sa stalo
obyvateľstvo maďarskej národnosti objektom represívnych opatrení, straty československého štátneho občianstva, odsunu do Čiech, konfiškovania majetku a časť obyvateľstva zachraňovala svoju existenciu na Slovensku zmenou národnosti atď. Aktivity sa spájali so
snahou uzavrieť historické krivdy (otázka kolektívnej viny), resp. usporiadať majetkové pomery.
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Od roku 1993 sa čoraz častejšie do centra pozornosti dostávali dekréty prezidenta
republiky a iné právne normy, diskriminujúce maďarské obyvateľstvo po roku 1945. Tieto
aktivity nepriamo nadväzovali na požiadavky sudetských Nemcov voči Českej republike,
ktoré boli stále intenzívnejšie. Aktivity sa týkali najmä odsúdenia princípu kolektívnej viny.
Intenzita otvárania problematiky sa zvýšila v období, keď sa stredoeurópske krajiny snažili
vstúpiť do NATO a EÚ. V tomto období sa do popredia záujmu dostávala hlavne problematika Benešových dekrétov a záujem o ňu. Intenzita diskusií stúpala najmä v súvislosti s predvolebnou kampaňou, ako to bolo v roku 2002, keď problematiku otvoril V. Orbán na pôde
EP, alebo v roku 2005, keď problematiku otvorila SMK v roku regionálnych volieb. Ešte viac
pozornosti sa problematike venovalo v roku 2007. K medializovaniu problematiky došlo po
tom, ako sa zmenilo vedenie SMK, ktoré začalo znovu otvárať problematiku napriek tomu, že
ako opozičná strana na presadenie svojho zámeru nemala veľkú nádej a dôsledkom jej aktivít bolo prijatie Uznesenia NR SR o nedotknuteľnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu
pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku.
Môžeme zhodnotiť, že mnohé impulzy na otváranie problematiky vychádzali pred i po prijatí
SR do EÚ z Maďarska, ale rovnako aj od maďarských politických strán na Slovensku. Výnimkou bolo len obdobie, keď sa SMK ako koaliční strana v koaličnej zmluve zaviazala neotvárať tieto problematické témy.

Aj keď v posledných rokoch sa problematika výraznejšie neotvárala, zintenzívnenie
diskusie je len otázkou času, pretože problém má nielen slovensko-maďarský, ale aj českonemecký a česko-rakúsky rozmer a otvoriť ju na domácej alebo európskej pôde môže ktorákoľvek zainteresovaná strana. Otázka určite nie je zabudnutá ani zo strany politických reprezentantov maďarskej menšiny na Slovensku. To, že Most-Hid zvolil ako svoje priority iné
otázky a SMK stratila svoje pozície v parlamente neznamená, že by sa na problematiku zabudlo. Pravdou je, že povojnové zákonodarstvo vytvorilo podmienky na zbavenie občianskych práv, perzekúciu, prenasledovanie, deportácie a konfiškácie majetku osôb maďarskej
národnosti, mali z časti plošný charakter a spôsobovali tomuto obyvateľstvu nezmyselné
traumy, perzekvovali ho. V celom období po roku 1989 bolo povojnové zaobchádzanie s maďarskou menšinou v Československu časťou menšinovej populácie vnímané ako nespravodlivý počin zo strany pamätníkov i ich potomkov a tak aj naďalej určite ostane agendou každej politickej strany, ktorá reprezentuje maďarskú menšinu na Slovensku.
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Abstract
The paper is dealing with description of the situation in the Czechoslovak republic after Second World War
in relation to the issue of Non-Slavic minorities. The emphasis is on solving “Hungarian question”. The fundamental approach of “Hungarian question” solving in Czechoslovakia during after-war period consisted of three methods:
an exchange of population between Czechoslovakia and Hungary, a “reslovakization” and deportations of Hungarian minority members out of Southern Slovakia to Czechland in the frame of the Czechoslovakian Republic. The
second part of paper is dealing with their influence on the Slovak – Hungarian relations after 1989.
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Abstrakt

V článku prezentujeme výsledky výskumu rozšírenosti povier a poverčivosti v slovenskej populácii, jednotlivých vybraných zložiek poverčivosti ako i súvislosti poverčivosti s vybranými sociodemografickými činiteľmi. Primárne dáta pochádzajú z výskumnej úlohy „Analýza religiozity katolíkov na Slovensku“, realizovanej v roku 2007.
Reprezentatívnu vzorku tvorilo 2020 obyvateľov Slovenska vo veku18 až 60 rokov. Poverčivosť sme mapovali siedmimi vybranými indikátormi poverčivosti (veštenie, horoskopy, magické číslo 13, urieknutie, magické nástroje,
komunikácia s mŕtvymi a styk s mimozemskými civilizáciami) a z nich sme vytvorili sumačný index poverčivosti.
Zistili sme, že v distribúcii celkovej poverčivosti jasne prevažujú tí, ktorí nie sú poverčiví. Z vybraných sociodemografických činiteľov sa ako závažný diferencujúci činiteľ ukázalo pohlavie (ženy sú poverčivejšie ako muži).
Z hľadiska jednotlivých zložiek poverčivosti sa ukázalo, že respondenti najviac veria v urieknutie a najmenej horoskopom. Naše zistenia poskytujú priestor pre ďalšie skúmanie fenoménu poverčivosti.
_________________________________________________________________________________________________________________
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1. Východiská a predpoklady výskumu

Povery a ich súvislosť s každodenným životom ľudí sú čoraz častejšie diskutovanou
témou nielen medzi laikmi, ale poverčivosť sa stáva predmetom záujmu mnohých antropológov, etnológov, ale i psychológov. V oblasti psychológie sa však jedná o veľmi špecifickú tému.

Keďže i

v súčasnosti

povery

v rôznych

formách

nachádzajú svoje uplatnenie

v každodennom živote ľudí, poverčivosť a jej dôsledky na život tak čoraz viac naberajú na
aktuálnosti. Vzhľadom na obmedzené množstvo a dostupnosť najmä domácej literatúry
možno viesť polemiku o tvrdeniach jednotlivých autorov, ktorí povery definujú, keďže dosiaľ
nie je vytvorená ucelená koncepcia definovania povier, ktorá by bola všeobecne prijatá. Rovnako treba poukázať na limitovaný počet výskumov, ktoré by boli realizované na domácej
pôde, a preto je potrebné túto problematiku ďalej skúmať.
Cieľom práce je priniesť prehľad o problematike povier najmä z oblasti psychológie,
zistiť mieru poverčivosti na základe vybraných zložiek poverčivosti a zmapovať rozšírenosť
povier prostredníctvom sociodemografických ukazovateľov. Naša práca je empirickým výskumom s teoretickým pozadím, pričom budeme pracovať s dostupnými dátami prostredníctvom sekundárnej analýzy.
V úvodných častiach ponúkame prehľad poznatkov o poverách hneď z niekoľkých
oblastí. Zameriame sa na povery v spojitosti s iracionalitou, na ich dôležitosť v rôznych oblastiach života, pozrieme sa na kategorizáciu povier z pohľadu viacerých autorov a cez jednotlivé zložky poverčivosti prejdeme až k výskumným otázkam a hypotézam.

1.1. Povery a iracionalita
Povery sú jedným z dvoch špecifických typov zvláštnych, či inými slovami svojráznych presvedčení (Kramer, Block 2011). Podobne ako iné pojmy, ani poveru nemožno jednotne definovať. Povery sú jednak definované ako „presvedčenia, ktoré sú v rozpore so známymi zákonmi prírody, alebo s tým, čo je všeobecne považované za racionálne v spoločnosti“
(American Heritage Dictionary, 1985, in: Kramer,

Block 2008, s.784 ). Kramer a Block

(2011) ich špecifikujú a užšie definujú ako zvláštne, sociálne zdieľané alebo výstredné presvedčenia, že šťastie i nešťastie možno mať pod kontrolou a ovládať pomocou určitých činností alebo predmetov.
Mnohí autori sa však zhodujú v tom, že povera je akési presvedčenie o niečom, čo
neexistuje, respektíve to nemožno dokázať. Wiseman a Watt (in: Swami, Pietschnig, Stieger,
Voracek 2011, s.647) v rámci objasnenia paranormálnych a poverčivých presvedčení uvádzajú, že „poverčivé presvedčenia sa odvolávajú na presvedčenia, že šťastie alebo budúce
udalosti môžu byť ovplyvnené silami, rituálmi, alebo akciami, ktoré nie sú priamo spojené s
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týmito udalosťami.“ Damisch, Stoberock, a Mussweiler (2010) túto teóriu navyše obohacujú
o tvrdenie, že ide o iracionálne presvedčenia a vo vzťahu medzi vplyvom objektov, či akcií na
výsledok udalostí a samotným výsledkom absentuje logická súvislosť. Kondáš a Kordačová
(2000, s.8) dokonca zložky poverčivosti, akými sú numerológia, veštenie, astrológia, či horoskopy, označujú za „ „divoké výhonky“ akejsi folklórnej iracionality“ a spájajú ich
s iracionalitou prítomnou v každom jednom z nás. Folklórnou iracionalitou súčasnosti sa
myslí numerológia a formy dodávania energie napríklad prostredníctvom televíznej obrazovky, ktoré istým spôsobom nahradili vieru v moc bosoriek, či vykladanie kariet a významu
snov (Kondáš, Kordačová 2000).
Z iného uhla vidia povery autorky Lindeman a Aarnio (2007, s.60), ktoré definujú
„poverčivé, magické a paranormálne presvedčenia ako kategórie chýb, kde hlavné atribúty
mentálnych, fyzických a biologických subjektov a procesov sú navzájom zameniteľné.“ Výsledky ich výskumu navyše potvrdzujú predchádzajúce tvrdenia, že ľudia, ktorí sa spoliehajú na svoju intuíciu a využívajú intuitívne myslenie, sú poverčivejší ako ostatní (Epstein,
Pacini, Denes Raj, Heier 1996, in Lindeman, Aarnio 2007).
Filozofický pohľad do problematiky povier prináša a jedinečné chápanie pojmu povera prezentuje Józef Maria Bocheński (2007, s. 6), ktorý poveru definuje „ako názor, presvedčenie, ktoré je v značnej miere zjavne nepravdivé, falošné a ktoré je napriek tomu s istotou
považované za pravdu.“ Ako príklad Bocheński (2007, s.6) tiež uvádza „astrológiu, pretože je
zjavne a krajne nepravdivá, napriek tomu však býva veľmi často považovaná za ucelený súbor pravdivých tvrdení.“ Bocheński (2007) rozlišuje pritom dva druhy povier, a to: relatívne
a absolútne. Zatiaľ čo relatívna povera predstavuje „presvedčenie, ktoré je v rozpore s našim
svetovým názorom....Absolútna povera je naopak tvrdenie evidentne nepravdivé, t.j. také
tvrdenie, ktorému buď chýba zmysel, alebo je v rozpore s faktami, zákonmi logiky, resp. so
všeobecne prijímanými zásadami uvažovania“ (Bocheński 2007, s.444).

1.2.

Povery v každodennom živote
Poverčivé správanie prejavujúce sa klopaním na drevo je neoddeliteľnou súčasťou

každodenného života mnohých poverčivých ľudí. U niektorých však prevažujú osobné povery
vo forme nosenia príveskov, či iných vecí, ktoré im prinášajú šťastie, pričom medzi najbežnejšie povery prijaté spoločnosťou patria presvedčenia, že čierna mačka prináša smolu
a piatok trinásteho je nešťastný deň (Kramer, Block 2011). V Spojených štátoch dokonca
v oblasti obchodu vykazujú každoročne stratu z toho dôvodu, že ľudia odmietajú ísť do práce alebo uzatvárať obchody práve v piatok trinásteho (Palazzolo 2005, in: Kramer, Block,
2008). Povery ovplyvňujú aj spotrebiteľské správanie (Block and Kramer, 2009). Ľudia majú
totiž tendenciu nakupovať veci v počte, ktorý vnímajú ako šťastný.
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Hoci sa nešťastie často spája práve s piatkom trinásteho, nešťastné udalosti sú súčasťou života ľudí. V každodennom živote sa im však nevenuje toľko pozornosti, nehľadá sa
ich príčina v magických číslach, či rituáloch, ale nehody alebo iné formy nešťastia sú vnímané ako súčasť bežného života ľudí. Cavender a Kahane (2009, s.130) v tejto súvislosti
poukazujú na skutočnosť, že „poverčiví ľudia ignorujú fakty tohto druhu a venujú pozornosť
len dôkazom na podporu svojich poverčivých presvedčení.“ Tu možno opäť nadviazať na iracionalitu na pozadí poverčivých presvedčení, pričom práve prirodzená iracionalita „sa opiera
na jednej strane o nedokázateľné domnienky a rozličné nerealistické túžby, a na druhej
strane o bežné chyby myslenia, ako je napríklad nadmerné zovšeobecňovanie, čierno-biele
videnie, alebo výberová abstrakcia,...“ (Kondáš, Kordačová 2000, s.10-11).

1.3.

Povery z pohľadu psychológie
V oblasti psychológie sa odborníci zamerali najmä na prepojenie povier a osobnosti.

Uvádzame však len vybrané faktory, ktoré sa pomerne výrazne podieľajú na tom, či sú ľudia
poverčiví a či povery zohrávajú istú úlohu v ich živote.
Významným prediktorom vo vzťahu k poverčivosti je najmä inteligencia (Vyse 1997),
ktorú Stern (1921, in: Nákonečný 1998, s.100) „chápal ako všeobecnú schopnosť psychického prispôsobenia sa človeka novým životným podmienkam a úlohám“. V rámci tohto vzťahu prevláda tvrdenie, že poverčiví ľudia sú menej inteligentní ako tí, ktorí poverám neveria
(Vyse 1997). Vyse (1997) zároveň uvádza, že viera v paranormálne javy súvisí aj so zníženou
schopnosťou kriticky myslieť a logicky uvažovať.
Dôležitým aspektom osobnosti a nemenej známym pojmom v sociálnej psychológii,
ktorý úzko súvisí s poverami, je locus of control, inými slovami ťažisko alebo lokalizácia kontroly. Tento koncept, ktorého autorom je Rotter, „hovorí o schopnosti jednotlivca riadiť
a ovplyvňovať priebeh udalostí a dianie vo svojom okolí“ (Kollárik a kol., 2008, s.370). Ľudia
s interným locus of control sú presvedčení o vlastných schopnostiach ovplyvniť svoje správanie a eliminovať vplyv prostredia (Kollárik a kol., 2008). Pre poverčivých ľudí je typická
práve externá lokalizácia kontroly (locus of control), a tak životné situácie a dianie okolo
nich zvyknú pripisovať neviditeľným, neovplyvniteľným silám a vonkajším okolnostiam (Vyse 1997) a vnímajú to ako dôsledok šťastia, náhody, či ako osud (Rotter 1966, in: Schippers,
Van Lange). Ich vnímanie a prežívanie je v porovnaní s ľuďmi s interným locus of control
odlišné najmä v tom, že „mnohé z toho, čo sa im stane, či už je to dobré alebo zlé, sa stane
im, nie kvôli nim“ (Vyse 1997, s.50).
Jednou z tém, ktorá je taktiež predmetom záujmu odborníkov, je vzťah poverčivosti
a psychologických kategórií, akými sú optimizmus a pesimizmus. Optimistickí ľudia vnímajú
život pozitívne a očakávajú, že život im prinesie to dobré (Burke 2006), zatiaľ čo u pesimistov
je to naopak. „Je možné, že pesimistickí jednotlivci (ktorí sú pravdepodobne viac „externí“)
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sa môžu často ocitať v situáciách, ktoré sú vnímané ako mimo ich kontroly“ (Rudski 2004,
s.313-314). V spojitosti nielen s lokalizáciou kontroly (locus of control), ale i so samotnou
osobnosťou človeka je zaujímavé zistenie, že existuje spojenie medzi interným miesto riadenia a optimizmom, rovnako ako aj medzi externým miestom riadenia a pesimizmom (Dember
et al, 1989, in: Rudski 2004). Rudski (2004) vo svojej štúdii navyše zistil, že existuje signifikantná korelácia medzi poverami a pesimizmom. Na základe týchto zistení možno predpokladať, že práve u pesimistických ľudí bude väčšia pravdepodobnosť, že budú poverám veriť
a podriadia im aj svoj život.
To, čo človeka vedie k tomu, aby sa v živote riadil poverami, je často práve strach
z neistoty a bezvýchodiskovosť. Epstein (in: Vyse 1997) chápal poveru ako systém presvedčení a viery, ku ktorému sa ľudia uchyľujú vtedy, keď sa cítia bezmocní pri riešení kritických životných udalostí. V tejto súvislosti možno nadviazať na prepojenie pesimizmu a poverčivosti, keďže pesimistickí ľudí nielenže často strácajú nad situáciou kontrolu, ale najmä
v neistých situáciách majú tiež tendenciu očakávať, že sa stane niečo zlé. Podstatou mnohých povier je práve snaha vyhnúť sa nešťastným situáciách (Vyse 1997). Napriek tomu
však existujú výnimky, kedy motivačným činiteľom nie je strach. Príkladom sú povery hráčov (gamblerov), ktorých motivátorom je skôr vidina výhry ako strach z prehry (tamtiež).
Samotné druhy povier a ich kategorizácie si priblížime v nasledujúcej časti.

1.4.

Kategorizácie povier
Mnohí autori nazerajú na problematiku poverčivosti z rôznych uhlov. Vznikajú tak

odlišnosti najmä v otázke, aké druhy povier v skutočnosti existujú a ako ich kategorizovať.
Jahoda (1969) uvádza nasledovné 4 typy:
1. povery ako súčasť kozmológie a uceleného pohľadu na svet
2. iné povery zdieľané spoločnosťou
3. okultizmus vo vzťahu k jednotlivcovi
4. osobné povery

Prvá skupina povier sa týka širšieho tradičného pohľadu na svet, v rámci ktorého sa
oddeľuje náboženstvo od povier a vytvára sa tu priestor pre argumentáciu o tom, čo by malo
byť zahrnuté alebo vynechané (Jahoda 1969). Zahŕňa rôzne formy pohanského náboženstva,
ktoré sa prioritne spájajú s mágiou a čarodejníctvom.
Druhá skupina pozostáva zo systému myšlienok a presvedčení, ktoré sa do dnešnej
doby dostali ich odovzdávaním cez tradície. „Mnohé sa týkajú šťastia a nešťastia, ako
i znamení alebo zvyklostí, ktoré údajne prinášajú ochranu. Príkladom môže byť rozbitie zrkadla, sypanie soli, podkovy, studne prianí, klopanie na drevo, prívesky, talizmany
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a podobne (Jahoda 1969, s.13). Taktiež sem možno zaradiť aj povery spojené s významnými
životnými udalosti, akými sú narodenie, krstiny, svadba, či smrť (Vyse 1997).
Ďalšia skupina je tvorená skúsenosťami jednotlivcov s okultizmom. Tieto skúsenosti
sa bezprostredne týkajú najmä paranormálnych javov, akými sú mimozmyslové vnímanie
a komunikácia s mŕtvymi (Vyse 1997). Najmä problematike mimozmyslového vnímania (extra - senzorickej percepcii) venovala vedecká komunita značnú pozornosť (Vyse 1997), avšak
stále sa v nej nájdu nielen tí, ktorí túto teóriu uznávajú, ale tí, ktorí ju odmietajú (Jahoda
1969). Do tejto skupiny tiež možno zaradiť skúsenosti s duchmi, strašidelnými domami,
strašidlami, či predtuchy spojené s katastrofami a smrťou.
Poslednou skupinou sú osobné povery. Ide o presvedčenia a rituály individuálne pre každého človeka bez toho, aby boli prijaté a zdieľané aj spoločnosťou. Inými slovami, to, čo danému človeku prináša šťastie, nemusí prinášať šťastie aj niekomu inému. Príkladom zo života
sú šťastné perá, tričká, čísla súvisiace s dátumom narodenia, ale i rôzne rituály prinášajúce
jednotlivcovi šťastie. Do tejto skupiny možno teda zaradiť šťastné, či nešťastné farby, dni,
veci, či dokonca miesta (Jahoda 1969). Práve v rámci tejto skupiny však možno poukázať na
silu presvedčení, keďže v mnohých prípadoch šťastie spojené s danou vecou závisí práve od
miery, do akej sme o ňom sami presvedčení.
Problematike kategorizácie povier sa tiež venoval aj Peterson (1978: in: Žeželj, Pavlović, Vladisavljević, Radivojević 2009), ktorý povery kategorizuje nasledovne:


Viera v nešpecifikované zlé dôsledky (prejsť pod rebríkom, čierna mačka vám skríži
cestu, rozbitie zrkadla)



Viera v nešpecifikované pozitívne dôsledky (nájsť štvorlístok, vidieť kominára, atď.)



Účasť v ochranných rituáloch (pofŕkať niekoho vodou, zaklopať na drevo, atď.)



Viera v konkrétne dôsledky ("Ak vás svrbí dlaň, peniaze k vám prichádzajú", "Ak vás
svrbí nos, budete mať s niekým hádku ", atď.)
Grimmer a White (1992, in: Rudski, 2003) sa zaoberali nekonvenčnými poverami,

ktoré rozčlenili do niekoľkých kategórií:


„popular science“ (UFO)



tradičné náboženstvo /viera (anjeli)



alternatívna medicína



predpovedanie budúcnosti (astrológia, numerológia)



PSÍ (telepatia, jasnovidectvo)
V rámci kategorizácie povier je sporným bodom najmä viera v paranormálne javy.

Rozdiel spočíva v tom, že paranormálne javy sa týkajú najmä paranormálnych osôb, t.j. čarodejníc a duchov, a schopností, akými je napríklad telepatia (Rice 2003, in: Lindeman,
Aarnio 2006). Samotné povery sa, naopak, týkajú najmä rituálov, talizmanov a viery na
znamenia (Keinan 2002, in: Lindeman, Aarnio 2006). Rovnako spornou otázkou v rámci
kategorizácie povier je aj náboženstvo. Z pohľadu mnohých autorov, ako i z nášho pohľadu,
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náboženstvo medzi povery nepatrí, práve naopak, vytvára skôr akúsi samostatnú kategóriu.
Niektorí autori však uplatňujú odlišný prístup a v rámci skúmania fenoménu povery do svojich klasifikácií náboženstvo zaraďujú. Príkladom takéto prístupu sú Johnston, deGroot a
Spanos (1995 In Rudski, 2003), ktorí definovali 4 podstatné dimenzie viery v spojitosti s:
•

paranormálnymi javmi

•

náboženstvom

•

poverčivosťou

•

zvláštnymi formami života.

Delacroix a Guillard (2008) uskutočnili prieskumnú kvalitatívnu štúdiu, ktorej cieľom
bolo okrem lepšieho pochopenia koncepcie povier i vytvorenie zoznamu presvedčení
a prejavov správania vo vzťahu k poverám. Podľa nich (2008, s.5) „povera spočíva
v neopodstatnenom polovičnom presvedčení, že určité skutočnosti (vonkajšie nekontrolovateľné udalosti alebo interné činnosti) alebo predmety môžu niesť šťastie alebo nešťastie, alebo byť znameniami budúcich pozitívnych alebo negatívnych udalostí“. Polovičné presvedčenie (pozn. z angl. half - belief) súvisí s tým, že ľudia, ktorí poverám v skutočnosti neveria, sa
zároveň zdráhajú priznať, že tomu tak je. V rámci vytvoreného zoznamu presvedčení
a prejavov správania spojených s poverami definovali nasledovné


viera v príslovia a porekadlá



mágia, magické myslenie a rituály



interpretácia udalostí ako znamení



viera v šťastné dátumy a talizmany

štyri kategórie:

Z kategórií povier však vylúčili paranormálne javy (mimozemský život, čarodejníctvo, duchovia, spiritualizmus), náboženstvo a astrológiu.

1.5.

Meranie poverčivosti
Prvým pokusom, pri ktorom sa sledovalo poverčivé správanie, bol Skinnerov pokus

s hladnými holubmi, ktoré boli kŕmené v náhodných situáciách, avšak v pravidelných 15
sekundových intervaloch (Vyse 1997). Holuby si po istom počte opakovaní začali prísun potravy spájať so svojím správaním, a tak každý z nich mal svoj rituál: jeden chodil do kruhu,
ďalší poskakoval na jednej nôžke, a pod. (Jahoda 1969, Vyse 1997). Holuby, podobne ako
dnes ľudia, verili, že určitým správaním môžu ovplyvniť to, čo sa stane.
Jeden z prvých dotazníkov, ktorý bol zameraný na paranormálne presvedčenia (Paranormal Belief Scale), vytvorili Tobacyk a Milford (1983, in: Rudski 2003) a pozostával zo
siedmych subškál: tradičné náboženské presvedčenia, psí, čarodejníctvo, povery, spiritualizmus, zvláštne formy života a predvídanie. V tejto súvislosti uvádzame definovanie fenoménu psí ako „procesu výmeny informácií alebo energie, ktorý nie je bežne vysvetlitľný
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v pojmoch známych vede“ (Atkinson et al., 2003 s.222). Medzi fenomény psí Atkinson et al.
(2003) zaraďujú mimozmyslové vnímanie (telepatiu, jasnovidectvo, veštenie) a psychokinézu.
Tobacyk (2004) neskôr predkladá revidovanú verziu tohto dotazníka (R-PBS), ktorá obsahuje
(namiesto pôvodných 25 položiek) 26 položiek, zmenu z pôvodnej 5-stupňovej na 7-stupňovú
hodnotiacu škálu a zmenené položky v troch subškálach: predvídanie, čarodejníctvo a
zvláštne formy života. Táto revidovaná verzia by mala „zlepšiť reliabilitu a validitu, zredukovať obmedzenia v rozsahu a zvýšiť medzikultúrnu validitu v meraní paranormálnych predstáv v západných kultúrach“ (Tobacyk, 2004 s.98). Jednou zo siedmych subškál Paranormal Belief Scale bola subškála poverčivosti, ktorá obsahovala tri položky týkajúce sa negatívnych povier (Wiseman & Watt, 2004). Wiseman a Watt predstavili v roku 2004 „novú škálu s dvoma rozmermi, a to: pozitívne poverčivé správania ("Hovoríte držím palce alebo dokonca držte palce;?" Zvyknete zaklopať na drevo?, Nosíte niekedy talizman?) a negatívne
poverčivé správanie (vyhýbať sa prejdeniu pod rebríky, rozbiť zrkadlo, byť poverčivý s číslom
13)“ (in: Žeželj et al., 2009 s.114).
Sumaranjitha a Sreedhar (1992, in: George, Sreedhar 2006) vytvorili inventár nepodložených presvedčení (Study of Beliefs), ktorý pozostával zo 120 položiek vo forme výrokov a
prostredníctvom ktorého možno merať iracionálne presvedčenia v nasledovných piatich oblastiach:
•

prekliatie, vyhýbanie sa nešťastiu a strach (prekliatie)

•

duša, duchovia, náboženstvo a vyvolávanie duchov (duša)

•

znamenia, predtuchy, mimozmyslové skúsenosti a nadprirodzené sily (znamenie)

•

astrológia, fyziognómia a veštenie z ruky (astrológia)

•

predsudky a chybné zovšeobecnenie (predsudok).

Úlohou participantov je vybrať a označiť jednu z troch alternatív vo vzťahu k danému výroku
(„verím“ s hodnotou skóre 3, „pochybujem“ s hodnotou skóre 2, „neverím“ s hodnotou skóre
1), pričom najvyššia pozitívna hodnota skóre je 360.
Rudski (2003 s.434-435) pre účely svojho výskumu využil dotazník pozostávajúci
z 28 položiek, z ktorých vytvoril šesť faktorov: „náboženské presvedčenia (anjeli, Boh, biblické zázraky, atď.), tradičné povery (čierna mačka, číslo 13, horoskopy, svojrázne rituály,
atď.), viera v psí (predvídanie, astrológia, reinkarnácia, tarot, telepatia, atď.), alternatívne
formy života (návšteva mimozemskej civilizácie a únos, telekinéza, atď.), duchovia (duchovia,
komunikácia s mŕtvymi) a iracionalita spojená so splnom“. Participanti mali najskôr za úlohu vyplniť dotazník týkajúci sa fiktívnych charakterov (najskôr muža, následne rovnako
i ženy), ktorých iní ľudia považovali za poverčivých. Úlohou participantov bolo priradiť
k jednotlivým položkám hodnotu na škále od 1 („úplne nesúhlasím“) po 7 („úplne súhlasím“)
na základe toho, ktorých položiek sa poverčivosť fiktívnych charakterov, resp. mužov a žien,
podľa ich názoru týka. Po vyplnení tohto dotazníka pokračovali participanti v ďalšom dotazníku, ktorý bol tento krát zameraný na ich osobné presvedčenia vo vzťahu k poverám, resp.
k uvedeným 28 položkám. V tomto dotazníku uviedli okrem pohlavia, veku, aj mieru, nakoľCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie

56

ko si myslia, že sú poverčiví (Rudski 2003, s.434). Pre zaujímavosť uvádzame, že na základe
výsledkov tohto prieskumu „participanti pripisovali najväčší význam spoločensky odovzdávaným presvedčeniam (čierna mačka, zajačia labka) alebo svojráznym rituálom spojeným so
šťastím a náhodou, následne paranormálnym presvedčeniam (duchovia), spiritualizmu (reinkarnácia), alebo psí (telepatia)“ (Rudski 2003, s.441). Z výsledkov taktiež vyplynulo, že
„náboženské presvedčenia podľa hodnotenia participantov nepopisujú poverčivé osoby“
(Rudski 2003, s.441).
Jedným z cieľov už spomenutej výskumnej štúdie autoriek Delacroix a Guillard
(2008) bolo tiež vytvoriť škálu na meranie poverčivosti, ktorá nakoniec obsahovala 27 položiek v piatich dimenziách (presvedčenia týkajúce sa šťastia, presvedčenia spojené s nešťastím, viera v osud, magické myslenie a obranný pesimizmus).
Žeželj et al. (2009) sa pokúsili vytvoriť najucelenejšiu škálu poverčivosti, ktorá by
merala povery vo vzťahu k presvedčeniu a správaniu a overiť ju v praxi. Výsledky ich výskumu vo vzťahu ku štruktúre povery ako javu hovoria, že „hoci je tu všeobecná tendencia
k poverčivým presvedčeniam a

správaniu, je možné rozlíšiť tri aspekty, týkajúce sa tejto

všeobecnej tendencie, a to: "zlé dôsledky", "dobré dôsledky", a "veštenie".
Dostupná literatúra však naznačuje, že otázka, čo sú alebo nie sú povery je veľmi
všeobecná a nie je ľahké vymedziť, čo možno za povery považovať, a čo nie. Existujúce teórie
nie sú natoľko rozpracované, aby mohli byť vnímané ako jednotné teoretické koncepcie. Naopak, majú skôr charakter klasifikačných teórií. Seley (1967) predkladá tvrdenie, že podstatou klasifikácie je rozlíšiť menšie celky charakteristické pre väčší celok a na základe zistenia
istej pravidelnosti spojiť najväčší počet faktov čo možno najjednoduchším spôsobom.
„...klasifikáciou môže dôjsť k formulácii teórie, ktorá vnáša poriadok do skúmaných javov
a na základe ktorej môžeme predpovedať budúce deje“ (Seley 1967, s.367). Ak je teda niekto
poverčivý, môžeme očakávať určité deje, čím možno postupne zlepšovať schopnosť predvídať
následné správanie. V nasledujúcej časti predkladáme vybrané zložky, prostredníctvom ktorých možno bližšie preskúmať problematiku povier a poverčivosti.

1.6.

Vybrané zložky poverčivosti
Poverčivosť môže mať rôznu podobu a možno ju posudzovať na základe kategórií, ako

sú horoskopy, viera v magické predmety a čísla, komunikácia s mŕtvymi, či viera
v mimozemskú existenciu. Možno ich označiť za tzv. zložky poverčivosti, prostredníctvom
ktorých možno u ľudí identifikovať prejavy poverčivého správania a považovať ich tak za
poverčivých. Torgler (2007) vo svojej štúdii zameranej na determinanty poverčivosti upriamil
svoju pozornosť na trojicu povier (horoskopy a znamenia hviezd /numerológia, veštcov
a prívesky prinášajúce šťastie). Analyzoval, čo utvára u jednotlivca presvedčenie, či akúsi
vieru v to, že „horoskopy a hviezdy môžu ovplyvniť jeho budúcnosť, že veštci môžu budúcnosť vidieť a prívesky môžu priniesť šťastie“ (Togler 2007, s.729). Existuje však viacero foCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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riem, ktoré sa navzájom nevylučujú, naopak, môžu sa navzájom kumulovať. V našej práci
uvádzame sedem vybraných zložiek poverčivosti, ktoré sú vybrané na základe dostupnosti
dát získaných z predchádzajúceho výskumu. Hoci sú pohľady na danú problematiku a jej
spracovanie rozmanité, my budeme sledovať poverčivosť a jej rozšírenosť práve cez sedem
vybraných zložiek. Najskôr však prinášame súčasné poznatky o jednotlivých vybraných
zložkách poverčivosti.

Veštenie
Veštenie je definované ako „praktika, ktorá vychádza z multidimenzionálneho pohľadu na svet, zahŕňajúca ľudskú interakciu so ‘skrytými’ formami inteligencie, ktorej môžu
byť priradené rôzne epitetá, ako 'boh', 'duša' alebo 'duchovno'; vo všetkých prípadoch znamenajúca a) autoritatívny alebo objasňujúci duchovný alebo psychický vzťah s ohľadom na
praktika, a b) základný kozmologický referenčný rámec“ (What is Divination, 2012, para.1).
Spôsoby veštenia sú naozaj rôznorodé. Najbežnejšími spôsobmi vykladania budúcnosti,
uvedenými aj v tejto práci, sú veštenie z kariet (kartomantia), veštenie z rúk (chiromantia), či
veštenie zo snov (oneiromancia). V priebehu dejín ľudstva sa objavovali rôzne spôsoby veštenia, ako napríklad veštenie z ohňa (pyromantia), z magických kruhov (gyromantia), mystické veštenie z náhle vrhnutej hliny alebo piesku (geomantia), veštenie z letu vtákov (auspicum, oiomancia), či dokonca z vnútorností zvierat (hieromantia), najmä z pečene obetovaného zvieraťa (haruspícium). Menej známym spôsobom veštenia je napríklad veštenie z vrások
na čele (metoposkopia). Odborné termíny jednotlivých spôsobov, ako i samotné spôsoby veštenia, sú uvedené z Veľkého slovníka cudzích slov.

Horoskopy

„Zostavovanie horoskopov spočíva v zaznamenávaní polohy astrologických objektov
vzhľadom k nebeskej klenbe a k zemskému horizontu“ (Libovický 1994, s.42). Mnohé výskumy (Fichten, Sunerton 1983, Clarke 1996, King 1995, in: Blackmore, Seebold 2001) poukazujú najmä na vplyv horoskopov na osobnosť človeka.
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Blackmore a Seebold (2001) vo svojej štúdii skúmajúcej vplyv horoskopov na vzťahy žien
uvádzajú, že horoskopy môžu nielen ovplyvniť správanie žien, ale viera v astrológiu môže
dokonca potenciálne obmedziť ich osobný rozvoj a ich vlastnú kontrolu v najosobnejších
aspektoch života. Ľudia však majú tendenciu hľadať odpovede v astrológii najmä vtedy, ak
majú osobné problémy alebo sú v stresujúcom prostredí a v neistote (Sugarman, Impey,
Buxner, Antonellis 2011). Hoci je astrológia najstaršou formou veštenia, nesie však v sebe
veľa nejasností aj medzi samotnými astrológmi, a tak ich tvrdenia nemožno jednoznačne
označiť za pravdivé (Libovický 1994). Vieru v astrológiu a veštenie však podľa Torglera
(2007, s.715) možno považovať za „inštitucionalizovanú formu povier“.

Magické číslo 13
Hoci môže byť číslo trinásť pre niekoho šťastným číslom, vo všeobecnosti sa však
trinástka považuje za číslo nešťastné. Najčastejšie sa však s magickou trinástkou spája práve piatok trinásteho, ktorý je označovaný za nešťastný deň. Torgler (2007) v tejto súvislosti
hovorí o častejšej nehodovosti na cestách práve v piatok trinásteho. Vysvetľuje to však tým,
že presvedčenie jednotlivcov, že tento deň je pre nich skutočne nešťastným, ovplyvňuje následne ich správanie. „Vodiči môžu byť viac neistí, nervózni a úzkostliví, a preto jazdia menej
opatrne“ (Torgler, 2007, s. 716). Poverčiví vo vzťahu k piatku trinásteho sú dokonca aj študenti. Na základe výsledkov prieskumu Lewisa a Gallaghera (2001 In Torgler, 2007) sa ukázalo, že takmer 31% študentov by uprednostnilo iný termín testu, ako v piatok trinásteho.
Magické číslo 13 má svoj vplyv aj na sféru obchodu. Delacroix & Guillard (2008) vo svojej
práci uvádzajú, že Spojené štáty vykazujú v oblasti obchodu niekoľkomiliónové straty ročne
práve z toho dôvodu, že ľudia nechcú ísť v piatok trinásteho do práce. Niektoré americké
hotely dokonca nemajú trináste poschodie (Delacroix & Guillard, 2008, Torgler, 2007).

Urieknutie
Urieknutie je spomedzi nami vybraných zložiek poverčivosti jedinou takpovediac ľudovou poverou, ktorá však nestráca na význame ani v súčasnosti. Urieknutím sa rozumie,
ak „nenávistná osoba odčerpáva vašu energiu, svoju negatívnu vysiela k vám a zlá energia
sa prilepí na vašu auru a blokuje váš príjem pozitívnej energie...Urieknuť sa dá nielen pohľadom ale i slovom“ (O urieknutí, 2012, para.1). Následne sa môže prejaviť malátnosťou,
únavou, chorľavosťou, bolesťou hlavy, nevoľnosťou, či dokonca zvracaním a hnačkou.
Urieknutie teda možno označiť za akúsi magickú príčinu chorôb (Belko 1997).
Na ochranu pred urieknutím, ale i pred ďalšími nepriaznivými vplyvmi okolia, sa
využívajú rôzne amulety. Najbežnejším ochranným prostriedkom pred urieknutím, využívaným nielen v ľudovej mágii, ale i v súčasnej modernej dobe, sú práve červené šnúrky, oznaCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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čované tiež ako kabbalah náramky. Predstavujú druh židovskej mystiky a ich majiteľom
prinášajú dobré zdravie, šťastie a prosperitu (The Secret World of Kabbalah Bracelets 2012,
para.1).

Magické predmety a talizmany
Magické predmety môžu mať rôznu podobu. Za magické predmety, či nástroje, možno považovať rôzne talizmany, kamienky, špirály, kyvadielka, či rôzne osobné predmety,
o ktorých sme presvedčení, že nám prinášajú šťastie. Často majú tiež podobu rôznych príveskov alebo náramkov. Magické predmety, konkrétne prívesky prinášajúce šťastie, si na
rozdiel od iných zložiek poverčivosti, akými sú horoskopy, či veštenie, nevyžadujú interakciu
medzi dvoma stranami (Torgler 2007). Jednotlivec nepotrebuje spolupracovať s niekým ďalším len z toho dôvodu, aby sa naplnilo jeho očakávanie a aby sa dočkal finálneho efektu.
Svojím spôsobom ide teda o individuálny typ povery, ktorý nezávisí od všeobecného presvedčenia iných ľudí, ale je založený na individuálnom presvedčení a viere jednotlivca.
Je tiež dôležité rozlišovať medzi amuletmi a talizmanmi. Zatiaľ čo amulety slúžia ako
pasívna ochrana, talizmany sú „aktívne objekty prinášajúce zmeny pre jeho majiteľa
v súlade s jeho vôľou a zámermi“ (Paunesku 2005, s.2).

Komunikácia s mŕtvymi
Komunikácia s mŕtvymi patrí do kategórie paranormálnych javov. Ľudia sa často
snažia spojiť so svojimi zosnulými príbuznými najmä v snahe nájsť odpoveď na ich nezodpovedané otázky. Najbežnejšími spôsobmi komunikácie s mŕtvymi je napríklad automatické
písmo, písanie prostredníctvom špiritistickej tabuľky, klopanie (Hyslop 2003), či hýbanie
predmetmi. Jednou z možných foriem je tiež komunikácia prostredníctvom média, ktoré je
definované ako „fyzické zosobnenie nehmotnej osoby“ (Hyslop 2003, s.76). Paranormálny
zážitok, ktorý umožňuje kontakt medzi človekom a osobou z duchovného sveta, sa nazýva
channeling (Communication 2012). Channeling však možno označiť za klamlivo jednoduchú,
ale nie veľmi bezpečnú metóda na spojenie sa s duchovným svetom, či na prijímanie informácií (Communication 2012). Psychológovia dokonca “fušovanie” do nadprirodzených vecí
označujú za príčinu mnohých psychických problémov.

Viera v existenciu mimozemskej civilizácie (UFO)
Hoci v súčasnosti neexistuje priamy a relevantný dôkaz o existencii života mimo Zeme, „prieskumy širokej verejnosti na Západe uvádzajú, že až 50% ľudí verí, že mimozemský
život existuje“ (Gallup, Newport 1991, Genta 2007, in: Swami, Pietschnig, Stieger, Voracek
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2011 s.647). Mnohé štúdie dokonca uvádzajú, že v existenciu mimozemskej civilizácie veria
viac muži ako ženy (Goode 2000, Irwin 1993, Patry Pelletier 2001, Rice 2003, in: Swami et
al. 2011), avšak výsledky štúdie Swami et al. (2011) toto tvrdenie nepotvrdzujú. Swami et al.
(2009, in: Swami, Pietschnig, Stieger, Voracek 2011) tiež vytvorili škálu na meranie presvedčení o existencii mimozemského života (The Extraterrestrial Beliefs Scale), pozostávajúcu z 23
položiek a troch dimenzií (návštevnosť mimozemšťanov na zemi a krytie tohto faktu vládou,
výskum vedcov a všeobecné presvedčenia o existencii mimozemského života).

1.7.

Sociodemografické činitele vo vzťahu k poverčivosti
Zistenia zo štúdie Torglera (2007) naznačujú, že v rámci determinantov poverčivosti

zohrávajú významnú úlohu socioekonomické, ale i sociodemografické podmienky.

Pohlavie. Pohlavie je jedným z najvýraznejších a najskúmanejších sociodemografických ukazovateľov vo vzťahu k poverám. Zistenia mnohých štúdií dokazujú, že ženy sú poverčivejšie ako muži (George, Sreedhar 2006, Torgler 2007) a ich presvedčenie, či viera
v paranormálne javy, sú silnejšie ako u mužov (Vyse 1997).

Vek. Silný analytický vplyv na povery má okrem pohlavia aj vek (Torgler 2007). Gallupov prieskum ukázal, že dospelí mladší ako 30 rokov boli viac poverčiví ako staršie vekové
skupiny (Vyse 1997). „Vyšší vek teda koreluje s nižším stupňom poverčivosti“ (Torgler 2007,
s.729) a starší ľudia sú zároveň v oblasti týkajúcej sa povier skeptickejší ako mladí ľudia
(Vyse 1997). Napriek tomu, že mnoho ďalších výskumov potvrdzuje tieto tvrdenia,
v súčasnosti neexistuje žiadne všeobecné a záväzné tvrdenie, ktoré by jednoznačne definovalo vzťah medzi vekom a poverčivosťou (Vyse 1997).

Vzdelanie. Hoci vzdelanie nezaručuje akúsi imunitu pred poverčivosťou (Vyse 1997),
existuje však tendencia, že vyššie vzdelanie vedie k štatisticky významnejšej nižšej miere
povery/poverčivosti (Torgler 2007). Možno očakávať, že vyššie vzdelanie najmä v oblasti vied
smeruje ku kritickému usudzovaniu a väčšiemu skepticizmu (Vyse 1997), a tým i k nižšej
miere poverčivosti. Otis a Alcock (1982, in: Vyse 1997, s.39) potvrdzujú toto tvrdenie výsledkami ich štúdie zameranej na presvedčenia o nadprirodzených javoch u študentov, profesorov a zástupcov širokej verejnosti, v rámci ktorej zistili, že „profesori boli skeptickejší ako
študenti, pričom študenti vykazovali rovnaký stupeň viery v nadprirodzené javy ako široká
verejnosť“. Zaujímavosťou je, že spomedzi sociálnych vied sú najviac skeptickí práve psychológovia (Vyse 1997).
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Iné sociodemografické činitele. Torgler (2007) vo výsledkoch svojej štúdie uvádza,
že ovdovelí, rozvedení a ľudia žijúci oddelene majú tendenciu byť poverčivejší ako ľudia, ktorí sú nezadaní. Taktiež sa ukázalo, že „nezamestnaní sú poverčivejší ako ľudia pracujúci na
plný úväzok“ (Torgler 2007, s.729).

1.8.

Ciele výskumu
Cieľom našej práce je zmapovať rozšírenosť poverčivosti v dvoch rovinách, v rovine

jednotlivých zložiek poverčivosti a v rovine celkovej poverčivosti. Ďalej, ukázať vzťah poverčivosti k vybraným sociodemografickým ukazovateľom, akými sú pohlavie, vek, vzdelanie,
veľkosť bydliska a národnosť. Rovnako nás bude zaujímať, do akej miery koreluje dôvera
v horoskopy a veštenie s osobnou skúsenosťou participantov, prípadne či horoskopy a veštenie participanti aplikujú do svojho života. Tento cieľ budeme napĺňať

buď verifikáciou

sformulovaných hypotéz alebo odpoveďami na nasledujúce výskumné otázky.

Výskumné otázky a hypotézy
Výskumné otázky a hypotézy vo vzťahu k celkovej poverčivosti a sociodemografickým
činiteľom:

VO1:

Aká je distribúcia poverčivosti v skúmanej populácii?

H1:

Predpokladáme, že ženy sú poverčivejšie ako muži (George, Sreedhar 2006, Torgler
2007).

H2:

Predpokladáme, že vek záporne koreluje s poverčivosťou (Torgler 2007).

H3:

Predpokladáme, že výška vzdelania je v nepriamej úmere k poverčivosti (Torgler
2007).

V02:

Je veľkosť bydliska diferencujúcim činiteľom poverčivosti?

VO3:

Je národnosť činiteľom, ktorý diferencuje poverčivosť?

Výskumné

otázky

a hypotézy

vo

vzťahu

k vybraným

zložkám

poverčivosti

a sociodemografickým činiteľom:

VO2:

Aký je vzťah medzi jednotlivými zložkami poverčivosti a sociodemografickými činiteľmi?
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H4:

Predpokladáme, že miera dôvery v styk s mimozemskými civilizáciami negatívne koreluje so vzdelaním participantov (Swami, Pietschnig, Stieger, Voracek 2011).

Výskumné otázky a hypotézy vo vzťahu k horoskopom:

VO3:

Aký je percentuálny podiel participantov, ktorí horoskopy čítajú, zároveň im dôverujú
a ktorí sa nimi aj riadia?

Výskumné otázky a hypotézy vo vzťahu k vešteniu:
VO4:

Aké formy veštenia participanti uprednostňujú?
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2. Metódy

Náš výskum z empirického hľadiska predstavuje sekundárnu analýzu dát. Dáta, ktoré sme zahrnuli do výskumu, boli vyzbierané v rámci projektu „Analýza religiozity katolíkov
na Slovensku“. Projekt pripravil a realizoval výskumný tím Katedry sociológie Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.
Zber dát sa uskutočnil v roku 2007 formou štandardizovaného rozhovoru
prostredníctvom študentov Katedry sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave.

Spoľahlivosť

daných

anketárov

bola

otestovaná

porovnaním

s viacerými

predošlými výskumami. Aplikácia metódy zberu dát bola veľmi spoľahlivá.
Základný súbor tvoria obyvatelia Slovenska vo veku 18 až 60 rokov. Participanti do
výskumu boli vybraní na základe reprezentatívneho výberu podľa 6 kvót: pohlavie, vek,
vzdelanie, národnosť, veľkosť obce a kraj. Výberový súbor predstavuje 2020 respondentov.

2.1.

Závisle premenné
Z dostupných premenných sme po starostlivom zvážení vybrali týchto sedem empi-

rických ukazovateľov (zložiek) poverčivosti:
•

Predpoveď budúcnosti, veštenie

•

Horoskopy

•

Magické číslo 13

•

Urieknutie dieťaťa

•

Magické nástroje

•

Komunikácia s mŕtvymi

•

Styk s mimozemskými civilizáciami

Ukazovatele v operacionálnej forme predstavovali dichotomické premenné (verí/neverí).

2.2.

Nezávisle premenné
Ako činitele (nezávisle premenné) poverčivosti sme vybrali premenné: pohlavie, vek,

vzdelanie, rodinný stav, národnosť, vierovyznanie a veľkosť bydliska. Vo výskumnej vzorke je
1007 (49,9%) mužov a 1013 (50,1%) žien. Distribúcia podľa vekových kategórií je uvedená
v Tabuľke č.1. Skladbu vzorky podľa pohlavia a veku ukazuje stĺpcový Graf č.1. Skladba
ostatných nezávislých premenných je uvedená v Prílohe A
.
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Tab.1: Distribúcia podľa veku
Počet
Vek

%

do 20

161

8,0%

20-24

335

16,6%

25-29

207

10,2%

30-34

257

12,7%

35-39

189

9,4%

40-44

238

11,8%

45-49

242

12,0%

50-54

212

10,5%

55 a viac

179

8,9%

2020

100,0%

Spolu

Graf 1: Rozdelenie početností podľa pohlavia

2.3.

Konštrukcia indexu poverčivosti
Index poverčivosti vyjadruje celkový počet prejavov poverčivosti v jej zložkách. Je to

teda sumačný index s teoretickým minimom rovným nule a s teoretickým maximom rovným
hodnote sedem. Jeho vnútorná konzistentnosť je dostatočne veľká (Cronbachovo alfa =
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0,66). Ako ukazuje Tabuľka č.2, podiel jednotlivých zložiek na konzistencii sumačného indexu je pomerne vyrovnaný a nie je potrebné žiadnu zložku z konštrukcie indexu vylučovať.

Tab.2: Podiel jednotlivých zložiek na konzistencii sumačného indexu
a 1/

b 2/

c 3/

d 4/

1,02

1,592

0,503

0,575

Horoskopy

1,13

1,905

0,331

0,632

Magická sila čísla 13

1,11

1,881

0,318

0,635

Urieknutie malého dieťaťa

0,96

1,751

0,282

0,654

Magické nástroje

1,08

1,706

0,461

0,593

Komunikácia s mŕtvymi

1,10

1,763

0,435

0,602

1,08

1,891

0,264

0,650

Predpoveď budúcnosti z kariet,
čítania z ruky

Styk s mimozemskými civilizáciami (UFO)

Legenda:
1/ priemerná hodnota škály bez položky v príslušnom riadku
2/ rozptyl škály, pri komponovaní ktorej je riadková položka vynechaná
3/ korigovaná korelácia medzi položkou a súhrnom
4/ koeficient reliability škály komponovanej bez položky uvedeného riadku
Distribúcia indexu poverčivosti má tvar obráteného „J“ (pozri Graf č. 2 v sekcii Výsledky). Na základe indexu poverčivosti sme vyrobili ordinálnu premennú – stupeň poverčivosti s variantmi:
1. Nepoverčiví (index poverčivosti je nulový)
2. Málo poverčiví (index poverčivosti je rovný jednej)
3. Stredne poverčiví (index poverčivosti je v rozpätí 2 - 4)
4. Veľmi poverčiví (index poverčivosti je v rozpätí 5 - 7).

2.4.

Metódy použité v spracovaní dát
Z primárnych dát sme skonštruovali sumačný index poverčivosti. Konzistentnosť po-

ložiek sme zisťovali Cronbachovým koeficientom reliability (α). Pri analýze dát sme použili
nasledujúce štatistické metódy a techniky (Ritomský 2008):
frekvenčné a kontingenčné tabuľky, stĺpcové grafy, Medián, Chí-kvadrát test homogenity,
Cramerov koeficient kontingencie (V) a Spearmanov koeficient poradovej korelácie.
Získané dáta sme analyzovali štatistickým programom SPSS.
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3. Výsledky

3.1.

Index celkovej poverčivosti
V rámci skúmania problematiky poverčivosti sme si položili otázku, aká je distribúcia

(index) celkovej poverčivosti na základe siedmych vybraných zložiek poverčivosti. Na rozdiel
od mnohých psychologických premenných, krivka indexu poverčivosti je vzdialená od Gaussovej krivky a pripomína skôr tvar obráteného J (Graf č.2). Najvyššia percentuálna hodnota
(42,5%) a zároveň i najväčší počet participantov (858) patrili skupine, u ktorej nebola zaznamenaná ani jedna z vybraných zložiek, resp. ukazovateľov poverčivosti. Aspoň jedna z
vybraných zložiek poverčivosti bola zistená u 25,9% participantov. Všetkých sedem vybraných ukazovateľov poverčivosti však bolo prítomných iba u 2% participantov (Viď Príloha B
– Tabuľka č.1).

Graf 2: Index celkovej poverčivosti
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Tab.3: Rozdelenie participantov z hľadiska stupňa poverčivosti
Počet

%

858

42,5%

Nepoverčiví

Stupeň poverčivosti

málo poverčiví

524

25,9%

stredne poverčiví

533

26,4%

veľmi poverčiví
Spolu

105

5,2%

2020

100,0%

Na základe stupňa poverčivosti sa najpočetnejšou skupinou ukázala skupina nepoverčivých ľudí, ktorá tvorila takmer polovicu participantov (42,5%). Približne rovnako početnými skupinami sú skupiny málo poverčivých (25,9%) a stredne poverčivých ľudí (26,4%).
Skupinu veľmi poverčivých ľudí však tvorilo len 5,2% participantov (Tabuľka č.3).

3.2.

Poverčivosť podľa vybraných sociodemografických ukazovateľov
V súvislosti s distribúciou stupňov poverčivosti na základe pohlavia sme si stanovili

hypotézu, že ženy sú poverčivejšie ako muži. Vzťah medzi stupňom poverčivosti a pohlavím,
ako i ďalšími sociodemografickými znakmi, vyjadrený cez Cramerovo V, uvádzame v Prílohe
B – Tabuľka č.3. Zistili sme, že muži a ženy sa v poverčivosti relatívne významne líšia (Cramerovo V = 0,11). Úroveň poverčivosti mužov vyjadrená mediánom distribúcie indexu poverčivosti (Mdn = 0,73) je nižšia než úroveň poverčivosti žien (Mdn = 0,96). Hodnoty mediánov
distribúcie indexu poverčivosti vo vzťahu k ďalším sociodemografickým ukazovateľom uvádzame v Prílohe B - Tabuľka č.2a až 2f. Podiel nepoverčivých medzi mužmi je 46,5%, u žien
je to len 38,5%. Podiel stredne poverčivých a veľmi poverčivých žien je o 9,3 % väčší od podielu podobne poverčivých mužov. Hypotéza sa teda do veľkej miery potvrdila (Tabuľka č.4).

Tab.4: Distribúcia stupňov poverčivosti (v %) podľa pohlavia
Stupeň poverčivosti
Nepoverčiví

málo poverčiví

stredne poverčiví

veľmi poverčiví

Spolu

Pohlavie

Muž

%

46,5

26,6

23,2

3,7

100,0

Žena

%

38,5

25,3

29,5

6,7

100,0

Spolu

%

42,5

25,9

26,4

5,2

100,0
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Tabuľka č.5: Distribúcia stupňov poverčivosti (v %) podľa veku
Stupeň poverčivosti

Vek

Spo
lu

Nepoverčiví

málo poverčiví

stredne poverčiví

veľmi poverčiví

Spolu

do 20

%

37,3

24,8

28,0

9,9

100,0

20-24

%

46,0

25,7

23,6

4,8

100,0

25-29

%

39,1

26,6

27,5

6,8

100,0

30-34

%

37,0

24,9

30,4

7,8

100,0

35-39

%

37,6

25,4

32,3

4,8

100,0

40-44

%

39,9

28,2

29,0

2,9

100,0

45-49

%

44,2

28,5

23,1

4,1

100,0

50-54

%

50,5

23,6

21,7

4,2

100,0

55
a viac

%

49,2

25,1

23,5

2,2

100,0

42,5

25,9

26,4

5,2

100,0

%

Taktiež predpokladáme, že medzi vekom a stupňom poverčivosti bude záporná hodnota Spearmanovho korelačného koeficientu. Hodnota uvedeného koeficientu vyšla

-

0,064. Vekové kategórie participantov sa v porovnaní s pohlavím medzi sebou líšia významne menej, dokonca môžeme povedať, že sa nelíšia (Cramerovo V = 0,08). Napriek tomu,
pri detailnejšom pohľade môžeme vidieť rozdiely (Tabuľka č.5). Participanti vo veku do 20
rokov a tiež vo veku 25 až 39 rokov majú úroveň poverčivosti vyjadrenú mediánom blízku
hodnote 1,00. Participanti nad 49 rokov vykazujú najnižšiu mieru poverčivosti (medián má
hodnotu blízku 0,67). V tejto kategórii je zhruba polovica participantov nepoverčivých, zatiaľ
čo u mladých do 20 rokov je podiel nepoverčivých mierne nad jednou tretinou. Medzi nimi je
zhruba každý desiaty veľmi poverčivý. Naše dáta uvedenú hypotézu nepodporujú.
Naša ďalšia empirická hypotéza znie: Predpokladáme, že vyššie vzdelanie vedie
k nižšej úrovni stupňov poverčivosti. Ak sa na to pozrieme vzťahovo, Spearmanov korelačný
koeficient má hodnotu -0,095. Zistili sme, že z celkového pohľadu teda vzdelanie nediferencuje kategórie participantov (Cramerovo V = 0,07). Pri detailnejšom pohľade ale môžeme
vidieť (Tabuľka č.6), že úroveň poverčivosti vyjadrená mediánom distribúcie indexu poverčivosti je najvyššia u participantov so stredným vzdelaním bez maturity (Mdn = 0,96) a tiež u
participantov so základným vzdelaním (Mdn = 0,94). Participanti s vysokoškolským vzdelaním vykazujú najnižšiu mieru poverčivosti (medián má hodnotu blízku 0,63). Podiel nepoverčivých v tejto kategórii je 51,7%, zatiaľ čo v kategórii participantov so stredným vzdelaním bez maturity je podiel nepoverčivých len 38,5%. Uvedená hypotéza sa teda nepotvrdila.
V spojitosti s ďalším sociodemografickým ukazovateľom vo vzťahu k poverčivosti nás
zaujíma, či diferencuje veľkosť bydliska distribúciu stupňa poverčivosti. Spearmanov korelačný koeficient má hodnotu -0,043. Kategórie participantov, vytvorené na základe veľkosti
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čivých (35,8%) práve v kategórii participantov žijúcich v bydlisku s veľkosťou 2 000 až 4 999
obyvateľov. Najvyššiu mieru poverčivosti však vykazuje kategória participantov žijúcich
v bydlisku s veľkosťou do 500 obyvateľov (Mdn = 1,33), v rámci ktorej je zhruba každý jedenásty veľmi poverčivý. Naopak, úroveň poverčivosti vyjadrená mediánom distribúcie indexu
poverčivosti je najnižšia u participantov žijúcich v Bratislave a v Košiciach (Mdn = 0,71), čo
predstavuje zhruba polovicu participantov (Tabuľka č.7).

Tab.6: Distribúcia stupňov poverčivosti (v %) podľa vzdelania

Stupeň poverčivosti

Vzdelanie

Spolu

nepoverčiví

málo
poverčiví

stredne
poverčiví

veľmi
poverčiví

Spolu

Základné

%

38,1

27,6

26,8

7,6

100,0

stredné bez maturity

%

38,5

25,4

30,7

5,3

100,0

úplné stredné
s maturitou

%

44,7

25,7

25,1

4,6

100,0

Vysokoškolské

%

%

51,7

25,6

19,4

3,3

100,0

42,5

25,9

26,4

5,2

100,0

Tab.7: Stupne poverčivosti (v %) podľa veľkostných skupín bydliska
Stupeň poverčivosti

Veľkosť
bydliska

Spolu

nepoverčiví

málo
poverčiví

stredne
poverčiví

veľmi
poverčiví

Spolu

do 500 obyvateľov

%

38,9

11,1

38,9

11,1

100,0

do 2 000 obyvateľov

%

42,9

25,5

26,1

5,5

100,0

2 000 - 4 999 obyvateľov

%

35,8

27,8

31,0

5,4

100,0

5 000 - 19 999 obyvateľov

%

42,0

24,1

28,7

5,2

100,0

20 000 - 49 999
obyvateľov

%

42,2

29,5

22,5

5,8

100,0

50 000 -100 000
obyvateľov

%

43,4

29,5

23,1

4,0

100,0

Bratislava, Košice

%

50,4

19,1

26,4

4,1

100,0

42,5

25,9

26,4

5,2

100,0

%

Taktiež nás zaujíma, či existujú rozdiely medzi stupňom poverčivosti z hľadiska distribúcie stupňa poverčivosti podľa národnosti. Participanti sa na základe národnosti medzi
sebou takpovediac nelíšia (Cramerovo V = 0,08). Participanti so slovenskou národnosťou
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majú úroveň poverčivosti vyjadrenú mediánom s hodnotou 0,82, pričom takmer polovica
participantov nie je poverčivých. U participantov s maďarskou národnosťou je úroveň poverčivosti len nepatrne vyššia (Mdn = 0,95). Najvyšší podiel poverčivosti vykazujú participanti
s inou národnosťou, ako je slovenská alebo maďarská (medián má hodnotu blízku 2,38),
u ktorých je percentuálny podiel veľmi poverčivých 21,2% a stredne poverčivých až 39,4%
(Tabuľka č.8).

Tab.8: Distribúcia stupňov poverčivosti (v %) podľa národnosti
Stupeň poverčivosti

Akej ste
národnosti?

Spolu

3.3.

Nepoverčiví

málo
poverčiví

stredne
poverčiví

veľmi
poverčiví
4,9

Spolu

Slovenská

%

43,1

26,5

25,5

Maďarská

%

39,8

23,4

31,6

5,2

100,0

Iná

%

27,3

12,1

39,4

21,2

100,0

42,5

25,9

26,4

5,2

100,0

%

100,0

Jednotlivé zložky poverčivosti podľa vybraných sociodemografických
ukazovateľov
V tejto časti budeme hľadať odpovede na výskumnú otázku, aký je vzťah medzi jed-

notlivými vybranými zložkami poverčivosti a vybranými sociodemografickými ukazovateľmi.
Skôr než sa pozrieme na jednotlivé zložky z hľadiska sociodemografických ukazovateľov,
dávame do pozornosti hierarchiu týchto zložiek podľa podielu pozitívnych odpovedí (Príloha
B – Tabuľka č.4). Najčastejšie pozitívne odpovede boli uvedené vo vzťahu k urieknutiu malého dieťaťa (29,3%), zatiaľ čo najmenej časté pozitívne odpovede (11,4%) zaznamenala zložka
horoskopy. Vzhľadom na limitovaný rozsah práce nemôžeme venovať detailnú pozornosť
všetkým aspektom vynárajúcim sa vo vzťahu k poverčivosti a jej jednotlivým zložkám. Pre
záujem však v prílohách uvádzame korelačnú maticu, vyjadrujúcu koreláciu medzi jednotlivými zložkami poverčivosti (Príloha B – Tabuľka č.5), a tabuľky vyjadrujúce vzťah jednotlivých zložiek poverčivosti a sociodemografických ukazovateľov, i rozšírenosť týchto zložiek
(Príloha B – Tabuľka č.6 a č.7).
Prítomnosť prvej z vybraných zložiek poverčivosti, ktorou je predpovedanie budúcnosti formou veštenia, bola najčastejšie zaznamenaná u participantov s inou národnosťou, než
je slovenská alebo maďarská (42,42%). O niečo nižší percentuálny podiel tých, ktorí veria
vešteniu a schopnosti predpovedať budúcnosť, bol zistený u skupiny participantov žijúcich
vo veľkosti bydliska do 500 obyvateľov (38,89%). Pomerne vysokú váhu prikladajú tejto forme poverčivosti aj tí, ktorí žijú v manželskom zväzku, avšak nie je to ich prvé manželstvo
(35,82%). Zo všetkých skupín participantov, vytvorených na základe sociodemografických
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ukazovateľov, tejto zložke poverčivosti len málo veria participanti s vysokoškolským vzdelaním (16,53%), skupina participantov vo veku 55 a viac rokov (16,20%), iní nekresťania
(16,00%), či muži (15,69%). Najmenej však tejto zložke veria práve iní nekresťania, u ktorých
je percentuálny podiel tých, ktorí predpovedaniu budúcností dôverujú, iba 5,88% (Tabuľka
č.9).

Ďalšou z vybraných zložiek poverčivosti, ktorej prítomnosť sme u participantov sledovali, sú horoskopy. V porovnaní s predchádzajúcou zložkou poverčivosti je percentuálny
podiel tých, ktorí sú o pravdivosti horoskopov najviac presvedčení a ktorí im zo všetkých
skupín participantov zároveň najviac dôverujú, o 24,24% nižší. Najvyššiu mieru dôvery
v horoskopy vykazuje skupina participantov s inou národnosťou, ako je slovenská alebo
maďarská (18,18%). Podobne veľká dôvera v horoskopy bola zaznamenaná u skupiny participantov vo veku do 20 rokov (18,01%) a u skupiny participantov žijúcich v ďalšom manželstve. Medzi tých, ktorí tejto forme poverčivosti takpovediac neveria, patrí skupina participantov vo vekovom rozmedzí 50 až 54 rokov (7,08%). Podobne nízky percentuálny podiel
tých, ktorí horoskopom veria, bol zaznamenaný u participantov s vysokoškolským vzdelaním
(7,02%). Percentuálny podiel dôvery v horoskopy bol u skupiny participantov žijúcich
v bydlisku s veľkosťou do 500 obyvateľov iba 5,56%. Možno však povedať, že horoskopom
vôbec neveria práve iní nekresťania, keďže ich dôvera v horoskopy bola vyjadrená percentuálnou hodnotou 0,00% (Tabuľka č.10).
Magické číslo 13, ako ďalšia z vybraných zložiek poverčivosti, malo u participantov
pomerne vysoké percentuálne zastúpenie. Podobne ako u predchádzajúcich zložiek poverčivosti, aj magické číslo 13 bolo najčastejšie zaznamenané u participantov s inou národnosťou, ako je slovenská alebo maďarská (45,45%). Tejto forme poverčivosti verí tiež až 27,34%
participantov, ktorí sú rozvedení a 20,50% participantov vo veku do 20 rokov. Na základe

Tab.9: Hierarchia skúmaných kategórií participantov podľa rozšírenosti viery vo
veštenie (v %)
Veštenie - predpoveď budúcnosti

%

1

Iná národnosť

42,42

2

do 500 obyvateľov

38,89

3

Ženatý/ vydatá/ ďalšie manželstvo

35,82

4

Evanjelici

33,72

5

Rozvedený/á

30,94

6

Žena

29,32

7

35-39

28,04

8

do 20

27,33

9

30-34

27,24

10

2 000 - 4 999 obyvateľov

26,20
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11

Stredné bez maturity

24,92

12

Nehlásia sa

24,92

13

5 000 - 19 999 obyvateľov

24,83

14

Základné

24,32

15

25-29

24,15

16

Ovdovený/á

23,53

17

Slobodný/á

23,10

18

Slovenská

22,38

19

20 000 - 49 999 obyvateľov

22,25

20

Úplné stredné s maturitou

21,71

21

Bratislava, Košice

21,54

22

20-24

21,49

23

45-49

21,49

24

do 2 000 obyvateľov

21,25

25

Rímsko aj Gréckokatolíci

21,03

26

Maďarská

20,78

27

50-54

20,28

28

Ženatý/ vydatá/ prvé manželstvo

19,74

29

50 000 -100 000 obyvateľov

18,33

30

40-44

17,65

31

Vysokoškolské

16,53

32

55 a viac

16,20

33

Iní kresťania

16,00

34

Muž

15,69

35

Iní nekresťania

5,88

sociodemografických ukazovateľov sa ukázalo, že medzi najmenej dôverčivé skupiny participantov vo vzťahu k magickej trinástke patria participanti s vysokoškolským vzdelaním
(8,68%) a evanjelici, u ktorých bolo percento tých, ktorí veria na magické číslo 13, 8,14%.
Najnižší percentuálny podiel tých, ktorí na magické číslo 13 veria, bol však zaznamenaný u iných nekresťanov (5,88%). Ostatné skupiny participantov, zoradené podľa miery, do
akej veria magickému číslu 13, možno nájsť v Tabuľke č. 11.
Najvyššie percentuálne zastúpenie u všetkých skupín participantov v porovnaní
s ostatnými zložkami poverčivosti má práve urieknutie malého dieťaťa. Najvyššia miera dôvery v urieknutie bola, rovnako ako u predchádzajúcich zložiek, zaznamenaná u participantov
s inou národnosťou, avšak v tomto prípade percentuálne vyjadrenie presahuje polovicu
(51,52%). Urieknutiu však do veľkej miery dôverujú aj participanti, ktorí sú rozvedení
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(41,01%), ale i participanti, ktorí žijú v bydlisku vo veľkosti do 500 obyvateľov (38,89%).
Medzi tých, ktorí v urieknutie malého dieťaťa veria len málo, prípadne v to vôbec neveria,
patrí skupina participantov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu (20,20%). O niečo
nižší percentuálny podiel tých, ktorí v urieknutie veria len málo, vykazuje skupina participantov vo veku od 20 do 24 rokov (20%). Najnižšiu mieru dôvery v urieknutie malého dieťaťa
vykazujú iní nekresťania (17,65%). V porovnaní s ostatnými zložkami poverčivosti však ide
o najvyššie percentuálne vyjadrenie skupiny participantov, ktorá danej zložke najmenej dôveruje (Tabuľka č.12).

Tab.10: Hierarchia skúmaných kategórií participantovpodľa rozšírenosti viery
v horoskopy (v %)
Horoskopy

%

1

Iná národnosť

18,18

2

do 20

18,01

3

Ženatý/ vydatá/ ďalšie manželstvo

17,91

4

Iní kresťania

16,00

5

35-39

15,34

6

Žena

14,91

7

30-34

14,79

8

Evanjelici

13,95

9

Maďarská

13,85

10

Základné

13,78

11

Ovdovený/á

12,94

12

Nehlásia sa

12,79

13

Stredné bez maturity

12,79

14

5 000 - 19 999 obyvateľov

12,24

15

2 000 - 4 999 obyvateľov

12,14

16

do 2 000 obyvateľov

11,96

17

Slobodný/á

11,93

18

40-44

11,76

19

50 000 - 100 000 obyvateľov

11,55

20

Rozvedený/á

11,51

21

25-29

11,11

22

Slovenská

10,99

23

20 000 - 49 999 obyvateľov

10,98

24

Rímsko aj Gréckokatolíci

10,71

25

Úplné stredné s maturitou

10,67

26

Ženatý/ vydatá/ prvé manželstvo

10,46

27

45-49

9,92

28

Bratislava, Košice

9,35

29

20-24

9,25

30

Muž

7,94

31

55 a viac

7,82

32

50-54

7,08

33

Vysokoškolské

7,02

34

do 500 obyvateľov

5,56

35

Iní nekresťania

0,00
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Tab.11: Hierarchia skúmaných kategórií participantov podľa rozšírenosti viery
v silu magického čísla 13 (v %)
Magická sila čísla 13

%

1

Iná národnosť

45,45

2

Rozvedený/á

27,34

3

do 20

20,50

4

Základné

20,27

5

2 000 - 4 999 obyvateľov

18,53

6

Maďarská

16,88

7

Nehlásia sa

16,84

8

do 500 obyvateľov

16,67

9

Ženat./vydat./ ďalšie manželstvo

16,42

10

25-29

15,46

11

Žena

15,30

12

Ovdovený/á

15,29

13

do 2 000 obyvateľov

15,18

14

30-34

15,18

15

40-44

15,13

16

35-39

14,29

17

Stredné bez maturity

13,79

18

5 000 - 19 999 obyvateľov

13,29

19

Slobodný/á

12,82

20

45-49

12,81

21

Rímsko aj Gréckokatolíci

12,56

22

Slovenská

12,53

23

55 a viac

12,29

24

Iní kresťania

12,00

25

Muž

11,82

26

Úplné stredné s maturitou

11,79

27

Ženatý/ vydatá/ prvé manželstvo

11,74

28

20 000 - 49 999 obyvateľov

11,27

29

50-54

10,85

30

50 000 - 100 000 obyvateľov

10,36

31

Bratislava, Košice

10,16

32

20-24

9,25

33

Vysokoškolské

8,68

34

Evanjelici

8,14

35

Iní nekresťania

5,88
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Tab.12: Hierarchia skúmaných kategórií participantov podľa rozšírenosti viery
v urieknutie malého dieťaťa (v %)
Urieknutie malého dieťaťa

%

1

Iná národnosť

51,52

2

Rozvedený/á

41,01

3

do 500 obyvateľov

38,89

4

2 000 - 4 999 obyvateľov

37,06

5

35-39

36,51

6

Iní kresťania

36,00

7

Žena

34,65

8

Stredné bez maturity

34,22

9

Evanjelici

33,72

10

Ženatý/ vydatá/ prvé manželstvo

33,62

11

Rímsko aj Gréckokatolíci

33,13

12

55 a viac

32,96

13

Ženat./vydat./ďalšie manželstvo

32,84

14

Základné

32,70

15

45-49

32,64

16

50-54

32,55

17

Maďarská

31,60

18

40-44

31,51

19

5 000 - 19 999 obyvateľov

31,47

20

25-29

30,43

21

do 2 000 obyvateľov

29,64

22

Ovdovený/á

29,41

23

30-34

29,18

24

Slovenská

28,53

25

Úplné stredné s maturitou

25,81

26

50 000 -100 000 obyvateľov

25,50

27

20 000 - 49 999 obyvateľov

25,14

28

Bratislava, Košice

24,80

29

Muž

23,83

30

Vysokoškolské

23,14

31

do 20

21,74

32

Slobodný/á

21,57

33

Nehlásia sa

20,20

34

20-24

20,00

35

Iní nekresťania

17,65

Ďalšou vybranou zložkou poverčivosti, ktorú sme zaznamenali u participantov, boli
magické nástroje. Táto zložka, rovnako ako i predchádzajúce zložky poverčivosti, bola najčastejšie zaznamenaná u participantov s inou národnosťou, ako je slovenská alebo maďarská (45,45%). Pomerne vysoké percentuálne zastúpenie (33,33%) mala táto zložka poverčivosti aj u skupiny participantov žijúcich v bydlisku vo veľkosti do 500 obyvateľov. O niečo
nižšie, no stále pomerne široké zastúpenie našli magické nástroje v kategórii participantov
vo veku do 20 rokov (23,60%). Naopak, v silu magických nástrojov pomerne málo dôverujú
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iní kresťania (12%). Podobne iba 11,98% participantov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie,
dôveruje magickým nástrojom. Najnižšie percentuálne vyjadrenie dôvery v silu magických
nástrojov (11,17%) bolo zaznamenané u skupiny participantov vo veku 55 a viac rokov (Tabuľka č.13).

Tab.13: Hierarchia skúmaných kategórií participantov podľa rozšírenosti viery
v magické nástroje (v %)
Magické nástroje

%

1

Iná národnosť

45,45

2

do 500 obyvateľov

33,33

3

do 20

23,60

4

Iní nekresťania

23,53

5

Maďarská

19,91

6

35-39

19,58

7

Slobodný/á

19,42

8

Ženat./ vydat./ďalšie manželstvo

19,40

9

20-24

18,81

10

30-34

18,68

11

Stredné bez maturity

18,44

12

Nehlásia sa

18,35

13

Bratislava, Košice

18,29

14

Základné

18,11

15

5 000 - 19 999 obyvateľov

17,83

16

Ovdovený/á

17,65

17

25-29

17,39

18

20 000 - 49 999 obyvateľov

17,05

19

Žena

16,98

20

Muž

16,78

21

Úplné stredné s maturitou

16,63

22

2 000 - 4 999 obyvateľov

16,61

23

Rozvedený/á

16,55

24

50 000 - 100 000 obyvateľov

16,33

25

Rímsko aj Gréckokatolíci

16,33

26

Slovenská

15,95

27

40- 44

15,55

28

do 2 000 obyvateľov

15,54

29

Evanjelici

15,12

30

45-49

14,88

31

Ženatý/ vydatá/ prvé manželstvo

14,41

32

50-54

12,26

33

Iní kresťania

12,00

34

Vysokoškolské

11,98

35

55 a viac

11,17
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Tab.14: Hierarchia skúmaných kategórií participantov podľa rozšírenosti

viery

v komunikáciu s mŕtvymi (v %)
Komunikácia s mŕtvymi

%

1

Iná národnosť

33,33

2

Ženat./ vydat./ďalšie manželstvo

25,37

3

Iní nekresťania

23,53

4

do 500 obyvateľov

22,22

5

Evanjelici

19,77

6

30-34

19,07

7

20-24

17,91

8

25-29

17,87

9

Slobodný/á

17,39

10

Žena

16,98

11

Základné

16,49

12

do 20

16,15

13

2 000 - 4 999 obyvateľov

15,97

14

Nehlásia sa

15,49

15

Stredné bez maturity

15,45

16

do 2 000 obyvateľov

15,00

17

Maďarská

14,72

18

5 000 - 19 999 obyvateľov

14,69

19

Bratislava, Košice

14,63

20

20 000 - 49 999 obyvateľov

14,45

21

Slovenská

14,35

22

Ovdovený/á

14,12

23

Rímsko aj Gréckokatolíci

14,10

24

Úplné stredné s maturitou

13,90

25

Rozvedený/á

13,67

26

35-39

13,23

27

40-44

13,03

28

Vysokoškolské

12,81

29

Muž

12,41

30

50 000 - 100 000 obyvateľov

12,35

31

50-54

12,26

32

Ženatý/ vydatá/ prvé manželstvo

11,95

33

45-49

11,16

34

55 a viac

8,94

35

Iní kresťania

4,00

Prítomnosť ďalšej z vybraných zložiek poverčivosti, ktorou je komunikácia s mŕtvymi,
bola najčastejšie zaznamenaná znovu u participantov s inou národnosťou, ako je slovenská
alebo

maďarská

(33,33%).

O 7,96%

nižší

percentuálny

podiel

tých,

ktorí

veria

v komunikáciu s mŕtvymi, bol zistený u tých participantov, ktorí žijú v manželskom zväzku,
avšak je to už ich ďalšie manželstvo. Do pomerne veľkej miery v komunikáciu s mŕtvymi
veria aj iní nekresťania (23,53%). Zaujímavosťou je, že v komunikáciu s mŕtvymi verí len
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11,95% participantov, ktorí sú ženatí, prípadne vydaté a ide pritom o ich prvé manželstvo.
Je to o 13,42% menej, ako u participantov, ktorí žijú v ďalšom manželskom zväzku. Pomerne málo v túto zložku poverčivosti veria tiež participanti vo vekovom rozmedzí 45 až 49 rokov (11,16%) a participanti vo veku 55 a viac rokov (8,94%). Najmenej však tejto zložke veria
iní kresťania, u ktorých je percentuálny podiel tých, ktorí predpovedaniu budúcností dôverujú, iba 4% (Tabuľka č.14).

Tab.15: Hierarchia skúmaných kategórií participantov podľa rozšírenosti viery
v styk s mimozemskými civilizáciami (v %)
Styk s mimozemskými civilizáciami

%

1

Iní nekresťania

29,41

2

Nehlásia sa

22,73

3

30-34

22,57

4

Ženat./vydat./ďalšie manželstvo

22,39

5

Slobodný/á

21,83

6

Iná národnosť

21,21

7

20-24

21,19

8

25-29

19,81

9

Muž

19,56

10

do 20

19,25

11

Úplné stredné s maturitou

18,86

12

Rozvedený/á

18,71

13

Maďarská

18,61

14

50 000 - 100 000 obyvateľov

18,33

15

5 000 - 19 999 obyvateľov

18,18

16

20 000 - 49 999 obyvateľov

16,76

17

do 500 obyvateľov

16,67

18

2 000 - 4 999 obyvateľov

16,29

19

Bratislava, Košice

16,26

20

Slovenská

16,00

21

35-39

15,87

22

Základné

15,41

23

Stredné bez maturity

15,28

24

do 2 000 obyvateľov

14,46

25

40-44

14,29

26

Evanjelici

13,95

27

Rímsko aj Gréckokatolíci

13,56

28

Žena

13,23

29

45-49

13,22

30

Vysokoškolské

12,40

31

Iní kresťania

12,00

32

Ženatý/ vydatá/ prvé manželstvo

11,85

33

50-54

10,85

34

Ovdovený/á

8,24

35

55 a viac

6,15
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Poslednou vybranou zložkou poverčivosti, ktorej súvislosť so sociodemografickými
ukazovateľmi sledujeme, je styk s mimozemskými civilizáciami. Ide o jedinú zložku poverčivosti, u ktorej nebola zaznamenaná najvyššia miera dôvery u participantov s inou národnosťou, ale najviac v ňu veria práve iní nekresťania (29,41%). Do veľkej miery v styk
s mimozemskými civilizáciami veria aj tí, ktorí sa nehlásia k žiadnemu vierovyznaniu
(22,73%) a participanti vo vekovom rozmedzí 30 až 34 rokov (22,57%). Medzi tých, ktorí
v styk s mimozemskými civilizáciami takmer neveria, patria participanti vo vekovom rozmedzí 50 až 54 rokov (10,85%). Ešte nižší percentuálny podiel vykazujú participanti, ktorí sú
ovdovení (8,24%). Najnižšie percentuálne vyjadrenie viery v styk s mimozemskými civilizáciami, a to len 6,15%, bolo zaznamenané u skupiny participantov vo veku 55 a viac rokov
(Tabuľka č.15).

Tab.16: Distribúcia viery v styk s mimozemskými civilizáciami (v %) podľa vzdelania

styk s mimozemskými civilizáciami (UFO)
Vzdelanie

Spolu

Nie

áno

Základné

84,6%

15,4%

100,0%

stredné bez maturity

84,7%

15,3%

100,0%

úplné stredné s maturitou

81,1%

18,9%

100,0%

Vysokoškolské

87,6%

12,4%

100,0%

83,6%

16,4%

100,0%

Spolu

V súvislosti s touto zložkou poverčivosti predpokladáme, že existuje negatívna poradová kolerácia medzi vzdelaním a vierou v styk s mimozemskými civilizáciami. Participanti
sa medzi sebou vo viere v styk s mimozemskými civilizáciami na základe vzdelania nelíšia
(Cramerovo V = 0,06). Naše dáta uvedenú hypotézu nepotvrdzujú (Tabuľka č.16).

3.4.

Horoskopy
Tiež sme sa pýtali, aký je percentuálny podiel participantov, ktorí horoskopy čítajú,

dôverujú im a ktorí sa nimi aj riadia. Odpoveď možno nájsť v Grafe č.3, ktorý vyjadruje jednotlivé kombinácie odpovedí (t.j. číta vs. nečíta, dôveruje vs. nedôveruje, riadi sa vs. neriadi
sa) vo vzťahu k horoskopom. Až 54,95% participantov horoskopy nečíta, ani im nedôveruje
a ani sa nimi neriadi. Takmer jedna tretina participantov horoskopy číta, avšak nedôveruje
im a ani sa nimi neriadi. Len 2,33% participantov horoskopy nielen číta, ale im dôveruje
a naozaj sa nimi aj riadi.
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Graf 3: Percentuálny podiel participantov vo vzťahu k horoskopom
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

54,95%

32,87%

5,00%

2,33%

2,08%

2,00%

0,54%

0,20%

Graf 4: Percentuálny podiel mužov a žien vo vzťahu k horoskopom

Percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi mužmi a ženami vo vzťahu k horoskopom
možno nájsť v Grafe č.4. V porovnaní so ženami až o 17,95% viac mužov nejaví o horoskopy
žiaden záujem (nečíta, nedôveruje, neriadi sa) a prečíta si ich (no nedôveruje im a neriadi sa
nimi) o 10,5% viac žien ako mužov. U mužov je teda v porovnaní so ženami celkovo nižší
záujem o horoskopy.
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3.5.

Veštenie
V rámci výskumných otázok nás tiež zaujímalo, aké formy poverčivosti participanti

uprednostňujú. V Tabuľke č. 17 uvádzame percentuálne vyjadrenie počtu participantov,
ktorí veria vešteniu a zároveň si nechali niekedy v živote veštiť, ale i tých participantov, ktorí
vešteniu neveria, no napriek tomu si dali vykladať budúcnosť. Percentuálne hodnoty sú pritom uvedené vo vzťahu k jednotlivým formám veštenia.

Tab.17: Nechali ste si niekedy veštiť,...?
Verí

Neverí

Verí (Muži)

Neverí (Muži)

Verí (Ženy)

Neverí
(Ženy)

Vykladať z kariet

52,10%

13,20%

42,70%

8,80%

57,10%

18,40%

Vykladať z ruky

40,80%

13,30%

37,20%

11,00%

42,80%

16,10%

Inak vykladať budúcnosť

29,80%

7,10%

25,30%

5,70%

32,20%

8,80%

Vykladať sny

32,80%

13,60%

31,20%

10,20%

33,70%

17,80%

Z výsledkov vyplynulo, že 52,10%

z tých participantov, ktorí vešteniu veria (takto

treba chápať aj ostatné percentuálne hodnoty), si dalo svoju budúcnosť vykladať z kariet a
40,80% si nechalo vykladať z ruky. Z tých participantov, ktorí vešteniu veria, si 32,80% dalo
vykladať sny a a len 29,80% si nechalo vykladať budúcnosť inými spôsobmi, ako uvádzame.
Takmer vo všetkých kategóriách, vyjadrujúcich rôzne formy veštenia, bolo percento z tých
participantov, ktorí vešteniu neveria, no napriek tomu si dali vykladať budúcnosť (z kariet,
z ruky) alebo sny, približne 13%. Výnimku tvorila iba forma vykladania budúcnosti, ktorá
bola iná ako uvedené možnosti. V tejto kategórii si dalo veštiť iba 7,10% z tých participantov, ktorí vešteniu neveria. Najvyšší percentuálny rozdiel (38,9%) je medzi uvedenými kategóriami participantov (veriacich a neveriacich vešteniu) vo forme vykladania budúcnosti
z kariet. Naopak, najmenší rozdiel (19,2%) medzi uvedenými kategóriami participantov je vo
forme veštenia, ktorou je vykladanie snov.
Zoberme mužov, ktorí vešteniu veria. Z nich percentuálny podiel tých, ktorí
si nechali vykladať budúcnosť z kariet, je v porovnaní s rovnakou kategóriou žien o 14,4%
nižší. Najmenší percentuálny rozdiel je medzi uvedenými kategóriami mužov a žien zaznamenaní v súvislosti s formou veštenia, ktorou je vykladanie snov. Z mužov, ktorí vešteniu
neveria, si 11% nechalo vykladať budúcnosť z ruky, 10,20% si nechalo vykladať sny, 8,80%
si dalo vykladať budúcnosť z kariet a iba 5,70% zvolilo inú formu vykladania budúcnosti.
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4. Diskusia
Naším cieľom bolo zmapovať rozšírenosť poverčivosti a jej súvislosť so sociodemografickými činiteľmi, a to v dvoch rovinách – v rovine celkovej poverčivosti a v rovine jednotlivých zložiek poverčivosti.
V rovine celkovej poverčivosti nás zaujímalo, aká je distribúcia poverčivosti
v skúmanej populácii. Zistili sme, že 42,5% participantov nie je vôbec poverčivých. 26,4%
participantov sa ukázalo ako stredne poverčivých a málo poverčivých je 25,9% participantov. Zo všetkých participantov však bolo veľmi poverčivých len 5,2%. V tejto rovine sme si
stanovili

niekoľko

hypotéz

a položili

sme

si

výskumné

otázky

vo

vzťahu

k sociodemografickým činiteľom. Hypotéza, že ženy sú poverčivejšie ako muži, sa nám potvrdila. Toto zistenie možno odôvodniť vyšším intuitívnym a nižším analytickým myslením
žien v porovnaní s mužmi (Aarnio & Lindeman, 2005 In Lindeman & Aarnio, 2006). Ďalšia
hypotéza, že vek nepriamo koreluje s poverčivosťou, sa síce nepotvrdila, avšak ukázalo sa,
že približne polovica participantov nad 49 rokov je nepoverčivých. Nízka miera poverčivosti
u starších ľudí môže súvisieť najmä s dvoma kognitívnymi konceptmi, a to so zdravým rozumom a s múdrosťou. Gardner (1999 In Kondáš, Kordačová, 2000, s. 19) zdravým rozumom (common sense) chápe „schopnosť riešiť problémy intuitívnym, rýchlym a vo väčšine
prípadov aj neočakávaným a presným spôsobom“. Múdrosť definuje ako „všeobecnú syntetickú schopnosť,“ s ktorou „sa stretávame u ľudí vo vyššom veku s bohatými životnými zážitkami, ktorí vedia svoje skúsenosti kriticky zhodnotiť a vhodným a uvážlivým spôsobom
uplatňovať...“ (Gardner, 1999 In Kondáš, Kordačová, 2000, s. 19). Posledná hypotéza
v rovine celkovej poverčivosti, že vyššie vzdelanie je v nepriamej úmere k poverčivosti, sa tiež
nepotvrdila. V oboch prípadoch nepotvrdenia hypotéz môžu byť tiež dôvodom práve národnostné a kultúrne rozdiely, keďže hypotézy boli stanovené na základe zahraničnej literatúry
a zistení z výskumov realizovaných v rôznych krajinách, prevažne však v Spojených štátoch
amerických (USA). Taktiež nás zaujímalo, či sú veľkosť bydliska a národnosť diferencujúcimi
činiteľmi poverčivosti. Na základe výsledkov sa ukázalo, že tieto uvedené činitele nediferencujú poverčivosť. Pre budúci výskum tak môžeme uvažovať, respektíve postaviť hypotézu, že
veľkosť bydliska, ako i národnosť, nie sú diferencujúcimi činiteľmi poverčivosti. Naše zistenia, že demografické činitele, s výnimkou pohlavia, nediferencujú poverčivých a nepoverčivých, do istej miery potvrdzuje Rice (2003 In Lindeman & Aarnio, 2006), ktorý však uvádza
toto tvrdenie vo vzťahu k paranormálnym presvedčeniam. V rovine jednotlivých zložiek poverčivosti sme chceli vedieť, aký je vzťah medzi jednotlivými zložkami poverčivosti (veštenie,
horoskopy, magické číslo 13, urieknutie, magické nástroje, komunikácia s mŕtvymi, styk
s mimozemskými civilizáciami) a sociodemografickými činiteľmi (pohlavie, vek, vzdelanie,
veľkosť bydliska, národnosť). Ukázalo sa, že v styk s mimozemskými civilizáciami najviac
veria iní nekresťania (29,41%). Všetkým ostatným vybraným zložkách poverčivosti najviac
dôveruje a verí v ne práve skupina participantov s inou národnosťou, ako je slovenská alebo
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maďarská. Limitom pre stanovenie budúcej hypotézy vyplývajúcej z tohto zistenia je však
skutočnosť, že nevieme, o akú národnosť, prípadne národnosti sa jedná. Najmenej poverčivou skupinou sa javia iní nekresťania. Spomedzi ostatných skupín participantov najmenej
veria v urieknutie (17,65%), iba 5,88% ich verí vešteniu a v silu magického čísla 13, v komunikáciu s mŕtvymi verí iba 4,00% a horoskopom neveria dokonca vôbec (0,00%). Limitom
pre stanovenie budúcej hypotézy, je podobne ako v predchádzajúcom prípade, nevedomosť,
aké všetky podskupiny v sebe skupina iní nekresťania zahŕňa. V silu magických nástrojov
(11,7%) a v styk s mimozemskými civilizáciami (6,15%) najmenej veria participanti nad 55
rokov. Lindeman a Aarnio (2006) v tejto súvislosti tvrdia, že mladší majú tendenciu veriť
v špecifické paranormálne javy. Konkrétne sa zistilo, že „mladší participanti veria viac
v amulety, rituály a šťastné znamenia“ (Lindeman & Aarnio, 2006, s.599). Keďže nemožno
toto tvrdenie jednoznačne zaradiť medzi nami vybrané zložky poverčivosti, dané zistenie sme
nezaradili medzi výskumné otázky a hypotézy a uvádzame ho ako ďalší z možných odrazových mostíkov pre budúce výskumy. V rovine jednotlivých zložiek poverčivosti sme tiež
predpokladali, že vyššie vzdelanie participantov bude korelovať s nižšou mierou dôvery
v styk mimozemskými civilizáciami. Táto hypotéza sa nám nepotvrdila. Dôvodom môže byť,
podobne ako pri predchádzajúcich hypotézach, realizácia výskumu v iných kultúrnych
podmienkach, v rámci ktorých môžu byť kladené odlišné (pravdepodobne vyššie) požiadavky
a nároky v oblasti vzdelávania. Objasnenie týchto úvah môže byť námetom pre ďalšie výskumy.
Taktiež sme sa pýtali, aký je percentuálny podiel participantov, ktorí horoskopy čítajú, zároveň im dôverujú a dokonca sa nimi aj riadia. Ukázalo sa, že až 54,95% participantov
horoskopy nečíta, ani im nedôveruje a ani sa nimi neriadi. Napriek tomu, 32,7% participantov, ktorí horoskopom nedôverujú, ani sa nimi neriadia, si ich však aspoň prečíta. Tých,
ktorí horoskopy nielen čítajú, ale im aj dôverujú a naozaj sa nimi aj riadia, je však len
2,33%. Tieto zistenia len potvrdzujú tie predchádzajúce o prevahe nepoverčivých ľudí
v slovenskej populácii.
V poslednej časti, ktorá sa týkala vykladania budúcnosti, nás zaujímalo, aké formy
veštenia participanti uprednostňujú. Zamerali sme sa najmä na skupinu participantov, ktorí
si už niekedy nechali vykladať budúcnosť. V rámci tejto skupiny sme zistili, že najviac z tých
participantov, ktorí vešteniu veria, si dalo svoju budúcnosť vykladať z kariet (52,10%). Z
kategórie tých participantov, ktorí vešteniu neveria, si najviac (13,60%) nechalo vykladať
sny. Taktiež možno konštatovať, že vo všeobecnosti si nechalo všetkými uvedenými spôsobmi vykladať budúcnosti viac žien (veriacich i neveriacich), ako mužov.
Najvýznamnejším limitom našej práce je samotná skutočnosť, že práca je sekundárnou analýzou. Limitovaný bol teda i výber indikátorov poverčivosti, ktoré sme si zadefinovali
na základe dostupných dát. Vybrané indikátory však nevnímame ako dostatočne reprezentatívne pre celú oblasť povier a poverčivosti, keďže mnohé ďalšie, ktoré sú uvádzané
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vo výskumných štúdiách a literatúre a ktoré môžu byť prínosné, sme neakceptovali. Výrazným obmedzením bola tiež dostupnosť literatúry, ako i doterajšie poznanie v danej oblasti,
v rámci ktorej sa teoretické koncepcie nachádzajú len na klasifikačnej úrovni.
Naša práca ponúka jej čitateľovi prehľad o tom, nakoľko sú povery medzi slovenskou
populáciou rozšírené. Taktiež ponúkame istú klasifikáciu povier z pohľadu rôznych autorov,
ktorá môže čitateľovi priblížiť rôznorodosť názorov a kategorizácií povier. Vzhľadom na obšírnosť témy je teda práca určená nielen tým, ktorí sa chcú touto témou zaoberať alebo sa
jej už reálne venujú, ale všetkým, ktorých táto téma zaujme.
Do budúcnosti odporúčame zmapovať rozšírenosť cez optiku viacerých zložiek (indikátorov) poverčivosti, ktoré ponúka dostupná literatúra. Taktiež by sme uvítali hľadanie
cesty, ako rozpracovať teoretické koncepcie z klasifikačnej úrovne do vyššej roviny. Na lepšej
teoretickej báze tak môže byť postavený lepší empirický výskum, s valídnejším repertoárom.
Povery tak už nie sú len ľudovými zvyklosťami z rozprávania starých mám, prenášajúcimi sa z pokolenia na pokolenie, ale možno ich označiť za faktor, ktorý nepochybne vplýva na našu psychiku, i na naše rozhodovanie a konanie. Čítanie horoskopov, nosenie talizmanov, či ochrana pred urieknutím sú bežnou súčasťou každodenného života mnohých ľudí. Istým spôsobom sa teda poverčivosť v dnešnej dobe stáva novým životným štýlom. Čo so
sebou tento životný štýl prinesie a v čom všetkom dokážu povery ovplyvniť náš život by mohlo byť predmetom zisťovania budúcich výskumov.
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________________________________________________________________
Are we superstitous?
Abstract

Our research has been focused on the prevalence of superstitions and superstitiousness among the Slovak
population and also on the relation of superstitions with selected socio-demographic factors. We examine not only
the superstition of population in general but we also look at superstition from point of view of the particular selected components of superstition.
The data which we have been working with in our research were obtained from the research project named
The Analysis of religiousness of Catholics in Slovakia, realized in 2007. The research sample consisted of 2020
Slovaks from 18 to 60 years who were chosen on the basis of the representative selection. The superstition was
assessed by seven selected indicators of superstition (divination, horoscopes, magical number 13, ill-wishing, magical tools, communication with the dead and contact with alien civilization). We have created the index and levels of
superstition on the ground of these indicators.
We have found out that in allocation of superstition in general prevail the people who are not superstitious.
As the only socio-demographic factor differentiating the superstition seems to be gender. The results suggest that
women are more superstitious than men. The viewpoint of superstition components indicated that respondents
believe the most in ill-wishing and the least in horoscopes. However, this field of study offers enough space for
further examination and research.
_________________________________________________________________________________________________________________
Key words: superstition, components of superstition, socio-demographic factors, Slovak population
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PRÍLOHA A

Tab. 1: Distribúcia vzdelania
Počet

%

Vzde-

Základné

370

18,3%

lanie

stredné bez maturity

602

29,8%

úplné stredné s maturitou

806

39,9%

Vysokoškolské

242

12,0%

2020

100,0%

Spolu

Tab. 2: Distribúcia rodinného stavu
Počet

%

Rodinný

slobodný/á/

788

39,1%

stav

ženatý/vydatá/po prvý raz

937

46,5%

67

3,3%

rozvedený/á/

139

6,9%

ovdovený/á/

85

4,2%

2016

100,0%

ženatý/vydatá/, ďalšie manželstvo

Spolu

Tab. 3: Distribúcia veľkosti bydliska
Počet

%

18

0,9%

Veľkosť bydli-

do 500 obyvateľov

ska

do 2 000 obyvateľov

560

27,7%

2 000 -4 999 obyvateľov

313

15,5%

5 000 - 19 999 obyvateľov

286

14,2%

20 000 - 49 999 obyvateľov

346

17,1%

50 000 -100 000 obyvateľov

251

12,4%

Bratislava, Košice
Spolu

246

12,2%

2020

100,0%

Tab. 4: Distribúcia národnosti
Počet

%

Národ-

slovenská

1756

86,9%

nosť

maďarská

231

11,4%

33

1,6%

2020

100,0%

Iná
Spolu
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Tab. 5: Distribúcia vierovyznania
Počet

%

1298

64,3%

Evanjelici

86

4,3%

iní kresťania

25

1,2%

Vierovyz-

Rímsko aj Gréckokatolíci

nanie

iní nekresťania
nehlásia sa
Spolu

17

0,8%

594

29,4%

2020

100,0%
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PRÍLOHA B

Tab. 1: Distribúcia indexu poverčivosti

Index poverčivosti

Počet

%

0

858

42,5%

1

524

25,9%

2

274

13,6%

3

157

7,8%

4

102

5,0%

5

65

3,2%

6

36

1,8%

7

4

0,2%

2020

100,0%

Spolu

Tab. 2: Vzťah medzi stupňom poverčivosti a sociodemografickými znakmi
(Cramerovo V)
V
Pohlavie

0,11

Vek

0,08

Vzdelanie

0,07

Rodinný stav

0,06

Veľkosť bydliska

0,07

Národnosť

0,08

Vierovyznanie

0,05

Mediány distribúcie indexu poverčivosti na základe sociodemografických ukazovateľov (Tabuľka č. 3a – 3f)

Tab. č. 3a: Pohlavie

Pohlavie

Index poverčivosti

Muž

0,73

Žena

0,96

Spolu

0,84
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Tab. č. 3b: Vek

Vek

Index poverčivosti

do 20

1,02

20-24

0,75

25-29

0,93

30-34

1,03

35-39

0,99

40-44

0,88

45-49

0,77

50-54

0,67

55 a

0,68

viac
Spolu

0,84

Tab. 3c: Vzdelanie
Vzdelanie

Index poverčivosti

Základné

0,94

stredné bez maturity

0,96

úplné stredné s maturitou

0,79

vysokoškolské

0,63

Spolu

0,84

Tab. 3d: Rodinný stav
Rodinný stav

Index poverčivosti

slobodný/á/

0,84

ženatý/vydatá/po prvý raz

0,80

ženatý/vydatá/, ďalšie manželstvo

1,20

rozvedený/á/

1,16

ovdovený/á/

0,81

Spolu

0,84
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Tab. 3e: Veľkosť bydliska
Veľkosť bydliska

Index poverčivosti

do 500 obyvateľov

1,33

do 2 000 obyvateľov

0,84

2 000 -4 999 obyvateľov

1,02

5 000 - 19 999 obyvateľov

0,88

20 000 - 49 999 obyvateľov

0,81

50 000 -100 000 obyvateľov

0,78

Bratislava, Košice

0,71

Spolu

0,84

Tab. 3f: Národnosť
Akej ste národnosti?

Index poverčivosti

Slovenská

0,82

Maďarská

0,95

Iná

2,38

Spolu

0,84

Tab.4 : Podiel pozitívnych odpovedí (v%) v hierarchickom usporiadaní
Povery

%

Urieknutie malého dieťaťa

29,3

Predpoveď budúcnosti z kariet, čítania z ruky apod.

22,5

Magické nástroje

16,9

Styk s mimozemskými civilizáciami (UFO)

16,4

Komunikácia s mŕtvymi

14,7

Magická sila čísla 13

13,6

Tab. 5: Korelácia medzi vybranými zložkami poverčivosti

0,223

0,256

0,343

0,342

0,200

1

0,244

0,135

0,141

0,309

0,135

1

0,171

0,158

0,247

0,102

1

0,172

0,234

0,045

1

Predpoveď budúcnosti, eštenie

Styk s mimozem. civilizáciami
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Styk s mimozemskými civilizáciami

0,220

Komunikácia s mŕtvymi

Predpoveď budúcnosti, veštenie

Komunikácia
s mŕtvymi

Urieknutie dieťaťa

Urieknutie dieťaťa

Magické číslo 13

Magické číslo 13

1

Horoskopy

Horoskopy

Magické nástroje

Magické nástroje

0,395

0,288

1

0,210

1

95

Tab. 6: Vzťah jednotlivých zložiek poverčivosti a sociodemografických ukazovateľov
(Cramerovo V)
O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

0,003

0,109

0,051

0,119

0,064

0,163

0,086

1

Pohlavie

2

Vek

0,089

0,107

0,087

0,117

0,093

0,093

0,135

3

Vzdelanie

0,053

0,064

0,103

0,095

0,034

0,063

0,060

4

Rodinný stav

0,063

0,045

0,114

0,142

0,090

0,091

0,136

5

Veľkosť bydliska

0,049

0,033

0,064

0,093

0,034

0,068

0,038

6

Národnosť

0,104

0,040

0,127

0,067

0,068

0,063

0,028

7

Vierovyznanie

0,034

0,050

0,069

0,132

0,053

0,080

0,117
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Tab. 7: Rozšírenosť jednotlivých zložiek poverčivosti podľa sociodemografických
ukazovateľov
O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

Muži

16,78

7,94

11,82

23,83

12,41

15,69

19,56

Ženy

16,98

14,91

15,30

34,65

16,98

29,32

13,23

do 20

23,60

18,01

20,50

21,74

16,15

27,33

19,25

20-24

18,81

9,25

9,25

20,00

17,91

21,49

21,19

25-29

17,39

11,11

15,46

30,43

17,87

24,15

19,81

30-34

18,68

14,79

15,18

29,18

19,07

27,24

22,57

35-39

19,58

15,34

14,29

36,51

13,23

28,04

15,87

40-44

15,55

11,76

15,13

31,51

13,03

17,65

14,29

45-49

14,88

9,92

12,81

32,64

11,16

21,49

13,22

50-54

12,26

7,08

10,85

32,55

12,26

20,28

10,85

55 a viac

11,17

7,82

12,29

32,96

8,94

16,20

6,15

Základné vzdelanie

18,11

13,78

20,27

32,70

16,49

24,32

15,41

Stredné vzdelanie bez maturity

18,44

12,79

13,79

34,22

15,45

24,92

15,28

Úplné stred. vzdel. s maturitou

16,63

10,67

11,79

25,81

13,90

21,71

18,86

Vysokoškolské vzdelanie

11,98

7,02

8,68

23,14

12,81

16,53

12,40

Slobodný/á/

19,42

11,93

12,82

21,57

17,39

23,10

21,83

Ženatý/vydatá/prvé manželstvo

14,41

10,46

11,74

33,62

11,95

19,74

11,85

Žen./vyd./ďalšie manželstvo

19,40

17,91

16,42

32,84

25,37

35,82

22,39

Rozvedený/á/

16,55

11,51

27,34

41,01

13,67

30,94

18,71

Ovdovený/á/

17,65

12,94

15,29

29,41

14,12

23,53

8,24

do 500 obyvateľov

33,33

5,56

16,67

38,89

22,22

38,89

16,67

do 2 000 obyvateľov

15,54

11,96

15,18

29,64

15,00

21,25

14,46

2 000 - 4 999 obyvateľov

16,61

12,14

18,53

37,06

15,97

26,20

16,29

5 000 - 19 999 obyvateľov

17,83

12,24

13,29

31,47

14,69

24,83

18,18

20 000 - 49 999 obyvateľov

17,05

10,98

11,27

25,14

14,45

22,25

16,76

50 000 -100 000 obyvateľov

16,33

11,55

10,36

25,50

12,35

18,33

18,33

Bratislava, Košice

18,29

9,35

10,16

24,80

14,63

21,54

16,26

Slovenská

15,95

10,99

12,53

28,53

14,35

22,38

16,00

Maďarská

19,91

13,85

16,88

31,60

14,72

20,78

18,61

Iná

45,45

18,18

45,45

51,52

33,33

42,42

21,21

Rímsko aj Gréckokatolíci

16,33

10,71

12,56

33,13

14,10

21,03

13,56

Evanjelici

15,12

13,95

8,14

33,72

19,77

33,72

13,95

Iní kresťania

12,00

16,00

12,00

36,00

4,00

16,00

12,00

Iní nekresťania

23,53

0,00

5,88

17,65

23,53

5,88

29,41

Nehlásia sa

18,35

12,79

16,84

20,20

15,49

24,92

22,73

Legenda:

O1 - magické nástroje

O5 - komunikácia s mŕtvymi

O2 - horoskopy

O6 - veštenie

O3 - číslo 13

O7 - styk s mimozemskými civilizáciami

O4 – urieknutie
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Abstrakt

Venovať sa téme osobného zmyslu života má svoje opodstatnenie, zvlášť v období adolescencie, kedy sa
táto problematika stáva najviac diskutovanou. Cieľom štúdie je ponúknuť analýzu profilu osobného zmyslu života
130 adolescentov vo veku 16 až 22 rokov. Pozornosť bola z hľadiska veku a pohlavia venovaná jednotlivým
dimenziám životnej zmysluplnosti (výkon, vzťahy, náboženstvo, vlastná transcendencia, sebaprijatie, intimita
a dobré zaobchádzanie zo strany druhých), ktoré predstavujú samostatné výstupy aplikovaného Wongovho
dotazníka PMP (Personal Meaning Profile, 1998). Výsledky poukazujú na signifikantné rozdiely v preferovaných
oblastiach zmyslu života, ktoré sa objavili medzi mladšími a staršími adolescentmi. Profilom osobného zmyslu
života sa odlišujú i muži a ženy nášho výskumného súboru. Výskumné rezultáty poukazujú na značnú rozmanitosť
dimenzií zmyslu života a zároveň otvárajú možnosti s významným aplikačným dosahom.
_______________________________________________________________________________________________________
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Úvod
Náročná otázka zmyslu života mladých ľudí sa v súčasnosti dostáva stále viac do
popredia a jednoznačne možno povedať, že takou zostane aj v najbližšej budúcnosti.
Dôležitosť

danej

adolescentného

výrazne

akútnej

uvedomovania

si

témy

sa

prítomnosti

odzrkadľuje

práve

existenciálnych

v kontexte

skutočností.

hĺbky

Obdobie

adolescencie je už dlho považované za obdobie hľadania istej formy vlastnej identity
a zároveň nachádzania istej podoby zmyslu vlastného života (Erikson,1968). Práve v období
adolescencie

dochádza

k prvej

konfrontácii

mladého

človeka

s existenciálnymi

perspektívami. Adolescent v prechodnom období medzi detstvom a dospelosťou sa na
základe svojej schopnosti abstraktného myslenia vysporadúva s nespočetnými a o to ťažšími
existenciálnymi

otázkami,

ktoré

predstavujú

súčasť

jeho

postupného

dozrievania

a vlastného sebaformovania. Abstraktné myslenie umožňuje adolescentom na rozdiel od detí
vnímať okolitý svet a seba samého v širších konotáciách a z existenciálnej perspektívy,
vďaka čomu sú schopní vidieť doteraz nevidené medziosobné, ideálne a nadosobné hodnoty,
konštruovať hodnoty a plány do budúcnosti (Piaget, Inhelderová 1997).
Na druhej strane možno sledovať opačný jav, ktorý poukazuje na devalváciu
perspektívy a skúsenosti adolescentov (Fitzgerald 2005). Akoby existencialistické koncepty
sa takmer výlučne vzťahovali len na dospelú, staršiu populáciu.

1. Teoretické východiská skúmanej problematiky
V adolescentom

období

sa

zreteľne

ukazuje

nefalšovaný

zvýšený

záujem

a konfrontácia s existenciálnymi otázkami života. Mladý človek má mnoho otáznikov
ohľadom podstaty svojho vlastného života, chce poznať „pravú“ pravdu, intenzívne prežíva
náboženské krízy, pochybnosti a konverzie, vytrvalo hľadá jasné odpovede na konečné
otázky komplikovaného života, odhodlane si začína vytvárať životné plány a ciele, hodnotové
systémy

a ideály.

Halama (2000)

výstižne

opisuje tento

známy

jav

ako fenomén

existenciálneho prebudenia.
Ellsworthová (1999) v uvedenom súvise poukazuje na existenciálnu úzkosť prežívanú
práve

v období

adolescencie,

pretože

adolescent,

uvedomujúci

si

svoje

schopnosti

a možnosti, sa nutne musí vysporadúvať s danosťou svojej slobody a zodpovednosti, má
nevyhnutnú potrebu vnímať svoj život v zmysluplných konotáciách. Yalom (1996) vymedzuje
štyri existenciálne danosti – smrť, sloboda, izolácia, bezzmyselnosť, s ktorými sa adolescent
musí konfrontovať.

Adolescent rieši konflikt medzi konečnosťou života a túžbou žiť;

uvedomuje si možnosť slobodnej voľby hodnôt a cieľov, ale i zodpovednosť za svoje
rozhodnutia; prežíva strach prameniaci z izolácie od ľudí a sveta a zmocňuje sa ho pocit
nezmyselnosti života. Existenciálna úzkosť je prejavom uvedomovania si existenciálnych
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skutočností

adolescentom.

V súvislosti

s adolescentnou

existenciálnou

úzkosťou

neprekvapuje jeden z Halamových výskumných záverov (2002), ktorý hovorí o najnižšom
skóre životnej zmysluplnosti práve u adolescentov. Křivohlavý (2006) zdôrazňuje, že kvôli
nedostatku spoľahlivého zmyslu života (mladí) ľudia v súčasnosti začali strácať nosnú
životnú orientáciu, čo má nepopierateľný dopad na ich plytký život. Dodáva, že ak je
v psychológii naozaj niečo dôležité, tak je to otázka múdreho rozhodovania, zodpovedného
stanovenia si cieľov a hľadanie kľúčovej životnej orientácie práve na životných križovatkách,
ktorou adolescencia nepochybne je.
Téma

životnej

zmysluplnosti

u adolescentov

sa

stáva

pertraktovanou

témou

mnohých rôznorodých výskumov. Baessler so svojimi spolupracovníkmi (2003) skúmali
diferencie v percepcii zmyslu života u 168 peruánskych študentov z rôznych spoločenských
tried. Showalter a Wagener (2000) sledovali u adolescentov ich porozumenie konceptu
zmyslu života a ich schopnosť jeho následnej aplikácie do svojho života. Výskumné zistenia
potvrdili, že adolescenti rozumejú konceptu životného zmyslu a dokážu ho vo svojom živote
uplatniť.
Predmetom skúmania sa stáva aj zmysel života vo vzťahu ku kvalite života alebo
psychického zdravia (Haase a kol. 1999). Shekova výskumná štúdia (1992), ktorou sledoval
2140 čínskych študentov stredných škôl, poukázala na existenciu vzťahu medzi zmyslom
života, kvalitou života a psychickým zdravím. Pozitívny vplyv pocitu životnej zmysluplnosti
na zdravie a kvalitu života potvrdil aj Ventegodt (2003). Kim a Kang (2003) sa výskumne
zamerali na zmysel života u 88 telesne postihnutých kórejských adolescentov, u ktorých
zmysluplnosť života súvisí so spoločenskou akceptáciou ich existenciálnych problémov.
Vzťah medzi pocitom zmysluplnosti sveta a podporným školským prostredím,
primeranými podmienkami na učenie na jednej strane a stresom prežívaným v škole na
strane druhej sledovali Natvig, Hanestad, Samdal (2006). Ich výskumné analýzy poukázali
na markantnú skutočnosť – s narastajúcim pocitom zmysluplnosti sveta klesá stres
zažívaný v školskom prostredí, a to u oboch pohlaví, aj keď výraznejšie tendencie
zaznamenali u dievčat.
Zaujímavá súvislosť, a to medzi pocitom životnej zmysluplnosti a používaním
stratégií zvládania so suicidálnymi predstavami sa stala predmetom skúmania Edwardsa
a Holdena (2001). Vo výskumnom súbore 298 kanadských vysokoškolákov zistili, že
prežívanie zmysluplnosti života ovplyvňuje samovražedné predstavy. Shek (2001) potvrdil
pozitívnu

koreláciu

medzi

životným

zmyslom

a zmyslom

pre

sebaovládanie

u 229

hongkongských adolescentov žijúcich v ekonomicky znevýhodnenom prostredí.
Tange (1999) skúmal postoje k smrti u 1071 adolescentov. Faktorovou analýzou
zistil, že so zmyslom života súvisí strach zo smrti, úmysel žiť mimo vlastného života, zmysel
smrti kvôli životu, podceňovanie smrti, viera v existenciu posmrtného života a rozhodnutie
sa pre smrť tela alebo mysle. Podľa Hwanga, Lina a Chena (2005) pozitívna zmena v chápaní
životného zmyslu koreluje s mierou interpersonálnej interakcie a tiež so sebareflexiou.
Takýto záver priniesla ich štúdia, ktorou sledovali postoje k životu a smrti u 47 študentov
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ošetrovateľstva po absolvovaní niekoľkotýždňového programu zameraného na existenciálne
otázky.
Problematika životného zmyslu sa stáva ohniskom pozornosti zvlášť v náročných
životných situáciách mladého človeka. Predmetom výskumného záujmu Floyda a jeho
kolegov (2005) bol vzťah medzi traumou a postojom k životu a smrti, ktorý sa sledoval u 504
adolescentov v USA. Menší strach zo smrti a kvalitnejšie prežívanie zmyslu života sa iba
čiastočne potvrdilo v súvislosti s prežitím traumatického zážitku.
Pozoruhodný výskum previedol Moskovitz s Krellom (1990), v ktorom sa zaujímali
o to, ktoré faktory pôsobia na neskoršie prežívanie osobného zmyslu v živote. Pracovali
s ľuďmi, ktorí v období detstva prežili holokaust a pýtali sa ich, aký zmysel dávajú svojmu
súčasnému životu. Konštatujú, že tí, ktorí ako deti prežili prenasledovanie a vyvražďovanie,
sú vo svojom ďalšom živote poznačení traumatizujúcim prežívaním straty, zármutku,
smútku, nebezpečia, strachu, nenávisti. Prenasleduje ich množstvo zmätených a bolestivých
spomienok, medzi ktorými sa snažia nájsť odpoveď na pálčivé otázky – Prečo ja? Ako budem
žiť ďalej po tom, čo som prežil? Ako si poradím so svojím ťažkým smútkom?

2. Metóda

2.1. Výskumný cieľ

Na základe analýzy a sumarizácie predložených teoretických východísk v predmetnej
oblasti skúmania sa objektom nášho výskumného záujmu stali životné priority, zdroje
zmyslu života adolescentov, ktoré sme rozoberali jednak z hľadiska typu školy a jednak
z hľadiska pohlavia mladých ľudí. Pozornosť sme koncentrovali na celkovú distribúciu
dimenzií (zdrojov, faktorov) profilu osobného zmyslu života adolescentov a adolescentiek
stredných a vysokých škôl.
Cieľom

štúdie

bolo

hlbšie

nazrieť

do

problematiky

osobného

zmyslu

života

adolescentov vzhľadom k pohlaviu a typu navštevovanej školy.

2.2. Výskumné hypotézy
Majúc na zreteli stanovený výskumný cieľ vychádzajúci z teoretického rozpracovania
našej štúdie sme formulovali výskumné hypotézy. Prvá hypotéza oponuje aktuálnym
výskumným

záverom,

ktoré

zdôrazňujú

absenciu

životného

zmyslu

u adolescentov

(Showalter, Wagener 2000; Halama 2002; Baessler 2003; Křivohlavý 2006 a i.). Druhá
hypotéza akceptuje výskumné rezultáty poukazujúce na genderové diferencie v problematike
životného zmyslu (napr. Rathi, Rastogi 2007; Natvig, Hanestad, Samdal 2006).
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1. Predpokladáme,

že

existujú

rozdiely

v

percepcii

životného

zmyslu

u stredoškolákov a vysokoškolákov.

2. Predpokladáme, že profil osobného zmyslu sa u žien a mužov bude odlišovať.

2.3. Výskumný súbor
Výskumu sa zúčastnilo 130 adolescentov vo veku od 16 do 22 rokov. Deskriptívne
údaje približuje tabuľka 1. Respondenti boli študentmi stredných (NSŠ=65) a vysokých škôl
(NVŠ=65) v rámci Žilinského kraja. Vzhľadom na pohlavie bol výskumný súbor rovnomerne
rozložený, 65 participantov boli muži a zvyšný počet 65 predstavovali ženy.

Tab. 1 Štatistické ukazovatele úrovne a variability premennej „vek“

N

Valid

130

Missing

0

Mean

19,7

Median

20

Mode

21

Std. Deviation

1,96

Minimum

16

Maximum

22

6.4. Metodika
Pri výskumnom šetrení bol aplikovaný Wongov dotazník Profil osobného zmyslu
(Personal Meaning Profile, PMP, 1998). Daný výskumný nástroj vznikol na základe
skúmania implicitných teórií ideálneho zmysluplného života, čím Wong (1998) označuje
presvedčenie laikov o rôznych psychologických konštruktoch. Skúma percepciu osobného
zmyslu života jednotlivcom, nakoľko ľudia sa často odlišujú v preferencii hodnôt a majú
rôzne názory na to, čo je podstatné, aby bol život považovaný za zmysluplný. Dotazník sa
skladá z 57 tvrdení, prostredníctvom ktorých mapuje obsahové stránky zmyslu života, zdroje
zmysluplnosti. Jednotlivé zdroje zmysluplnosti sú obsiahnuté v siedmich obsahových
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kategóriách – výkon, vzťahy, spiritualita, vlastná transcendencia, sebaprijatie, intimita a
dobré zachádzanie zo strany druhých.
Úlohou respondenta je na sedemstupňovej škále (1 – vôbec, 4 – viac-menej, 7 – veľmi)
na základe svojich skúseností vyjadriť, nakoľko jednotlivé tvrdenia charakterizujú jeho život.
Následne sa odpovede jednotlivca hodnotia podľa toho, ku ktorej dimenzii zmysluplnosti sa
daný výrok vzťahuje. Položka s najvyšším skóre signalizuje preferovanú oblasť zmyslu života
jednotlivca, jeho primárny cieľ, poukazuje, na čo subjekt kladie podstatný dôraz.

3. Výsledky
Vzhľadom k formulovaným cieľom výskumu bola empirická časť štúdie zasadená do
kvantitatívneho metodologického rámca, pričom realizovaný výskum najviac konvenuje
s designom

porovnávacej

štúdie.

Perspektívne,

vzhľadom

na

skúmanú

centrálnu

problematiku osobnosti človeka, by bolo vhodné kvantitatívny pohľad obohatiť určitým
kvalitatívnym prístupom.
V prvom

priblížení

predstavujeme

cez

jednotlivé

faktory

osobný

profil

zmyslu stredoškolákov a vysokoškolákov. Deskriptívnej analýze sme podstúpili jednotlivé
faktory životného zmyslu v oboch skúmaných skupinách (viď tab. 2).

Tab. 2 Porovnanie jednotlivých zdrojov osobného zmyslu života u stredoškolákov
a vysokoškolákov

výkon

vzťahy

náboženstvo

transcendencia

sebaprijatie

intimita

druhí

AM

4,9361

4,9356

4,9248

4,1368

4,6692

5,1051

5,2031

SD

.76123

.89454

.76123

.38468

.96203

.92776

1,2142

AM

5,2871

5,2869

5,6128

4,8737

5,1231

5,1389

5,9333

SD

.68702

.69628

1,32804

.94347

.81261

.81322

.87484

SŠ

VŠ

Ako vidieť z tabuľky, u stredoškolákov dominuje ako najvýraznejší faktor osobného
zmyslu dobré zaobchádzanie zo strany druhých, po ktorom nasleduje intimita. Celý profil
osobného zmyslu života v hierarchickom usporiadaní dotvára výkon, vzťahy, náboženstvo,
sebaprijatie a transcendencia.
Pre študentov vysokých škôl je rovnako ako u stredoškolákov rozhodujúce dobré
zaobchádzanie zo strany druhých. Následnou preferovanou oblasťou je náboženstvo, za
ktorým má miesto výkon. Vzťahy v rade dôležitosti u vysokoškolákov zohrávajú rovnako
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významnú rolu ako u stredoškolákov. Intimita, sebaprijatie a naposledy transcendencia
dopĺňajú osobný profil životného zmyslu vysokoškolských adolescentov.
Z vyššie uvedených údajov je zrejmé, že nie sú veľké rozdiely v poradí zmysluplných
oblastí života mladých ľudí navštevujúcich strednú školu a vysokú školu. Obe skupiny
považujú za relevantné dobré zaobchádzanie zo strany iných ľudí, čo výrazne súvisí
s medziľudskými, interpersonálnymi vzťahmi. Harmonické fungovanie v rámci sociálnych
skupín predstavuje pre adolescentov podstatnú záležitosť, ktorá sa nepochybne odráža
v nimi podanom výkone. A výkon predstavuje významnú zložku v rámci celkového osobného
zmyslu u skúmaných respondentov.
Následne sme pristúpili k testovaniu prvej stanovenej hypotézy, v ktorej sme
predpokladali jasné diferencie v percepcii osobného životného zmyslu u stredoškolákov
v porovnaní s druhou skupinou, a to s vysokoškolákmi.
Výsledok Studentovho t-testu detailne zobrazuje nižšie uvedená tabuľka.

Tab. 3 Výsledok t-testu
(Komparácia stredoškolákov a vysokoškolákov v subškálach PMP)

Škola

SD

t

Sig.
(2-tailed)

výkon

SŠ
VŠ

4,9356
5,2869

-2,774
-2,661

.006
.006

vzťahy

SŠ
VŠ

4,9248
5,5127

-4,906
-4,806

.001
.001

náboženstvo

SŠ
VŠ

4,1367
4,8737

-3,109
-3,108

.002
.002

transcendencia

SŠ
VŠ

4,5592
5,1230

-2,615
-2,726

.007
.007

sebaprijatie

SŠ
VŠ

5,1051
5,1389

-0,222
-0,221

.825
.825

intimita

SŠ
VŠ

5,2020
5,9333

-4,05
-4,038

.001
.001

druhí

SŠ
VŠ

5,1835
5,3977

-1,281
-1,282

.202
.202

Faktory zmyslu života

* (α=.05)

Na základe štatistickej analýzy výsledkov získaných overovaním prvej hypotézy
môžeme jednoznačne konštatovať, že rozdiel vo vnímaní osobného životného zmyslu
u stredoškolákov v porovnaní s vysokoškolákmi sa objavil v piatich faktoroch, zdrojoch –
výkon (p = .006), vzťahy (p = .001), náboženstvo (p = .002), vlastná transcendencia (p =
.007), intimita (p = .001). Štatisticky významná diferencia sa neukázala v dimenzii
sebaprijatia (p = .825) a dobrého zaobchádzania s inými ľuďmi (p = .202).
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Ďalej sme svoju pozornosť sústredili na analýzu interpohlavných rozdielov v rámci
profilu osobného zmyslu. Nasledujúca tabuľka prezentuje numerickú charakteristiku
zdrojov osobného zmyslu života mužov a žien.

Tab. 4 Porovnanie jednotlivých zdrojov osobného zmyslu života u mužov a žien

výkon

vzťahy

náboženstvo

transcendencia

sebaprijatie

intimita

druhí

AM

5,2301

4,9356

4,6692

4,1368

4,9248

5,1051

4,9360

SD

.76122

.89444

.76023

1,3845

.96200

.92765

1,2131

AM

5,1871

5,6128

5,1231

4,8737

5,2869

5,1389

5,9333

SD

.68701

.69627

1,3270

.94336

.81261

.81322

.87484

M

Ž

Hodnoty priemeru dokumentujú iné poradie dôležitosti faktorov profilu osobného
zmyslu života mužov a žien. Muži prisudzujú najväčší význam intimite a následne výkonu.
Ďalej ich profil sýti dobré zaobchádzanie s druhými a vzťahy, potom nasleduje sebaprijatie,
náboženstvo a posledná priečka patrí transcendencii. Ženy v najväčšej miere preferujú dobré
zaobchádzanie

s druhými

a v súvislosti

s tým

vzťahy.

Následne

prisudzujú

význam

sebaprijatiu, výkonu, po ktorom paradoxne prichádza intimita. Ako najmenej významné
označujú ženy náboženstvo a transcendenciu, rovnako ako muži.

Tab. 5 Výsledok t-test
(Komparácia mužov a žien v subškálach PMP)
Faktory zmyslu
života

Pohlavie

SD

t

Sig.
(2-tailed)

výkon

M
Ž

4,9356
5,2869

-2,774
-2,661

.006
.006

vzťahy

M
Ž

4,9248
5,5127

-4,906
-4,806

.001
.001

náboženstvo

M
Ž

4,1367
4,8737

-3,109
-3,108

.002
.002

transcendencia

M
Ž

4,5592
5,1230

-2,614
-2,722

.007
.007

sebaprijatie

M
Ž

5,1051
5,1389

-0,222
-0,221

.008
.008

intimita

M
Ž

5,2020
5,9333

-4,053
-4,037

.001
.001

druhí

M
Ž

5,1835
5,3977

-2,281
-2,282

.002
.002

* (α=.05)
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Nadväzujúc na predchádzajúcu deskriptívnu analýzu sme pristúpili k testovaniu
druhej hypotézy, ktorou sme predpokladali, že profil osobného zmyslu u žien v porovnaní
s mužmi sa bude odlišovať.
Na základe štatistickej analýzy výsledkov získaných testovaním druhej hypotézy
môžeme konštatovať, že profil osobného zmyslu života žien a mužov sa významne líši.
Signifikantné rozdiely sa objavili v jednotlivých faktoroch nasledovne: výkon (p = .006),
vzťahy (p = .001), náboženstvo (p = .002), transcendencia (p = .007), sebaprijatie (p = .008),
intimita (p = .001), dobré zaobchádzanie s inými ľuďmi (p = .002).
Môžeme konštatovať, že druhá hypotéza, ktorou sme očakávali signifikantný rozdiel
medzi profilom osobného zmyslu mužov a žien, sa potvrdila.

4. Diskusia
V súlade s doterajšími zisteniami sme poukázali na dôležitosť osobného zmyslu
života v období adolescencie. V tomto kontexte ponímanie adolescencie ako životného
obdobia naplneného vášnivými emóciami, intenzívnymi túžbami, výraznými konfliktami
a nepochybným vzdorom sa v súčasnom kultúrnom prostredí zdá prekonané. Pred nami
stojí adolescent, ktorý so svojím pocitom kompetencie, intimity a vedomia možnosti aktívne
ovplyvňovať svoj život, kladie významný dôraz na svoje osobné perspektívy a životné ciele.
Pri analýze profilu osobného zmyslu

života v rámci našej štúdie sa ukázalo, že

adolescenti vysoko valorizujú dobré zaobchádzanie s druhými ľuďmi, s čím automaticky
súvisia medziľudské vzťahy. Pocit životného zmyslu sa teda viaže na interpersonálne vzťahy
adolescentov a na ich afirmáciu zo strany druhých. Tento výsledok podporuje i tvrdenie Frya
(1998),

ktorý

povedľa

dôležitosti

roly

významných

dospelých

vyzdvihuje

v období

adolescencie tiež rolu interakcie s rovesníkmi ako relevantnú súčasť budovania osobnej
identity adolescentov a s nimi spojeného budovania osobného zmyslu a vnímania sveta ako
celku.
Istú paralelu možno vnímať vo výskumnom zistení Leskovjanskej (2008), ktorá
skúmaním životného zmyslu u stredoškolákov dospela k záveru, že prevažná väčšina
opýtaných považuje za najdôležitejší zmysel svojho života rodinu, osobný úspech, zdravie
a užitočnosť pre iných ľudí.
Fry (1998) tvrdí, že adolescenti musia často pátrať po nových a zrelších referenčných
skupinách, od ktorých môžu preberať silu k udržaniu si niektorých presvedčení a významov
pre život. Z tohto hľadiska považuje interpersonálne vzťahy za kľúčový faktor pri úspešnom
budovaní zmyslu života adolescentov.
Z tohto rámca nevybočuje ani výkon, aktívny a racionálny prístup k riešeniu
problémov, čo možno očami adolescentov považovať za prestížnu charakteristiku. Istú
podobnosť možno nájsť tiež vo výskumných záveroch Nelsona a DeBackera (2008), ktorí
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zistili,

že

vzťahové

koreláty

medzi

rovesníkmi

u stredoškolských

a vysokoškolských

študentov vysvetľujú rozdiel vo výkone. Adolescenti vnímaní ako valorizovaní a afirmovaní
svojimi spolužiakmi, vykazovali adaptívny výkon.
Nemožno opomenúť ani intimitu, ktorej adolescenti z našej výskumnej vzorky
pripisujú podstatnú dôležitosť. Tým, že adolescencia je vnímaná ako samostatné a svojbytné
životné obdobie, tým narastá aj hodnota vzťahov, ktoré sa začínajú vytvárať práve v tomto
období. Intimita prežívaná vo vzťahových reláciách sa rozvíja, prehlbuje a stabilizuje, čo je
do značnej miery dané kombináciou kognitívnych predpokladov, sociálnych skúseností
a zároveň i opodstatnenou vnútornou potrebou seriózne sa daným otázkam a témam
venovať.
Na začiatku našej štúdie sme postulovali hypotézu, že stredoškoláci a vysokoškoláci
sa odlišujú svojim profilom osobného zmyslu života. Zistili sme štatisticky významný rozdiel
v piatich dimenziách, a to vo výkone, vzťahoch, náboženstve, vlastnej transcendencii
a intimite. Naopak, signifikantná diferencia sa neobjavila vo faktore sebaprijatia a dobrého
zaobchádzania s druhými ľuďmi, čo potvrdzuje vyššie opisovaný fakt, že adolescenti vysoko
hodnotia medziľudské vzťahy. Uvedené výskumné zistenie je v súlade s tvrdením Frya
(1998),

ktorý

prostredníctvom

interview

zistil,

že

osobný

zmysel

má

svoj

základ

predovšetkým v interpersonálnych vzťahoch a sociálnych transakciách adolescentov.
Na druhej strane ako najmenej závažnú hodnotu a zároveň zdroj zmysluplnosti
života považovali študenti náboženstvo, čo vyplynulo aj z iných výskumných štúdií
(Ocetková 2007; Hanáková 2008; Preissová-Krejčí, Čadová 2006), podľa ktorých hodnota
náboženstva sa nachádza až na poslednom mieste z celkovej hodnotovej orientácie.
Adolescenti si uvedomujú plytké miesto v oblasti spirituality vlastnej osobnosti, ktoré
nezapĺňajú pozitívne obsahy. V tejto súvislosti je však potrebné mať na zreteli adolescentný
kritický postoj, ktorý je rovnako adresovaný aj inštitucionálnej cirkvi s jej náboženskými
rituálmi (Macek, 2003). Nechuť ba až odpor adolescentov k vonkajšiemu prežívaniu
náboženstva neznamená, že mladí ľudia sú nespirituálne bytosti. Ocetková (2007) výstižne
komentuje, že duchovnosť a spirituálne zameranie adolescentov sa uskutočňuje vo
všeobecne dobrých vzájomných vzťahoch k druhým ľuďom, s dôrazom na rodinný život,
v zmysluplnom zameraní vlastných aktivít a v optimistickom postoji k druhým i k sebe
samému.
Druhou hypotézou sme vyslovili predpoklad, že profil osobného zmyslu sa u žien
a mužov bude odlišovať; reflektujúc výskumné závery poukazujúce na genderové diferencie
v problematike životného zmyslu (napr. Bar-Tur, Savaya, Prager 2001; Natvig, Hanestad,
Samdal 2006).
Vo všetkých dimenziách profilu osobného zmyslu sa objavili štatisticky významné
rozdiely z hľadiska komparácie mužov a žien. Muži v rámci zdrojov životného zmyslu
prisudzovali najväčší význam výkonu a intimite, zatiaľ čo ženy výrazne zdôrazňovali dobré
zaobchádzanie s druhými a interpersonálne vzťahy. Ženskú sociálnu orientáciu, preferenciu
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medziľudských kontaktov potvrdzuje aj výskumný záver Beutelovej a Mariniovej (1995),
ktoré sledovali hodnotové preferencie v kontexte genderových rozdielov.
Analýzou výsledkov získaných výskumom realizovaným Rathim a Rastogim (2007)
bolo zistené, že ženy v neskorom adolescentnom období v porovnaní s mužmi v rovnakom
veku skórujú vyššie v subškálach vzťahy (t(54) = 2,54; p ˂ 0,05) sebaprijatie (t(54) = 2,22; p ˂
0,05), intimita (t(54) = 2,13; p ˂ 0,05) a dobré zaobchádzanie zo strany druhých (t(54) = 3,00;
p ˂ 0,01). Ďalšie signifikantné medzipohlavné rozdiely v rámci výsledkov pri zvyšných
dimenziách dotazníka PMP neboli nájdené. Rovnako sa neobjavili štatisticky významné
diferencie pri porovnávaní mužov a žien v období skorej adolescencie. Uvedený výskum bol
zameraný na sledovanie vzťahov osobného profilu zmyslu života a well-being u mužov a žien
v skorej a neskorej adolescencii.
Rovnako De Lazzari (2000) komparáciou mladých ľudí v období skorej a neskorej
adolescencie z hľadiska emocionálnej inteligencie, well-being a osobného profilu zmyslu
života konštatuje interpohlavné diferencie týkajúce sa profilu životného zmyslu, konkrétne
v položke vzťahy. Ženy z jeho výskumného súboru dosiahli vyššie skóre ako muži t(84) = 5,53;
p ˂ 0,05). Svoje výskumné zistenie podporuje stanoviskom Andersona (1999), ktorý tvrdí, že
rovesnícke vzťahy silne predikujú vzťahovú identitu dievčat v adolescentnom období, ale
u chlapcov opisovaný signifikantný vplyv neplatí. I Beutelová a Mariniová (1995) zdôrazňujú,
že adolescentky významnejšie indikovali dôležitosť cieľa a zmyslu vo svojom živote ako ich
vrstovníci mužského pohlavia.
Vysvetlenie ženského oceňovania vzťahov v oveľa väčšej a význačnejšej miere
v porovnaní

s mužským

hodnotením

vzťahov,

pokiaľ

ide

o životný

zmysel,

spočíva

v existencionálnom náhľade na vývin, tak ako ju prezentujú mnohé teórie ontogenetického
vývinu.
Pokiaľ vezmeme do úvahy všetky dimenzie aplikovaného dotazníka PMP a ich
zastúpenie, môžeme povedať, že zmysel života je u oboch pohlaví v rámci nášho výskumu
sýtený predovšetkým dimenziou výkon, vzťahy, intimita, dobré zaobchádzanie s druhými.
Dimenzia náboženstvo a transcendencia rovnako ako u mužov, tak i u žien je hodnotená
najmenej významne, avšak rozdiel oproti ostatným zložkám je zanedbateľný.
Výzvou pre ďalšie výskumné štúdie ostáva, ako a v akom smere sa mení profil
osobného zmyslu života mužov a žien v jeho jednotlivých zložkách.

Záver
Téme realizovaného výskumu je najbližšie Fryovo (1998) poňatie, ktorý zistil, že
práve v období adolescencie sa objavuje u mladých ľudí akási vnútorná túžba poznať
seba samého, svoj životný príbeh a osobný zmysel.
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Hlavný prínos štúdie tkvie v poodhalení a upozornení na potencionálne súvislosti
prežívania zmyslu života v období adolescencie. Domnievame sa, že skúmanie osobného
zmyslu života v období adolescencie má význam pre nachádzanie alternatív zníženia
rizikového správania či predchádzaniu pocitom existencionálnej prázdnoty adolescentov.
Tematické zameranie výskumu podporujú Tavelove (2007) slová, že súčasné
psychologické zameranie na problematiku životného zmyslu sa presúva od hľadania pravých
hodnôt a zdrojov zmyslu života k snahe o analýzu profilu osobného zmyslu života, o analýzu
úlohy životnej zmysluplnosti človeka.
Výsledky nás presviedčajú o opodstatnenosti skúmania existencionálnych otázok
v adolescentnom období, v ktorom mladý človek zvlášť pociťuje bremeno existencie v celej
svojej

hĺbke

a zápasí

s doposiaľ

nepoznanými

otázkami,

ako

aj

s pokusmi

čo

najbezbolestnejšie sa ich zbaviť.
Domnievame sa, že existujú dve hlavné obmedzenie našej štúdie. Prvý limit
predstavuje nereprezentatívny a pomerne malý výskumný súbor. Vzorka 130 adolescentov
nepostačuje pre generalizácie na všetkých študentov podobných vekových skupín. Druhý
nedostatok tkvie vo vekovom ukazovateli sledovaných skupín študentov. Vekový rozdiel
medzi dvoma skupinami nie je dostatočne veľký, aby sa ukázala jasná diferencia v rámci
jednotlivých zdrojov zmyslu života. Výsledky by boli oveľa viac pestrejšie, ak by medzi
stredoškolákmi a vysokoškolákmi bolo širšie vekové rozpätie.
Napriek uvedeným nedostatkom a vzhľadom na stanovený cieľ, ktorý nespočíval
v komplexnom

a široko

štruktúrovanom

postihnutí

profilu

osobného

zmyslu,

napr.

v kontexte rôznorodých aspektov ontogenetického vývinu, slúži predložená štúdia ako
adekvátna teoretická a empirická sonda pilotného charakteru do problematiky zmyslu života
adolescentov. Ponúka odpovede na primárne otázky, ktoré sú relevantné z pohľadu
skúmanej problematiky v jej konkrétnych súvislostiach a konotáciách a zároveň mapuje
predmetné prostredie pre ďalší výskum v danej oblasti.
O pertraktovanom záujme životného zmyslu svedčí nárast výskumných či teoretickometodologických štúdií, ale tiež skutočnosť, že problematika zmyslu života odchádza
z výlučného priestoru klinickej psychológie a psychoterapie a udomácňuje sa v pomyselnej
sfére pozitívnej psychológie, psychológie zdravia, osobnej pohody či kvality života.
Každé nové zistenia v skúmanej problematike otvárajú nové obzory, ktoré ponúkajú
inšpirácie pre ďalšie bádanie. S lepším porozumením osobného profilu zmyslu života
adolescentov zakomponujúc ho do poradenstva alebo edukačných implikácií možno
napomôcť mladým ľuďom holisticky rozvíjať telo, dušu i ducha, a tak ich úspešne viesť do
sveta dospelosti.
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__________________________________________________
Analysis of Personal Meaning Profile
of Adolescents
Abstract
To explore the theme of personal meaning of life is justified, particularly in adolescence, when this issue is
becoming the most discussed. The aim of study is to offer a personal profile analysis of the meaning of life of 130
adolescents aged 16 to 22 years. The attention has been in terms of age and gender devoted to individual
dimensions of meaning in life (achievement, relationship, religion, self-transcendence, self-acceptance, intimacy
and fair treatment), which are separate outputs of administered Wong´s questionnaire PMP (Personal Meaning
Profile, 1998). The results show significant differences in the preferred area of the meaning of life that have emerged
between younger and older adolescents. There is also difference between personal meaning profile of men and
women of our research group. The results show a considerable variety of dimensions of meaning of life and also
open up the possibility with significant application range.
__________________________________________________________________________________________
Key words: personal meaning profile, adolescent, gender, high school, university.
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Abstrakt

Hlavné smerovanie tejto práce je vedené snahou nazrieť hlbšie do problematiky samosprávy a územnej
samosprávy s ohľadom na menšiny. Jej hlavným cieľom nie je iba determinovať zmysel toho, čo je samospráva
a územná samospráva, ktorý je ale pre hlbšiu špecifikáciu jej realizácie nevyhnutný, ale dôležité je vymedziť význam
pojmu menšina a národnostná (či národná) menšina, keďže ide o cieľové skupiny tejto práce a práve na ne je sústredená celá pozornosť pri analýze participácie menšín na územnej samospráve v podmienkach Slovenskej republiky a Maďarska a pri ich komparácii. Na druhej strane je dôležité vymedziť význam pojmu identita a interakcie
medzi príslušníkmi slovenskej a maďarskej národnosti. Znamená to venovať sa histórii týchto dvoch štátov, ich
ústavám a zákonom o územnej a menšinovej samospráve. Toto bol základ výskumného šetrenia, ktorým sme dokázali, že národnostné vzťahy v územnej samospráve nie sú diferencované s ohľadom na národnostnú príslušnosť.
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Úvod
Národnostné menšiny sú súčasťou moderných demokratických krajín. Nie je preto
zarážajúce, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť ich právam, ale na druhej strane aj
povinnostiam, ktoré na území daného štátu tieto menšiny musia plniť. Keďže územná samospráva ako taká je občanovi pri správe vecí verejných najbližšia, je potrebné nahliadnuť aj
do toho, ako vybrané štáty riešia participáciu príslušníkov národnostných menšín na správe
obce.
Základom moderného štátu je poskytnúť svojim občanom možnosti podieľať sa na jej
výkone, čo znamená ponúknuť predpoklady k participácii na správe vecí verejných. Keďže
jedným zo základným pilierov demokracie je aj samospráva, pre štát to znamená vytvoriť
podmienky pre jej efektívny výkon a zároveň doň zapojiť všetkých občanov bez rozdielu. Je
tak potrebné mať na zreteli, že dnešné štáty sú mnohonárodnostné a v rámci svojho zákonodarstva musia myslieť aj na národnostné menšiny žijúce na ich území. Na tomto základe
je možné položiť otázku, ako sa tieto menšiny podieľajú na samosprávnom výkone v krajine,
ktorý tvorí základ existencie demokracie? Aké práva im priznáva vnútorné zákonodarstvo
krajiny, v ktorej žijú a ako je upravené ich postavenie na medzinárodnej úrovni? Je ich pozícia natoľko dôležitá, aby sa stala predmetom záujmu nadnárodných organizácií? Vytvárajú
štáty vhodné podmienky pre ich možnú účasť na správe vecí verejných?
Cieľom tejto práce je preto nielen vymedziť pojem samospráva, ktorý je samozrejme
nevyhnutný pre pochopenie toho, ako funguje, najmä s ohľadom na jej územný rámec, ale
zároveň aj definovanie pojmu menšina či pojmu národná alebo národnostná menšina, keďže
ide o cieľovú skupinu práce. V rámci základného smerovania bude špecifické vymedzenie
postavenia menšín v územnej samospráve v Slovenskej republike a v Maďarsku. Pokúsime
sa zistiť, aké práva má maďarská menšina v Slovenskej republike s ohľadom na miestnu
samosprávu a ako intenzívne sa dokáže podieľať a podieľa sa na výkone územnej samosprávy. Zároveň poukážeme na to, aké postavenie má naopak slovenská menšina v Maďarsku.
Aké práva jej priznáva maďarské zákonodarstvo a s akou intenzitou a s akými možnosťami
sa môžu podieľať Slováci ako menšina žijúca v Maďarsku na územnej samospráve a tieto
zistenia budú navzájom komparované.
V práci uvedené teoretické predpoklady a informácie budú aplikované do praxe
v zmysle výskumného šetrenia, kde budeme zisťovať, ako občania Slovenskej republiky vnímajú príslušníkov národnostných menšín (z pohľadu života v obciach na území Slovenskej
republiky), ako sa obyvatelia slovenskej národnosti, ale aj obyvatelia maďarskej, či inej národnosti podieľajú na správe svojej obce a či vôbec majú záujem byť súčasťou aktívneho
života obce. Základnou tézou výskumu bude zisťovanie toho, či charakter národnostných
vzťahov je s ohľadom na národnostnú príslušnosť diferencovaný.
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1. Národná identita a územná samospráva v kontexte
národnostných menšín

Národnostné menšiny sú fenoménom nielen súčasnej modernej doby. Sú súčasťou
každodenného života ľudí a zároveň ich existencia sa spája s možnosťou väčšej mobility.
Chápať seba ako príslušníka národnostnej menšiny znamená uvedomovať si vlastnú národnú identitu. Vymedziť národnú identitu však nie je jednoduché, keďže neexistuje jej jediná
univerzálna definícia. V tejto kapitole sa preto snažíme nielen vymedziť pojem a chápanie
národnej identity, ale zároveň poskytneme konceptuálny pohľad na územnú samosprávu,
a to cez vymedzenie verejnej správy a jej súčastí, medzi ktoré patrí okrem štátnej správy a
verejnoprávnych korporácií aj samospráva a v neposlednom rade sa zameriame aj na postavenie národnostných menšín v medzinárodných dokumentoch, ale aj na ich všeobecné chápanie a vymedzenie.

1.1. Národná identita a jej chápanie
Definovať národnú identitu znamená definovať koncepty, z ktorých je dané dvojslovo
zložené. Jeho konceptom je najmä prídavné meno národná, ktoré v sebe obsahuje pojmy ako
národ, národnosť a nacionalizmus, a potom aj koncept pojmu identita, z ktorých je potom
možné vymedziť aj koncept národnej, či národnostnej identity.
Pojem národ nie je fenoménom modernej doby. Jeho korene siahajú až do staroveku,
kedy starovekí Rimania týmto pojmom nazývali „skupinu ľudí spojenú pokrvným príbuzenstvom“ (Olejník 2002 s.14). Už v tejto spoločnosti získal podľa Olejníka (2002, s.14) národ
„politicko-občiansky zmysel.“ Národ je často synonymizovaný s pojmami krajina, národný
štát a štát. Symmons-Symonolewicz (in: White 2000, s.16) definuje národ ako „územne založené spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú rozdielny variant modernej kultúry, sú spolu spútaní
silným pocitom pre jednotu a solidaritu, vyznačenú jasným historicky zakoreneným povedomím národnej identity a vlastníctvom alebo snahou o vlastníctvo pravej politickej samosprávy.“ Podľa G.W.F. Hegela (In: Olejník 2002, s.17) je národ „konkretizovanou reflexiou
idey národa, ktorá je determinovaná vnútornými silami usilujúcimi o zreálnenie. Tieto imanentné sily sa takpovediac objektivizujú v procesoch dejinných zvratov, sú manifestované vo
forme vedy, náboženstva, umenia a pod.“ Podľa E. Renana (in: Olejník 2002, s.17) je národ
„každodenným plebiscitom, je neustálou konfirmáciou života.“ Gellner (2006, s.33) tvrdí, že
„príslušníkmi určitého národa sú osoby, ktoré zdieľajú rovnakú kultúru, pričom kultúra je
chápaná ako systém ideí a znakov, asociácií, foriem správania a komunikácie. Príslušníci
národa si musia byť vedomí týchto skutočností a musia sa s nimi aj vedome stotožňovať.“
„Každý národ je konštrukciou určitých ciest, vytvorených na základe selektívneho historiografického zmyslu s existujúcou suverenitou a politickými organizáciami“ tvrdí Burger iIn:
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Wodak 2009, s.20). Je „predstavou,“ pretože členovia aj toho najmenšieho národa nikdy
nebudú môcť spoznať všetkých členov spoločnosti, nikdy sa navzájom všetci nebudú môcť
stretnúť a dokonca o seba ani nikdy nebudú všetci počuť a tak ich komunikácia je iba
„predstavovaná“, preto je národ zobrazovaný ako obmedzený, lebo aj ten najväčší národ má
hranicami vymedzené územie. Národ je zároveň suverénom, ktorého koncept vznikol už
v čase osvietenstva a revolúcií, ktoré zničili legitimitu Božskej danosti (Anderson, in: Wodak,
2009).
Je nevyhnutné uvedomiť si rozdiel medzi štátom a národom. Pretože kým národ zahŕňajúc v sebe národnú identitu predstavuje kultúrne a politické hranice, zjednotenú politickú komunitu všetkých tých, ktorí spolu zdieľajú historickú kultúru a materskú krajinu,
štát zahŕňa verejné inštitúcie, ktoré sú odlišné a autonómne od ostatných sociálnych inštitúcií a vykonávajú tak monopol na donucovanie a vyhosťovanie v rámci určitého teritória
(Smith, 1991). Podľa primordialistov je tak prvoradou úlohou štátu „zakoreňovanie“ etnickej
identity dominantného národa na území štátu, čo bolo dôvodom konfliktu medzi nedominantnými etnikami (Gbúrová 2002, s. 28). Každopádne, ako tvrdí Gbúrová (2002), definovať
národ je veľmi problematické a väčšina odborných posudkov sa zhodne len v tom, že národ
existuje, lebo všetky pohľady, z ktorých definovanie národa vychádza, možno spochybniť,
závisí to od uhla pohľadu. Ako Gbúrová (2002, s.26) ďalej uvádza, národ vznikol „primárne
ako etnická kategória“ a stáva sa „politickou kategóriou vtedy, keď vytvorí národný štát.“
Národný štát je „inštitucionalizovaný výraz národa“ (Gbúrová 2002, s.28) a v tomto zmysle
má teritoriálne určené hranice, zvrchovanú rovnosť s ostatnými štátmi a vnútornú
a vonkajšiu suverenitu.
Každý národ má zároveň podľa Smitha (1991) dve dimenzie. Občiansku a územnú na
jednej strane a etnickú a genealogickú na strane druhej. V tomto sa prejavuje aj národná
identita, lebo národ, ako ďalej tvrdí Smith (1991), je aj sociálnym priestorom, kde členovia
musia žiť a pracovať a vytýčené teritórium vytvára spoločnosť v priestore a v čase a zároveň
je nevyhnutné dodať, že národná identita politicky podopiera štát a jeho orgány, alebo ich
politické ekvivalenty, ktoré riadia štát (napríklad účasťou na voľbách a ostatnom politickom
živote členov spoločnosti) a sú spôsobom napĺňania národného záujmu, ktorý odráža národnú vôľu a národnú identitu.
Okrem dimenzií má národ aj svoje komponenty. Podľa Smitha (1991) medzi základné
patrí historické územie, legálno-politická komunita, legálno-politická rovnosť členov danej
komunity, spoločná kultúra a ideológia. Komunita, rovnosť, spoločná kultúra či ideológia sa
pomaly stretávajú v pojme nacionalizmus, ktorý vytvára rámec definovania národnej identity.
Nacionalizmus ako ideológia sa datuje od francúzskej revolúcie (Geffert 2006). Nemusí byť tak komplexnou ideológiou ako napríklad marxizmus-leninizmus či liberalizmus,
ale podľa Alana Casselsa (in: Fawn 2004, s.11) je to „druh ideológie... ktorý môže mať politický vplyv iba vtedy, ak je prezentovaný v zjednodušených formách a prostredníctvom symbolov a ceremónií.“ Anthony D. Smith in: Fawn, 2004, s.11) chápe nacionalizmus ako „ideoCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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logický pohyb domáhajúci sa a udržujúci si autonómiu, jednotu a identitu v prospech populácie, kde sa jej jedna časť snaží o konštituovanie aktuálneho alebo potenciálneho národa.“
Nacionalizmus tak vlastne akoby vysvetľoval komunitnú, spoločenskú či skupinovú históriu
a poskytuje tejto spoločnosti nielen spoločné hodnoty, ale aj určité plány do budúcnosti.
A práve takéto kolektívne zoskupovanie dáva formu národnej identite. Dáva jej „poznanie,
bez ohľadu na objektívnu pravdu a spoločné vlastnosti pocitu patriť niekam“ (Fawn 2004,
s.11).
Národná identita nie je budovaná na základe toho, akým jazykom daný člen spoločnosti rozpráva, lebo „jazyk nie je nástrojom k odmietaniu, v princípe každý sa vie jazyk naučiť. Na druhej strane je však fundamentálne zahrnutý v tejto identite,“ treba mať ale na zreteli, že „nikto nežije tak dlho, aby sa naučil všetky jazyky“ (Williams 1999, s.15), ale aj tak je
jazyk jednou z podstatných komponentov našej národnej identity. Nacionalizmus a zmysel
pre národnú identitu sú výtvormi modernej doby, sú produktom Európy v období od konca
18. storočia. Európska únia s ostatnými multinárodnými organizáciami ako NATO či Rada
Európy sú mocnými silami pre zmenu politického prostredia, avšak majú aj mnoho dôležitých problémov, ktoré musia riešiť. Ich základom je budúcnosť národnej identity (Blacksell,
1999).
Národná identita a národ sú teda komplexnými konštruktmi zostavenými z počtu
vzájomne súvisiacich komponentov – etnických, kultúrnych, teritoriálnych, ekonomických
a legálno-politických. Tieto komponenty znamenajú hranice solidarity medzi členmi komunity, ktorí sú zjednotení na základe zdieľaných spomienok, povestí a tradícií, ktoré môžu, ale
nemusia mať v štáte svoje vyjadrenie, ale sú odlišné od zákona a byrokracie v štáte (Smith
1991).
Všeobecne možno povedať, že starostlivosť o individualitu je v podstate súčasným fenoménom modernej doby. V neskorom stredoveku sa ľudia učili myslieť v individuálnych
termínoch a pomaly si vytvárali koncepty pre jednotlivé ľudské životy ako individuálneho
prostredia či priestoru (Guibernau, 2007). Baumeisterova analýza odvolávajúca sa na Durkheima (Guibernau 2007, s.9) tvrdí, že „individuálne“ v určitom zmysle neexistovalo
v tradičnej spoločnosti a individualita nebola oceňovaná. Až v 19. a v 20. storočí sa začala
stupňovať „túžba po odlišnosti“ (Guibernau 2007, s.11), ktorá sa čiastočne koncentrovala do
identity individuálnej a kolektívnej. Vôbec základom každej identity je otázka: „Kto som? Kto
sme my?“ Identita je definovaná ako „vzťah medzi dvoma alebo viacerými entitami v kontexte
rovnosti“ (Wodak 2009, s.11). Guibernau (2007) tvrdí, že identita je definícia a interpretácia
samých seba, ktorá sa zakladá na základe toho, kým a kde je človek v sociálnej
a psychologickej sfére. Všetky identity sa ukazujú v rámci systému sociálnych vzťahov
a reprezentácie, lebo ako Melucci (in: Guibernau 2007) dodáva, všetky identity požadujú
recipročnú rekogníciu tých ostatných identít. Zahŕňajú nemennosť a jednotu subjektu alebo
objektu v čase. Melucci spája identitu s akciou. Totiž každý potrebuje mať zmysel pre vnímanie toho patriť niekam a argumentuje preto tým, aby sme definovali identitu ako odrazový mostík pre produkovanie uvedomenia si činnosti a na druhej strane aj ostatných špeciCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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fických prvkov. Dodáva, že identita sa stáva formálnym odrazom, čisto symbolickou kapacitou a poznávaním toho, ako vzniká zmysel pre činnosť v rámci určitých bariér, ktoré vznikli
z momentov prinesených prírodou alebo biologickou štruktúrou.
Ak si človek uvedomuje vlastné ja a to, že niekam patrí, uvedomuje si aj to, že je súčasťou národa. V tomto zmysle si vytvára svoju národnú identitu. Národná identita je „komplexom spoločných alebo podobných vymedzení alebo názorov, prijatých v čase socializácie“
(Wodak, 2009, s. 25). Zároveň si treba uvedomiť, že národná identita nie je synonymickým
pojmom s občianskou identitou, pretože ich vzťah je diskutabilný. Existuje totiž niekoľko
názorov na pozíciu tohto vzťahu, ktorý môže byť postavený buď na základe komplementarity, nadväzovania alebo rovnocennosti (Gbúrová 2002). Národná identita nevznikla prirodzeným spôsobom, ale vytvorila sa na základe „intenzívneho stretávania medzi etnickými komunitami“ (Gbúrová 2002, s.29). Avšak, ako môže byť človek hrdý na svoju národnosť a na
svoj národ? Guibernau (2007) tvrdí, že odpoveď závisí na hodnote, ktorá je pripisovaná národnému či národnostnému „stereotypizovaniu,“ pretože k získaniu definície je potrebné
nazrieť hlbšie do problému, kde je možné objaviť to, že stereotypy majú svoj pôvod a že nás
vedú k určitým charakteristikám, ktoré by mali byť zdieľané medzi tými, ktorí patria
k rovnakému národu. Stereotypizovanie pozostáva z výberu často zveličovaných výrazných
vlastností určitej národnosti. Preto je podľa neho národná identita „kolektívne cítenie založené na viere patriť k rovnakému národu a na viere zdieľať väčšinu atribútov, ktoré tento
národ odlišujú od ostatných národov“ (Guibernau 2007, s.11). Samotný národ vytvára elementy pre všetky druhy kolektívnej identity, ktorá neznamená iba národnú identitu, ale aj
spojenie národnej identity s identitou triednou, náboženskou a etnickou (Smith 1991).
„Utváranie etnickej identity“ je podľa K. W. Deutscha (in: Gbúrová 2002, s.29) „dôsledkom
diskrepancie medzi rýchlosťou sociálnej a geografickej mobilizácie a pomalosťou kultúrnosociálnej asimilácie.“
Definovať národnú identitu nie je jednoduché. O to viac, že v rámci pokladania definícií je možné vymedziť jej základné vlastnosti, aspekty, dimenzie, komponenty, prvky
a spôsob jej budovania.
Základné vlastnosti národnej identity vymedzil Anthony D. Smith (1991), keď tvrdí,
že každá národná identita ich má päť:
1. historické teritórium (územie alebo materská krajina),
2. spoločné povesti a historické pamäte,
3. spoločnú masovú verejnú kultúru,
4. spoločné zákonné práva a povinnosti pre všetkých členov spoločnosti,
5. spoločnú ekonomiku s územnou mobilitou členov spoločnosti.

Na tomto základe a v tomto zmysle definuje Smith (1991, s. 14) národ ako „menovitú
ľudskú populáciu zdieľajúcu historické územie, spoločné povesti a historické pamäte, masovú verejnú kultúru, spoločnú ekonómiu a zákonné práva a povinnosti všetkých členov spoločnosti.“
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V podobnom znení vyjadruje Kolakowski (in: Wodak 2009) päť aspektov národnej
identity.
1. Prvým aspektom je nejasná, ale podstatná idea národnej duše, ktorá sa vyjadruje
v určitej kultúrnej forme života a čiastočne vyjadruje aj kolektívne spôsoby správania, špeciálne v čase krízy; sú metafyzickou entitou, ktorá reprezentuje objekt
historickej skúsenosti, ale ostáva v mysli mnohých ľudí.
2. Druhým aspektom je historická pamäť, ktorá je nevyhnutnou prerekvizitou národnej identity a podľa Kolakowského nie je podstatné, či táto pamäť obsahuje
pravdu, alebo čiastočne pravdu a čiastočne iba legendu.
3. Tretí aspekt v sebe zahŕňa anticipáciu a budúcu orientáciu. Národ sa orientuje do
budúcna rovnako ako človek. Aj národ, aj človek sa snažia prežiť, dosahovať budúce záujmy, avšak s jedným rozdielom, že národ neočakáva vlastnú smrť.
4. Štvrtým aspektom je telo národa v metafyzickom zmysle, ktoré je spojené
s národnou identitou a zviditeľňuje sa vo forme územia národa a prírody a aj vo
fyzických artefaktoch, ktoré tvarujú tieto elementy. Jednoducho, týmto aspektom
je územie národa.
5. Posledný aspekt Kolakowski nazýva pomenovateľným začiatkom, čím chápe počiatok národa v historickom čase, obdobie a podmienky jeho vzniku, ktoré prispeli k jeho ďalšiemu vývoju.

Národná identita pozostáva zo súboru atribútov, ktoré sú zdieľané tými, ktorí patria
k určitému národu. Ak národ chápeme ako skupinu ľudí, ktorí sú si vedomí formovania
komunity, zdieľania spoločnej kultúry, ktorá súvisí s jasne ohraničeným teritóriom, majú
spoločnú minulosť a spoločný projekt pre budúcnosť a žiadajú vlastnú determináciu, potom
je možné vymedziť štyri dimenzie národnej identity (Guibernau 2007).
Prvou dimenziou je podľa Guibernaua (2007) psychologická dimenzia národnej identity. Tá vychádza z uvedomenia si formovania skupiny na základe „pocitu“ blízkosti
a zjednocovania tých, ktorí patria k národu. Táto blízkosť môže byť latentná mnoho rokov
a zvykne sa prejaviť až po tom, čo sa objaví interný alebo externý nepriateľ – skutočný, potenciálny alebo imaginárny – ktorý ohrozuje ľudí, ich prosperitu, tradície a kultúru, ich
územie a medzinárodnú pozíciu alebo suverenitu. Pôvod tejto dimenzie spočíva podľa Guibernaua (2007) v niekoľkých teóriách. Podľa neho primordialisti tvrdia, že „kultúrne danosti“ - ako sú pokrvné putá, jazyk, zvyky, rasa a náboženstvo - konštituujú kultúrny „základ“
pre vymedzenie národa. Inštrumentalisti tvrdia na rozdiel od primordialistov, že kultúra je
nekonečne poddajná a vnímavá v súvislosti s jej manipuláciou elitou. Inštrumentalisti vyberajú určité kultúry alebo ich časti ako ad hoc doplnok k ich politickým stratégiám. Kultúra
poskytuje legitimáciu elitným cieľom. Antropologický pohľad podľa Thomasa H. Eriksena
(in: Guibernau 2007, s.16) „signalizuje posun k štúdiu identít viac, ako k štúdiu kultúry,
ktorá poskytuje dôraz na vedomú reflexiu“. Podotýka, že exencialisti a primordialisti majú
„zdá sa dobrý politický úmysel vo vyraďovaní starého, statického chápania kultúry“
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a dodáva, že „hlavná tendencia súčasných rokov má naopak pozostávať z dekonštrukčného
inštrumentalistického zmyslu a autenticita a tradícia má poukazovať nie iba na to, že obmeny vo vnútri skupiny sú väčšie, ako sa očakávalo, ale že tradicionalistické ideológie sú
paradoxne priamymi výsledkami modernizácie“. Vplyv postmodernistov v tejto dimenzii je
viditeľný v dekonštrukcionizme, ktorý je spojený s odcudzovaním inštrumentalistického prístupu ku kultúre a chápe etnicitu ako nacionalizmus, ako „politické zhmotnenie alebo konštrukcie čiastočne autorizovaných verzií kultúry, zmrazujúc to, čo prirodzene tečie, stávajúc
umelé hranice, kde pred tým nikdy neboli, orezávajúc a tvarujúc minulosť pre úpravu súčasných potrieb a objavujúc tradície, kde vlastne nikdy neexistovali, alebo kde nie sú adekvátne a to všetko pre zabezpečenie zmyslu pre kontinuitu s minulosťou“ (Guibernau 2007,
s.16). Národná kultúra je proces top-down, tvorí sa zhora nadol, v zmysle ktorého elity smerujú k vytváraniu selektovaných verzií ich vlastnej kultúry. Takto kultúrne založená jednota
medzi všetkými elitami a ostatnou masou ľudí je „srdcom koncepcie národnej identity“ (Guibernau 2007, s.17). Psychologická dimenzia národnej identity teda tkvie najmä v chápaní
existencie vlastnej kultúry a zo samotného chápania človeka – indivídua- ako súčasti tejto
kultúry, keď človek cíti sám, že niekam patrí.
Druhá dimenzia je podľa Guibernaua (2007) dimenzia historická, pričom dôležité je
v tomto zmysle pýtať sa, ako ďaleko v čase je potrebné zájsť, aby sme našli jej korene. Napríklad v Anglicku a vo Francúzsku pri hľadaní národnej identity je potrebné ísť do stredoveku, Palestína a židovský národ hľadajú odpoveď až v staroveku, USA, Austrália a Kanada
približne dvesto až tristo rokov späť,...
Územnou alebo teritoriálnou dimenziou chápe Guibernau (2007) územie, ktoré je pre
človeka tradične primárnym zdrojom obživy a domáce zdroje a suroviny sú rozhodujúcim
komponentom národného bohatstva. Územie má úplne inú hodnotu pre tých, ktorí k nemu
patria a konštituujú tak charakter národa a národnú identitu.
Posledná je politická dimenzia, kde je „národná identita majetkom zdieľaným občanmi
národa – štátu“ (Guibernau 2007, s.23). Národná identita odkazuje na tie atribúty, ktoré sú
zdieľané medzi tými, ktorí patria k národu, a to je základom pre pochopenie toho, že nie
každá národnosť má vlastný štát. Táto dimenzia vychádza zo vzťahu s moderným národným
štátom.
Homišinová (2002) vymedzila dva základné komponenty etnickej identity. Podľa nej
tam patrí materinský jazyk a osobné presvedčenie o príslušnosti k určitému etnickému spoločenstvu, národu či národnosti, ktoré je verejne deklarované.
K chápaniu národnej identity prispieva aj vymedzenie jej základných prvkov. Smith
(1991) v tomto ponímaní vymedzuje tri prvky národnej identity:
1. Teritórium – politická komunita predstavuje spoločné inštitúcie a jednoduchý kód
pre práva a povinnosti všetkých členov komunity. To znamená definovať sociálny
priestor, ktorý je vyznačený ohraničeným územím, s ktorým sa členovia identifikujú a cítia, že doňho patria. To je dôležité poznať pre definovanie národa ako komunity ľudí riadiacich sa rovnakým zákonom a inštitúciami vo vnútri ich teritória.
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2. Idea komunity so

zákonom a inštitúciami s jednotnou politickou vôľou –

tzv. „patria“ (Smith 1991, s.10) – v tomto chápaní prvku národnej identity vymedzuje Smith dva extrémy. Prvým sú vysoko centralizované a unitárne inštitúcie
a zákony; druhým je únia separátnych kolónií, provincií a mestských štátov, ktorých federálne inštitúcie a zákony sú formované viac-menej na ochranu lokálnych
alebo provinčných slobôd ako zvýraznenie spoločnej vôle a spoločného politického
cítenia.
3. Zmysel pre rovnosť pred zákonom medzi všetkými členmi komunity – a to
v zmysle politických, občianskych, sociálnych a ekonomických práv a povinností.

Štát podporuje budovanie národnej identity, k čomu samozrejme využíva rôzne stratégie. Tie môžu byť budované na rôznych základoch v závislosti od myšlienok, ktoré sú štátu
blízke. Avšak každá stratégia všeobecne podporovaná štátom v jeho vlastnej snahe
o národnú identitu, ktorá by mala byť schopná zjednotiť občanov, má mať podľa Guibernaua (2007) päť hlavných krokov:
1. budovanie a šírenie určitého „obrazu“ o národe, často založené na dominantnom
národe alebo etnickej skupine žijúcej vo vnútri štátnych hraníc, zahŕňajúc spoločnú históriu,
2. vytváranie a šírenie súboru symbolov a rituálov, spojené s poslaním posilnenia
zmyslu pre komunitu medzi občanmi,
3. podpora občianstva, zahŕňajúc súbor občianskych, politických, ekonomických
a sociálnych práv a povinností,
4. vytýčenie spoločných nepriateľov, pretože hrozba vojny posilňuje zmysel pre komunitu medzi občanmi, ktorí sa zjednocujú proti vonkajšej hrozbe,
5. progresívne upevňovanie národného a národnostného vzdelávania a mediálnych
systémov ako kľúčových inštrumentov pre národ, s jeho vlastnými symbolmi, rituálmi, hodnotami, princípmi, tradíciami a spoločnými nepriateľmi a s definíciou
„dobrého občana“.

Národná identita každého člena spoločnosti sa odvíja od národa, ku ktorému patrí
a v ktorom sa aj sám člen cíti ako jeho súčasť. V takejto situácii dochádza k stretu národnej
identity s občianskou a národnostnou identitou. Ak je člen spoločnosti Slovák, pretože má
slovenské štátne občianstvo, na verejnosti používa slovenský jazyk a žije na území Slovenskej republiky, je možné povedať, že má slovenskú národnosť a že jeho materským národom
je Slovensko. Avšak jeho korene môžu siahať do Maďarska, jeho materským jazykom je maďarčina a on sám cíti, že patrí k maďarskému národu. Občianskou identitou je v tomto
zmysle identita slovenská, ale národnou a národnostnou identitou je identita maďarská.
Národnosť je podľa Oskara Jásziho (1929, s.359) „masa ľudí, ktorí hovoria jednou rečou a ktorí došli k povedomiu spolupatričnosti.“ Národom chápe „panujúcu národnosť, ktorá s inými národnosťami tvorí štát a to buď tak, že ich do seba asimiluje, alebo tak, že
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s nimi násilne alebo kompromisne vstúpi do štátneho zväzku.“ Avšak tu treba dodať, že jazyk nie je jediným určujúcim komponentom pre definovanie národnej či národnostnej identity. A kto si uvedomuje svoju národnosť a príslušnosť k nej, uvedomuje si aj svoju národnostnú identitu.

1.2. Národnostné menšiny ako súčasť európskeho priestoru
Problém menšín nie je izolovaným problémom, ale vznikol z existujúcej situácie, zo
vzťahu národnostnej minority voči existujúce národnostnej majorite. Pojem menšina je veľmi
relatívny pojem. V širšom slova zmysle môže ísť o postavenie nejakej skupiny, ktorá predstavuje menšinu iba vo vzťahu k väčšine, pričom menšinou sa nemusí chápať iba skupina
s odlišnou národnosťou či etnickým zmýšľaním. Rozdiely medzi menšinou a väčšinou spočívajú podľa Kusého (1998, s.85) v psychike človeka, pretože podľa nej človek vníma, nakoľko
„nepatrí k dominantnej skupine, nepodriaďuje sa jej zvykom a pravidlám, neuznáva jej hodnoty, znaky a symboly, má k nim svoje výhrady, stavia proti nim svoje vlastné zvyky
a pravidlá, iné hodnoty, znaky a symboly.“
Malloy (2005) tvrdí, že odpovedať na otázku, čo je národnostná menšina, alebo nájsť
jej definíciu, môže byť kontroverzným problémom. Problém jej definície v medzinárodnom
práve je otázkou toho, nájsť univerzálnu definíciu národnostnej menšiny. Avšak nástroje
medzinárodného práva požadujú široké pole pôsobnosti k tomu, aby definícia bola úplná
a univerzálna. Za súčasných podmienok je to však nemožné, pretože každá národnostná
menšina môže byť definovaná podľa čiastočne odlišných charakteristík. Preto je pre všeobecne použiteľnú definíciu nevyhnutné určiť si objektívne a subjektívne kritériá. Objektívne
kritériá však môžu vyústiť do diskriminácie a subjektívne kritériá môžu viesť k segregácii.
Preto Malloy (2005) odporúča nazerať na národnostné menšiny ako na dobrovoľné združenia.
Národnostná menšina môže byť vyjadrená dvojako. Ako národnostná skupina a ako
menšina. Ako národnostná skupina sa vymedzuje rovnakými etnickými znakmi ako národ,
ku ktorému sa hlási. Ako národnostná menšina predstavuje nielen národnostnú skupinu,
ale aj menšinu vo vzťahu k národnostnej väčšine. Národnostná menšina si tak buduje rôzne
vzťahy (Kusý 1998):
-

vzťahy k materskému národu, ku ktorému sa hlási,

-

vzťahy k dominantnému národu, ktorý dominuje územiu, na ktorom menšina žije,

-

vzťahy k štátu, ktorý je navonok vymedzený štátnymi hranicami a dovnútra štátnym občianstvom,

-

vzťahy k občianskemu štátu, v ktorom existencia občianskeho princípu vedie
k rovnosti bez ohľadu na etnický pôvod,
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-

vzťahy k národnému štátu, ktorý ako väčšinový národ stavia menšinové národy
proti sebe, kedy ich izoluje a posilňuje proces národnej sebaidentifikácie vládnuceho národa,

-

vzťahy k štátu materského národa, pretože národnostná menšina sa v určitej
miere identifikuje so svojim materským národom, avšak nie s jeho štátom, pretože svojim občianstvom je menšina spätá so štátom, ktorý dominuje nad územím,
na ktorom žije.

Jennifer Jackson Preece (in: Malloy 2005, s.19) detailne definuje národnostnú menšinu ako „skupinu, počtom podriadenú zvyšku populácie štátu, v nedominantnej pozícii,
vyformovanú a historicky ustálenú na teritóriu daného štátu, ktorej členovia – tvoriaci národnosť v štáte – vlastnia etnické, náboženské, jazykové alebo kultúrne charakteristiky, ktoré sú odlišné od ostatného zvyšku populácie a prejavujú zmysel pre solidaritu, smerujúci
k uchovaniu ich kultúry, tradícií, náboženstva alebo jazyka.“
Definícia národnostnej menšiny sa ocitla aj v znení medzinárodných dokumentov.
Konkrétne ide o Odporúčanie Parlamentného zhromaždenia RE číslo 1 201 o právach národnostných menšín (Fábry 1998, s.6). Uvedené Odporúčanie definuje národnostnú menšinu ako „skupinu osôb v štáte, ktorá má bydlisko na území tohto štátu a jej členovia sú občanmi, ktorí udržujú dlhodobé, pevné a trvalé väzby s týmto štátom, ktorá sa prejavuje odlišnými etnickými, kultúrnymi, náboženskými alebo jazykovými charakteristickými črtami, ktorá
je dostatočne početná, ale nie až natoľko, ako zvyšok obyvateľstva tohto štátu alebo určitej
oblasti tohto štátu, ktorá má záujem o ochranu všetkého, čo formuje jej spoločnú identitu, vrátane jej kultúry, tradícií, náboženstva alebo jazyka.“
Z uvedených definícií vyplýva veľká spojitosť a spätosť, kde autori chápu národnostné menšiny v rovnakých podmienkach s rovnakými črtami. Definovanie národnostnej menšiny v každom štáte vedie k definovaniu a určovaniu ich práv. Štátom uznané práva majú
súvislosť a zväčša aj východisko v medzinárodných dokumentoch. Preto sú samotné práva
a kompetencie príslušníkov národnostných menšín predmetom mnohých rokovaní a summitov. Garancia a ochrana týchto práv je tak zabezpečená nielen na medzinárodnej úrovni, ale
aj na národnej úrovni a samotné kompetencie menšín zasahujú aj na miestnu úroveň. Tieto
kompetencie na menšinovej úrovni sú v niektorých európskych štátoch garantované národným zákonodarstvom. K týmto európskych štátom, ktoré upravujú kompetencie, pôsobenie
a práva menšín na miestnej úrovni patrí aj Maďarsko.
Zdôraznenie dôležitosti postavenia menšín je podčiarknuté aj prostredníctvom ich
vymedzenia na medzinárodnej a národnej úrovni cez medzinárodné dokumenty, ústavné
vymedzenie až po štátne zákonodarstvo. Menšiny sú neoddeliteľnou súčasťou každého štátu
a ako také sa stávajú predmetom medzinárodných rokovaní. Na tomto základe sú práva
menšín upravené medzinárodnými organizáciami prostredníctvom medzinárodných dokumentov.

Považujeme

za

nevyhnutné

zdôrazniť

vymedzenie

postavenia

menšín

v medzinárodných dokumentoch a obsah menšinových práv vymedzených v týchto doku-

Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie

116
mentoch, nakoľko dôležitosť menšinových práv a kompetencií presahuje hranice jedného
štátu. Treba si však uvedomiť, citujúc slová Václava Havla (In: Kusý, 1998, s. 18), že
„...práva minorít nie sú niečím, čo by ich príslušníci dostávali navyše k svojim občianskym
právam, ktoré majú aj všetci obyvatelia danej krajiny. Naopak, sú iba zabezpečovacími právami k občianskym právam“. „Otázka riešenia menšinových problémov v európskych krajinách

má

medzinárodný,

medzištátny

a vnútroštátny

aspekt“

(Kusý

1998,

s.70).

Z medzinárodného hľadiska ide najmä o neustále pristupovanie k medzinárodným dokumentom, upravujúcich túto problematiku.
Jedným zo základných a dôležitých dokumentov upravujúcich práva národnostných
menšín na pôde OSN je Všeobecná deklarácia ľudských práv (1995), prijatá 10. decembra
1948. Tento deň sa zároveň stal Medzinárodným dňom ľudských práv. Aj keď táto deklarácia má len povahu rezolúcie, nie je medzinárodnou zmluvou a tým nemá medzinárodnoprávnu záväznosť, pre členské štáty je však akýmsi morálnym a politickým záväzkom, a práve
preto ju považujú za základ, z ktorého je pri analýze menšinových práv a kompetencií uvedených v medzinárodných dokumentoch možné vychádzať. Deklarácia upravuje základné
ľudské práva, pričom niektoré z nich je možné priamo aplikovať na menšiny. Deklarácia
v článku 2 upravuje rovnosť k právam a slobodám pre všetkých. „Každý je oprávnený na
všetky práva a slobody, ktoré stanoví táto deklarácia bez akéhokoľvek rozdielu rasy, farby
pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia“ (Všeobecná deklarácia ľudských práv, 1995, s.35). Ďalej v uvedenom článku deklarácia upravuje, že sa „nebude robiť
nijaký rozdiel z dôvodu politického, právneho alebo medzinárodného postavenia krajín alebo
území, ku ktorým osoba prináleží, či ide o krajinu alebo územie nezávislé, poručenské, nesamosprávne alebo podrobené inému obmedzeniu suverenity.“ Rovnosť pred zákonom bez
akejkoľvek diskriminácie upravuje článok 7, podľa ktorého „všetci sú si pred zákonom rovní
a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo
na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu, aj proti
akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie.“ Článok 13 v odseku 1 zakotvuje „právo
slobodného pohybu a voľby bydliska v hraniciach určitého štátu“. Zakotvenie tohto práva
v deklarácii zabraňuje komukoľvek diskriminovať akúkoľvek menšinovú skupinu, ktorá si
zvolila bydlisko v hraniciach iného štátu, v akom sa táto skupina narodila. Rovnosť je zakotvená aj v znení článku 16, odseku 1, ktorý hovorí, že „muži aj ženy, ktorí dosiahli plnoletosť,
majú právo bez akéhokoľvek obmedzenia z dôvodov rasových, národnostných alebo náboženských, uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu“. Deklarácia podobne upravuje aj ďalšie
hospodárske, sociálne a kultúrne práva, ktoré majú byť rovné a nediskriminačné, vzťahujúce sa tak aj na menšiny.
Ďalším dokumentom s medzinárodnou pôsobnosťou prijatým na pôde OSN je Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1995), prijatý 16. decembra 1966. Tento pakt v časti 2, článku 2, odseku 2 podobne ako Všeobecná deklarácia ľudských práv ustanovuje nediskriminačný prístup a rovnosť nasledovne: „Štáty, ktoré sú
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zmluvnými stranami tohto paktu, sa zaväzujú zaručiť, že práva formulované v tomto pakte
sa budú vykonávať bez akejkoľvek diskriminácie, pokiaľ ide o rasu, farbu pleti, pohlavie,
jazyk, náboženstvo, politické alebo iné presvedčenie, národný či sociálny pôvod, majetok,
rodové alebo iné postavenie.“
Podobným medzinárodným dokumentom prijatým na pôde OSN je aj Medzinárodný
pakt o občianskych a politických právach (1995), prijatý tiež 16. decembra 1966. Aj tento
v časti 2, článku 2 a odseku 1 upravuje nediskriminačný prístup a rovnosť nasledovne:
„Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto paktu, sa zaväzuje rešpektovať práva uznané
v tomto pakte všetkým jednotlivcom na svojom území a podliehajúcim jeho právomoci bez
akéhokoľvek rozlišovania podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického
alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného
postavenia“. Článok 20, odsek 2 v časti 2 zákonom zakazuje akúkoľvek obhajobu národnostnej, rasovej alebo náboženskej nenávisti, ktorá vedie k diskriminácii, nepriateľstvu či
násiliu. V článku 27 tohto paktu je ustanovené právo užívať vlastnú kultúru nasledovne:
„V štátoch, kde existujú etnické, náboženské alebo jazykové menšiny, nesmie sa príslušníkom týchto menšín upierať právo, aby spolu s ostatnými členmi skupiny užívali vlastnú
kultúru, vyznávali a vykonávali vlastné náboženstvo, alebo používali vlastný jazyk.“
V porovnaní so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv sú práva uvedené v Medzinárodnom
pakte o občianskych a politických právach vymedzené širšie a medzinárodne záväzne. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach uvádza aj práva, ktoré vo Všeobecnej
deklarácii uvedené nie sú. Z pohľadu národnostných menšín je dôležité, že Medzinárodný
pakt o občianskych a politických právach na viacerých miestach výslovne zakazuje akúkoľvek diskrimináciu pri uplatňovaní ľudských práv a základných slobôd uvedených v tomto
Pakte z dôvodov príslušnosti k národnostnej, či etnickej skupine (Valentovič, 1995a).
Na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv nadväzuje aj Deklarácia OSN o právach
osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám
(1995),

prijatá

18.

decembra

1992.

V článku

1

je

ustanovená

ochrana

existen-

cie národnostnej alebo etnickej, kultúrnej, náboženskej a jazykovej identity menšín na svojom území, kde žijú a budú utvárať podmienky na ochranu tejto identity. Článok 2 zakotvuje právo osôb, ktoré patria k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým
menšinám (ďalej osoby patriace k menšinám) užívať vlastnú kultúru, vyznávať a vykonávať
svoje náboženstvo a používať vlastný jazyk bez akejkoľvek diskriminácie, efektívne sa zúčastňovať na verejnom

a inom

živote,

efektívne participovať na

prijímaní

rozhodnutí

o národných otázkach, vytvárať a udržiavať si vlastné združenia, ako aj kontakty s členmi
svojej skupiny a osobami patriacim k iným menšinám. Článok 3 ustanovuje, že osobe, ktorá
patrí k menšine, nesmie vzniknúť žiadna ujma, ktorá súvisí s jej rozhodnutím vykonávať
alebo nevykonávať práva uvedené v tejto Deklarácii. Článok 4 uvádza povinnosť štátov prijať
opatrenia, ktoré zabezpečia menšinám ich práva garantované touto Deklaráciou. „Článkom
8 Deklarácia stanovuje štátom povinnosť plniť medzinárodné záväzky vo vzťahu k osobám
patriacim k menšinám. Žiadne opatrenia prijímané na efektívne uplatňovanie uvedených
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práv nesmú byť v rozpore so zásadou rovnosti, územnej celistvosti a politickej nezávislosti
štátov...“ (Oláh 1995a, s.47).
Na pôde Rady Európy bol dňa 4. 11. 1950 prijatý Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1995), ktorý sa v preambule opiera o práva a slobody uvedené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a hovorí, že „znovu potvrdzujúc svoju hlbokú
vieru v tie základné slobody, ktoré sú základom spravodlivosti a mieru vo svete a ktoré sa
najlepšie zachovávajú na jednej strane účinnou politickou demokraciou a na druhej strane
spoločným poňatím a dodržiavaním ľudských práv, od ktorého závisia“. Prvá hlava hovorí
o základných právach a v článku 14 ustanovuje nediskriminačný prístup a rovnosť, podľa
ktorého „užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť
k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie“. Tento dohovor nie je záväzný
pre Európsku úniu, aj keď členské štáty EÚ ako členovia Rady Európy ju dodržiavajú. Dohovor je súčasťou Lisabonskej zmluvy.
Výborom ministrov RE dňa 10. novembra 1994 bol ďalej prijatý Rámcový dohovor
o ochrane národnostných menšín, ktorý bol Slovenskou republikou podpísaný 1. februára
1995 (Ministerstvo kultúry SR, 1995). Tento dohovor bol podpísaný 27 štátmi, čím si získal
veľmi širokú podporu celej Európy. „Je najvýznamnejším celoeurópskym štandardom, ktorý
stanovuje pravidlá správania sa štátov pri ochrane národnostných menšín“ (Valentovič
1995b, s.57). Už v samotnej preambule tohto dohovoru (Text Rámcového dohovoru
o ochrane národnostných menšín, 1995) je uvedené: „...súc rozhodnuté, v rámci ich príslušného územia, chrániť jestvovanie národnostných menšín; majúc na zreteli, že pohnutá európska história ukázala, že ochrana národnostných menšín je podstatná pre stabilitu, demokratickú bezpečnosť a mier na tomto kontinente; majúc na zreteli, že pluralitná a skutočne demokratická spoločnosť by mala nielen rešpektovať etnickú, kultúrnu, jazykovú a náboženskú
identitu každej osoby patriacej k národnostnej menšine, ale aj vytvárať primerané podmienky
umožňujúce im vyjadrovať, zachovávať a rozvíjať túto identitu;...“ V tejto preambule je tak
jasne formulovaná snaha o ochranu národnostných menšín v záujme zachovania mieru na
európskom kontinente, ale aj v záujme demokracie, stability a vzájomnej integrity jednotlivých štátov. Časť 1, článok 1 tohto dohovoru ustanovuje ochranu národnostných menšín
a práv a slobôd osôb patriacich k týmto menšinám. Ich ochrana tvorí integrálnu súčasť medzinárodnej ochrany ľudských práv a ako taká spadá do rámca medzinárodnej spolupráce.
V podobnom duchu sa nesú aj ďalšie časti a články, podľa ktorých osobám patriacim
k národnostným menšinám patrí právo rovnosti, ochrany pred hrozbou a diskrimináciou,
právo na slobodu názoru, prejavu, právo na zriaďovanie tlačových médií i vlastných médií,
na využívanie vlastného jazyka, na používanie vlastného priezviska, na vzdelávanie, právo
učiť sa v jazyku svojej menšiny, právo zriaďovať vlastné súkromné zariadenia pre vzdelávanie a odbornú prípravu a pod. Dohovor obsahuje aj povinnosti plynúce pre osoby patriace
k menšine v zmysle rešpektovania vnútroštátneho poriadku i práv iných, najmä práv väčšiCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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ny, alebo práva iných menšín. Dohovor obdobne obsahuje aj záväzok zaväzujúcich sa strán
tieto práva dodržiavať. Slovenská republika tento Rámcový dohovor podpísala ako jedna
z prvých krajín, čím dala „mimo iného jasne najavo, že je pripravená plniť všetky medzinárodnoprávne záväzky týkajúce sa práv národnostných menšín“ (Valentovič 1995b, s.55).
Tento dokument je označovaný aj ako kódex práv národnostných menšín, ktorý sa určitým
spôsobom ako jediný medzinárodný dokument snaží definovať národnostnú menšinu
v známom, ale neplatnom Odporúčaní Parlamentného zhromaždenia RE č. 1 201 o právach
národnostných menšín (Fábry, 1998), ktorý nebol schválený Výborom ministrom a bol nahradený Rámcovým dohovorom RE.
„... so zreteľom na to, že uplatnenie sociálnych práv by sa malo zabezpečiť bez diskriminácie z dôvodov rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva, politických názorov, národnosti alebo sociálneho pôvodu...“ dohodli sa signatári na podpísaní Európskej sociálnej
charty (1995), ktorá ustanovuje sociálne práva na princípe rovnosti, teda aj osobám patriacim k menšinám.
1. októbra 1990 bolo prijaté Odporúčanie 1134 o právach menšín (Parliamentary Assembly, 1990). V tomto Odporúčaní sú uvedené všeobecné poznámky o menšinách, ktoré
okrem iného zdôrazňujú jednotlivé osobitosti existujúce medzi týmito menšinami. Menšinám
priznáva významnú úlohu v prínose pre mnohotvárnosť a kultúrnu rozmanitosť členských
štátov Rady Európy, pričom priznáva, že ešte stále existuje veľa problémov týkajúcich sa
menšín, riešenie ktorých je jedným z hlavných cieľov, ktoré si Rada Európy vytýčila. Na tomto základe boli v odporúčaní vytýčené 4 základné zásady o právach menšín:
1. rovnaký prístup k súdom a nevyhnutnosť poskytovať práva garantované Európskym
dohovorom o ľudských právach,
2. zakotvenie všeobecného ustanovenia o zákaze diskriminácie v Európskom dohovore
o ľudských právach,
3. osobitné postavenie danej menšiny môže oprávňovať na osobitné opatrenia v jej prospech,
4. menšinám sa umožní slobodne a bez obmedzení styk s občanmi iných štátov,
s ktorými majú spoločný pôvod alebo dedičstvo bez toho, aby sa porušovala zásada
územnej celistvosti štátov.
Uvedené Odporúčanie (1995) okrem iného definuje národnostné menšiny odlišne od
jazykových menšín, pričom vo vzťahu k národnostným menšinám uvádza, že ide o oddelené
alebo odlišné skupiny, ktoré sú zreteľne vymedzené a usídlené na území štátu, ich členovia
sú štátnymi príslušníkmi štátu a majú určité náboženské, jazykové, kultúrne alebo iné črty,
ktoré ich oddeľujú od väčšiny obyvateľstva.“ Odporúčanie bližšie ustanovuje aj jednotlivé
záväzky štátov vo vzťahu k menšinám.
Vo vzťahu k právam menšín bolo ďalej dňa 9. februára 1992 prijaté aj Odporúčanie
1177 o právach menšín a Odporúčanie 1201 – Dodatkový protokol o právach osôb patriacich k národnostným menšinám (1995) z 1. februára 1993.
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Na pôde Rady Európy v súvislosti s národnostnými menšinami bol prijatý aj Text návrhu Dodatkového protokolu k Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd
týkajúceho sa osôb patriacich k národnostným menšinám (1995). Tento Dohovor v časti I,
článku 1 definuje národnostné menšiny ako skupiny osôb v danom štáte, ktoré:
a) majú trvalé bydlisko na území daného štátu a sú jeho občanmi,
b) udržujú dlhodobé, pevné a trvalé zväzky s daným štátom,
c) majú zreteľné etnické, kultúrne, náboženské alebo jazykové charakteristické znaky,
d) sú dostatočne početné, hoci počtom menšie ako ostatné obyvateľstvo daného štátu, alebo regiónu tohto štátu,
e) sú vedené záujmom spoločne zachovať to, čo tvorí ich spoločnú identitu, vrátane
ich kultúry, ich tradícií, ich náboženstva a ich jazyka.
Ďalšie časti tohto Dohovoru hovoria o základných právach a všeobecných zásadách,
ktoré sú obdobné ako práva a zásady ustanovené aj vo vyššie uvedených medzinárodných
zmluvách a dohovoroch.
Na pôde Rady Európy bol v súvislosti s menšinami prijatý ešte jeden dokument – Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov (1995) - ktorý okrem iného vymedzuje základné definície, záväzky, režim ochrany, ciele a zásady uplatňovania i opatrenia na
podporu používania týchto jazykov.
Problematike menšinových práv sa venovalo ešte niekoľko medzinárodných dokumentov. Medzi nimi je aj a Dodatočný protokol o právach národnostných menšín k Európskej
konvencii ľudských práv, ktorý bol prijatý Parlamentným zhromaždením Rady Európy 1.
februára 1993, ale aj Odporúčanie 1300 na ochranu práv menšín z roku 1996, Odporúčanie
1353 na prístup menšín k vyššiemu vzdelaniu z roku 1998 a Odporúčanie 1623 – práva
národnostných menšín z roku 2003 (Kusý 1998),.
Nezastupiteľnú

úlohu

v problematike

menšinových

práv

má

aj

Konferencia

o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Jej dokument sa nesie „v duchu idey, podľa ktorej národnostné menšiny predstavujú neoddeliteľnú súčasť spoločnosti štátov, v ktorých žijú, že
obohacujú každý taký štát a spoločnosť, že uplatnenie práv národnostných menšín sa bude
uskutočňovať v zhode so zásadami rovnosti a nediskriminácie voči ostatným občanom
v danom štáte“ (Valentovič, 1995c, s. 95). Záverečný akt KBSE v sebe zahŕňa najmä neporušiteľnosť hraníc, rovnosť, celistvosť štátov, mierové urovnanie sporov, rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd a spoluprácu štátov (Záverečný akt KBSE, 2006).
Na pôde Európske únie sú práva menšín upravené v Smernici Rady Európskej únie
43/2000, ktorá ustanovuje zásadu rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod a v Charte základných práv Európskej únie, v ktorej hlava III.
upravuje rovnosť.
Od 1. decembra 2009 je platná Lisabonská zmluva, ktorá v čl. 6, ods. 2 zahŕňa Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a mení sa ňou Zmluva o Európskej únii
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a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva. Záväznou sa týmto stáva aj Charta základných práv Európskej únie. Lisabonská zmluva definuje európske občianstvo a posilňuje
práva európskych občanov a národné parlamenty (Úradný vestník Európskej únie, 2007).
Medzinárodné dokumenty svojou úpravou vytvárajú záväzky pre členské štáty k tomu,
aby práva menšín boli upravené nielen v rámci vlastného zákonodarstva, ale zároveň aby
boli práva menšín zakotvené aj v medzištátnych zmluvách. Slovenská republika je viazaná
zmluvami s nadnárodnou pôsobnosťou s dvojstranným charakterom, v ktorých je možné
vymedziť aj postavenie národnostných menšín. V Zmluve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Poľskou republikou o dobrom susedstve, solidarite a priateľskej spolupráci (1995) sa tieto zmluvné štáty zaviazali, že príslušníci poľskej menšiny v Českej
a Slovenskej Federatívnej republike a príslušníci českej a slovenskej národnostnej menšiny
v Poľskej republike majú právo samostatne, ako aj v spoločenstve s inými členmi svojej skupiny

slobodne

vyjadrovať,

uchovávať

a rozvíjať

svoju

etnickú,

kultúrnu,

jazykovú

a náboženskú svojbytnosť a rozvíjať svoju kultúru vo všetkých smeroch. V tejto Zmluve je
zakotvené aj právo používať svoj materinský jazyk. Obdobne je vyjadrené aj postavenie príslušníkov nemeckej menšiny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a postavenie príslušníkov českej a slovenskej menšiny v Spolkovej republike Nemecko v Zmluve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o dobrom
susedstve a priateľskej spolupráci (1995). Dobré priateľské vzťahy a právo príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Českej republike a príslušníkov českej národnostnej menšiny v Slovenskej republike slobodne sa vyjadrovať, rozvíjať svoju svojbytnosť a kultúru,
zabezpečuje Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci (1995), pričom Slovenská republika má obdobnú
zmluvu o menšinách uzavretú aj s Ukrajinou. Ide o Zmluvu o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou (1995).
Dôležitosť postavenia národnostnej menšiny je vyzdvihovaná aj Zmluvou o dobrom
susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou
(1995). Je to prvá medzištátna zmluva uzavretá medzi Maďarskom a Česko – Slovenskom
z roku 1949, ktorá bola nahradená zmluvou z roku 1968 a tá bola „sukcedovaná na základe
vyhlásenia NR SR v decembri 1992“ (Oláh 1995b, s.75). V tejto zmluve sa obe strany zaviazali vzájomne garantovať práva svojich menšín a vytvárať spoluprácu v záujme realizovania
cieľov tejto zmluvy, pričom v článku 15 potvrdzujú, že „ochrana národnostných menšín
a práv a slobôd osôb patriacich k týmto menšinám tvorí integrálnu súčasť medzinárodnej
ochrany ľudských práv a ako taká spadá do rámca medzinárodnej spolupráce. V tomto
zmysle teda nie je výlučne vnútornou záležitosťou štátu a je aj predmetom legitímnej pozornosti medzinárodného spoločenstva“.
Všetky vyššie uvedené medzinárodné zmluvy i dohovory upravujú práva menšín
a vymedzujú ich postavenie, či už záväzne, alebo bez právnej záväznosti Avšak ani jeden
z uvedených dokumentov výslovne neustanovuje právo menšín vytvárať si v štáte vlastnú
samosprávu, či už na územnom alebo na záujmovom základe. Preto budeme v nasledujúcej
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kapitole analyzovať vnútroštátne zákonodarstvo vybraných štátov Európy – Slovenskej republiky a Maďarska.

1.3. Samospráva a jej konceptuálne vymedzenie
Spravovanie vecí verejných tvorí základ pre vytvorenie jednotlivých úrovní vládnutia,
a to aj z hľadiska verejnej správy, ktorá v sebe zahŕňa úrovne štátnej správy aj samosprávy2.
Na tomto základe pre spravovanie verejných záležitostí možno stručne konštatovať, že štátnou správou rozumieme ovplyvňovanie verejných záležitostí prostriedkami, ktoré majú štátnu povahu, na rozdiel od samosprávy, ktorou rozumieme sústavné ovplyvňovanie verejných
záležitostí prostriedkami, ktoré nemajú štátnu povahu. Miestna samospráva teda predstavuje výkon úloh správy vecí verejných (prepojených s konkrétnym územím) prostredníctvom
samostatných, štátom uznaných subjektov. Samotný pojem samosprávy je nevyhnutne spojený s pojmom a chápaním verejnej správy ako takej. Verejná správa teda predstavuje správu verejných záležitostí, ktorá je jedným z charakteristických prejavov výkonnej moci. Reprezentuje ju štát prostredníctvom vlastných orgánov, ale aj prostredníctvom verejnoprávnych organizácií, ktoré sú na to splnomocnené. Miestne správy predstavujú dôležitý ukazovateľ pri chápaní jednotlivých krajín ako demokratických. Samotná samospráva ako právo
jednotiek spravovať vlastné záležitosti je neoddeliteľným znakom súčasnej demokracie. Pretože každý štát, ak má byť považovaný za demokratický, musí mať vytvorený systém, ktorý
umožňuje na jednej strane vytvoriť racionálnu centralizáciu a koncentráciu verejnej moci,
na druhej strane v súlade s princípom subsidiarity verejnú moc dekoncentrovať na nižšie
články štátnej a spoločenskej štruktúry. Nadradeným orgánom majú byť priznané iba také
kompetencie a úlohy, ktoré nemôžu byť práve z dôvodu racionality a efektívnosti priznané
nižším úrovniam štátu a spoločnosti. V menšom spoločenstve je verejná moc bližšie
k človeku, a tým má človek väčšiu možnosť podieľať sa na jej uskutočňovaní, na správe vecí
verejných. Nevyhnutnosť zlučiteľnosti samosprávy s demokraciou a pluralitou spôsobila
vznik partnerského vzťahu medzi štátom a verejnoprávnymi korporáciami. Na tomto základe
samospráva disponuje určitým rozsahom kompetencií a právomocí, ktoré môže vykonávať
iba ako subjekt neštátneho charakteru, ktorému boli tieto právomoci prenesené cestou decentralizácie.
Samospráva teda predstavuje popri štátnej správe a verejnoprávnych korporáciách
jeden z troch pilierov verejnej správy, ktorý je vykonávaný v rámci podmienok a právomocí,
ktoré boli samospráve priznané. Už v roku 1990 sa v Slovenskej republike zaviedol tzv. oddelený model správy vzhľadom na rozsiahlu decentralizáciu, ktorá prebehla na Slovensku
(Slávik, 2008) a priniesla tak oddelenie štátnej správy vykonávanej na centrálnej a miestnej

2

Bližšie pozri Geffert 2010, s. 5.
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úrovni a samosprávy, vykonávanej na regionálnej a komunálnej úrovni. Samospráva je tak
časťou verejnej správy, ktorú ale nevykonáva ju štát.
Pojem samospráva je možné vymedziť z niekoľkých hľadísk. Môže ísť o pohľad, podľa
ktorého na jednej strane ide o samosprávnu činnosť, ktorá predstavuje činnosť jednotiek
územnej samosprávy a na druhej strane ide o činnosť tzv. profesijnej, resp. záujmovej samosprávy. Právne chápanie samosprávy je založené na tom, že verejnú správu vykonávajú aj
iné ako štátne subjekty (Posluch, 1996). Ide o „správu vecí verejných najdemokratickejším
spôsobom, teda priamo občanmi, v rámci samosprávnych celkov, ktorá sa spolu so štátnou
správou zúčastňuje na zabezpečovaní celospoločenských záujmov“ (Průcha 1999, s.24).
Průcha (1999) ďalej zdôrazňuje, že samospráva sa od štátnej správy odlišuje najmä
formami a metódami svojho pôsobenia a vo verejnej správe ako vo výkonnej správe štátu
predstavuje ovplyvňovanie, ale aj pôsobenie na spoločenský život prostriedkami neštátneho
charakteru. Potom takto chápaná samospráva nielen nie je, ale ani nemôže byť stotožňovaná so štátnou správou, a to najmä kvôli štátomocenskej podstate štátnej správy, ak sa aj
samotná samospráva zúčastňuje a spolupodieľa na realizácii verejných záležitostí.
Z právneho hľadiska je na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov možné samosprávu chápať ako relatívne samostatnú zložku spoločenského usporiadania, to znamená, že samospráva nie je výhradne oddelená od štátnej správy.
Z politického hľadiska je možné samosprávu chápať ako „formu realizácie verejnej správy
občanmi, vládu ľudu, ľudové vládnutie“ (Géciová 2002, s.11). Lobkowicz in: Géciová 2002,
s.11) zdôrazňuje, že „podstata samosprávy spočíva v tom, že osobnosti, ktoré riadia verejnú
správu, sú povolané k svojmu úradu zásadne z toho dôvodu, že požívajú dôveru svojich spoluobčanov“.
Rozsiahlou decentralizáciou bola na obce ako na najnižšie samosprávne jednotky
prenesená významná časť kompetencií, ale zároveň sa na ne preniesla aj zodpovednosť za
zabezpečenie týchto kompetencií. Takýto fenomén na jednej strane síce spôsobil, že pozícia
obcí v rozhodovaní sa posilnila a autonómia sa zvýšila, avšak na druhej strane sa zvyšuje aj
zodpovednosť obce za vlastný rozvoj, a to tak z hľadiska kultúrneho, ako aj ekonomického,
či sociálneho. Samozrejme, očakávaným výsledkom decentralizácie nebolo vytvoriť absolútne
autonómne celky vo vnútri jednotného štátu. Očakávaným výsledkom decentralizácie bolo
skôr posilnenie nižších úrovní práve tam, kde štát nemal dosah, alebo kde bol štátny dosah
iba minimálny. A práve na tomto základe je nevyhnutné uvedomiť si, že určitá miera autonómie je potrebná preto, aby obce mohli zároveň za svoj rozvoj aj zodpovedať. Tým sa docieli, že ak si obce budú chcieť zabezpečiť svoju prijateľnú existenciu aj do budúcnosti, budú
nútené správať sa efektívne a účinne, čo sa môže pozitívne odraziť aj na kvalite života obyvateľov obcí. Štát si však na druhej strane potrebuje ponechať určitú mieru kontroly nad svojim územím. Úrady štátnej správy disponujú iba takou mierou kompetencií, ktoré im zveril
štát a zabezpečujú iba také funkcie, ktoré zabezpečuje štát mimo okruhu kompetencií, ktoré
boli zverené samospráve. Na území Slovenskej republiky sa tak vyprofilovala správa vecí
verejných v dvoch líniách.
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Samospráva sa pre naplnenie verejného záujmu vykonáva na určitom území, alebo
sa vykonáva na základe združovacieho práva okolo určitého záujmu. Na tomto základe môžeme hovoriť o samospráve územnej a záujmovej (tab. 1).

Tab. 1:

Členenie samosprávy

SAMOSPRÁVA

ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA

ZÁUJMOVÁ SAMOSPRÁVA

• miestna samospráva
• regionálna samospráva
• regionálna samospráva
Zdroj: Tej, 2004.

• parlament

Pre potreby vymedzenia menšinovej samosprávy v rámci územnej samosprávy tak v
Slovenskej republike ako aj v Maďarsku považujeme za nevyhnutné ozrejmiť konceptualizáciu jednotlivých častí samosprávy. Táto nevyhnutnosť plynie z existujúcich rozdielov samosprávy menšín v Maďarsku a v Slovenskej republike, nakoľko samotná menšinová samospráva predstavuje v oboch krajinách akoby kombináciu územnej a záujmovej samosprávy,
postavenej na rôznych základoch s rôznymi kombináciami.

1.3.1.Územná samospráva
Územné členenie Slovenskej republiky a Maďarska a fungovanie územnej samosprávy v týchto štátoch predstavuje predpoklad konceptualizácie územnej samosprávy. Konkretizácia súčasnej situácie v územnej samospráve bude nápomocná pri vymedzení pôsobenia
menšín v samospráve, pričom existujúce rozdiely plynúce z tohto územného členenia a organizácie územnej samosprávy sa môžu prejaviť a predpokladá sa, že sa aj prejavia
v menšinovej samospráve.
Dôležitosť miestnej samosprávy je zvýraznená prijatým Dohovorom Rady Európy, tzv.
Európskou chartou miestnej samosprávy (1995, s. 62). Táto dôležitosť je vyzdvihovaná už
v samotnej preambule Charty, podľa ktorej: „ ...miestne orgány predstavujú jeden z hlavCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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ných pilierov každého demokratického systému, ..., právo občanov byť účastníkmi riadenia
verejných vecí je jednou z demokratických zásad, ... práve na miestnej úrovni sa môže toto
právo najlepšie uplatňovať“. Táto Charta okrem iného zakotvuje rozsah miestnej samosprávy, vymedzenie pôsobností miestnych orgánov, ako aj zmeny tohto vymedzenia, právo
miestnych orgánov na združovanie a iné.
Základným predpokladom samosprávy je „vytvorenie optimálneho spojenia medzi parlamentarizmom, osobnou slobodou jednotlivca – občana a komunálnou samosprávou“
(Škultéty 1995, s.13). Územná samospráva je podľa Škultétyho (1995) budovaná ako organizačná forma verejnej správy, a to práve na zabezpečenie úloh jednotlivých spoločenstiev občanov, pričom ide o také úlohy, na ktorých efektívne splnenie štát nestačí. Tento typ samosprávy sa od ostatných typov samospráv líši najmä tým, že v územnej samospráve existujú
verejné záujmy, ktoré sú však vlastné určitému, prevažne miestnemu spoločenstvu ľudí.
Toto spoločenstvo má legislatívne priznané postavenie právnickej osoby, ktorá je od štátu
odlišná, ako aj legislatívne priznané pôsobnosti a môže si voliť vlastné orgány. „Územná samospráva je prirodzeným ohniskom komunity, ktorá na ňou spravovanom území žije“ (Tej
2004, s.65).
Pre pochopenie rozdielu medzi správnymi a samosprávnymi celkami a pre ďalšie objasnenie územnej samosprávy je žiaduce objasniť správne členenie, čiže správne jednotky
a samosprávne jednotky existujúce v podmienkach Slovenskej a Maďarskej republiky.
Správnu organizáciu na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 221/1996 Z.z. o
územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Paragraf 7 citovaného zákona hovorí, že správnymi celkami Slovenskej republiky sú kraje a okresy. Kraje sa členia na okresy. Územný obvod kraja a územný obvod okresu sú územnými
obvodmi na výkon pôsobnosti orgánov štátu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Územnú samosprávu ako takú v Slovenskej republike však vymedzuje v prvom rade
Ústava SR a v neposlednom rade aj celé spektrum zákonov. Podľa článku 64 a 64a Ústavy
SR je základom územnej samosprávy obec, ale tvoria ju obce a vyššie územné celky. Obec a
vyšší územný celok sú samostatné územné samosprávne a správne celky Slovenskej republiky združujúce osoby, ktoré majú na ich území trvalý pobyt. Podrobnosti ustanoví zákon.
V súčasnosti sa na území SR vykonáva územná samospráva v 2928 obciach (Bačík, [cit.
2012-2-21]) a v 8 samosprávnych krajoch.
Územie Maďarska sa člení na hlavné mesto, župy, mestá a obce (Ústava Maďarska,
hlava IX, §41, odsek 1), pričom v Maďarsku je 3108 obcí. Miestna samospráva sa tu vykonáva

prostredníctvom

dedinských

a mestských

samospráv,

mestských

samospráv

s právomocami kraja, obvodných samospráv hlavného mesta, krajských samospráv
a samosprávy hlavného mesta (Horváth 1994).
Paragraf 42 Ústavy Maďarska (ďalej len Ústava MR) hovorí, že občania s aktívnym volebným právom v meste, obci, v hlavnom meste a v jeho mestských častiach, majú právo na
výkon miestnej samosprávy. Ústava MR v uvedenom paragrafe definuje aj miestnu samosprávu ako samostatnú, demokratické postupy vyznávajúcu správu, týkajúcu sa miestnych
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verejných vecí, kde voliči vykonávajú miestnu moc v záujme obyvateľov. Paragraf 43, odsek
1 Ústavy MR hovorí, že základné práva miestnych samospráv sú rovnaké, ale povinnosti
samospráv môžu byť odlišné. Práva a povinnosti miestnych samospráv ustanovuje zákon.
Pôsobnosť samosprávy v oblasti vykonávania právnych úkonov je pod ochranou súdu.
V záujme ochrany práv miestnej samosprávy sa samospráva môže obrátiť aj na Ústavný súd
(§43, odsek 2 Ústavy MR). Nasledujúce ustanovenia Ústavy MR v hlave IX o miestnej samospráve definujú samotnú organizáciu miestnej samosprávy s povinnosťami zvolených členov,
pričom maďarský zákon o miestnej samospráve LXV z roku 1990 bližšie opisuje jednotlivé
druhy miestnych samospráv.

1.3.2. Záujmová samospráva
„Záujmová samospráva zahŕňa všetky inštitúcie, ktoré svoju existenciu odvodzujú od
združovacieho práva a ktoré spája konkrétny spoločenský záujem“, pričom ich základným
prvkom je samosprávny spôsob ich vlastnej činnosti a snaha zúčastňovať sa na verejnom
živote (Konečný 2006, s.23). Základným rozdielom na odlíšenie záujmovej samosprávy od
samosprávy územnej by mohol byť princíp dobrovoľnosti. V tomto zmysle máme na mysli
princíp, na základe ktorého sa občania môžu združovať za účelom združovania svojich záujmov a ich napĺňania. V prípade územnej samosprávy je totiž tento princíp takmer vylúčený3, nakoľko obyvatelia konkrétnych obcí si vytvárajú svoju územnú samosprávu s ohľadom
na územie, na ktorom sa ich obec nachádza. Keďže základom záujmovej samosprávy je
združovacie právo a na tomto základe funguje samospráva aj za účelom väčšej alebo menšej
účasti na organizácii spoločenského a politického života, pričom si samostatne určuje spôsob vnútornej činnosti, na svoj výkon nepotrebuje zvolenie štátneho orgánu (Škultéty 1995).
Podstata záujmovej samosprávy teda spočíva v „úsilí zjednotiť skupinové záujmy so záujmami širšími, verejnými“ (Géciová 2002, s.15). Aj v záujmovej samospráve ide o združovanie
v prospech verejného záujmu, ktorý predstavuje „základ politiky v samospráve“. Tento základ predstavuje politický prístup k verejnému záujmu, nakoľko občiansky prístup znamená
definovať problém a od kompetentných orgánov žiadať jeho nápravu v prospech verejného
záujmu (Kaliňák 2006). Podľa toho, na základe akého záujmu sa združovacie právo uplatňuje, sú jednou z foriem záujmovej samosprávy aj stavovské organizácie, združujúce fyzické
osoby. Tieto sú reprezentované najmä profesijnými komorami združujúcimi príslušníkov
tradičných slobodných povolaní (Tej 2004). Tieto organizácie však predstavujú samosprávu
za predpokladu, že bol na ňu zákonom prenesený určitý okruh úloh. V stavovskej organizácii sa záujmy združujú prostredníctvom členstva, pričom členom môže byť ten, kto spravidla okrem určitých osobnostných vlastností spĺňa aj podmienku profesie. Na Slovensku možno nájsť niekoľko príkladov stavovských organizácií, združovaných na základe výkonu urči-
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Takmer vylúčený v tomto zmysle znamená, že obyvatelia sa môžu rozhodnúť zmeniť trvalý pobyt
(pozn. autorky).
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tej profesie, pričom o týchto organizáciách môžeme hovoriť ako o samospráve (napríklad §2
zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, podľa ktorého advokát je ten, kto je zapísaný do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora.).
Akýmsi podtypom záujmovej samosprávy by mohla byť menšinová samospráva.
O tomto začlenení však nemožno hovoriť v absolútnom zmysle, nakoľko príslušníci patriaci
k akejkoľvek menšine sa môžu združovať na základe svojho záujmu, čím si môžu vytvárať
menšinovú samosprávu, avšak príslušníci určitej národnostnej menšiny, žijúcej na určitom
teritóriu, si vytvárajú územnú samosprávu. V tomto zmysle je ale polemické, či v rámci
územnej samosprávy budú hájiť verejné záujmy týkajúcej sa ich obce, alebo budú hájiť svoje
záujmy, ktoré sú viac záujmami minority voči majoritnej skupine.

1.3.3. Menšinová samospráva
Miestne správy a samosprávy predstavujú dôležitý prvok moderného demokratického
štátu. Podobne ako v celej Európe, aj v Slovenskej republike a v Maďarsku žije široké pole
národnostných menšín povedľa majoritného národa. Keďže národnostná menšina územne
patrí k inému národu ako je jej materský národ a tým žije aj na území iného štátu ako je
materský, dostáva sa do stredu dvoch pólov. Na jednej strane to, že žije na území iného štátu, spôsobuje jej ovplyvňovanie znakmi, ktoré sú odlišné od znakov, ktoré táto menšina vyznáva – jazyk, kultúra a pod. Na druhej strane sa však národnostná menšina neustále hlási
k materskému národu a v tom zmysle s ním vyznáva určité rovnaké znaky. Skutočné postavenie národnostnej menšiny je teda niekde medzi týmito dvoma krajnosťami (Kusý 1998).
Každopádne práve územná patričnosť menšín je jedným zo základných predpokladov pre
vymedzenie „menšinovej samosprávy“.
Pojem menšinová samospráva je možné spájať s pojmom etnická samospráva, ktorá
predstavuje „uplatnenie etnického princípu na niektorú z foriem samosprávy“ (Kusý, 1998,
s. 130). Takto môžu vzniknúť organizácie a inštitúcie, v ktorých sa uplatňuje princíp etnickej samosprávy, založený na báze záujmovej samosprávy, čo znamená, že sa príslušníci národnostných menšín môžu združovať na základe spoločného záujmu a vytvoriť tak záujmovú
samosprávu.
Podľa slovenského zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je každý, kto má trvalý
pobyt v obci, obyvateľom obce a môže sa tak zúčastňovať na samospráve obce. Takýmto
spôsobom sa príslušník menšiny môže podieľať na správe vecí verejných na určitom vymedzenom území. Na druhej strane zárodok menšinovej samosprávy v Slovenskej republike
možno nájsť v Ústave SR, v druhej hlave, v štvrtom oddiele, v článku 34, z ktorého vyplýva
záruka na „všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými príslušníkmi menšiny alebo
skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom
jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať a udržiavať vzdelávacie
a kultúrne inštitúcie.“ Dalo by sa teda povedať, že uplatnenie menšinovej samosprávy je v
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Slovenskej republike možné uskutočniť aj prostredníctvom záujmovej samosprávy, v ktorej
sa na báze určitého záujmu môžu osoby patriace k národnostnej menšine spojiť a v tejto
oblasti vykonávať vlastnú samosprávu, avšak za predpokladu, že na ňu budú zákonom prenesené určité úlohy a kompetencie. Nakoľko je však pojem menšinová samospráva v Slovenskej republike pojmom veľmi relatívnym a Ústava SR, ani zákony SR, či vyhlášky
a opatrenia nevymedzujú pojem menšinová samospráva, je pôsobenie menšín v samospráve
možné vymedziť iba prostredníctvom územnej samosprávy cez pôsobenie na miestnej úrovni,
prípadne, ak je to možné, aj prostredníctvom záujmovej samosprávy, v ktorej sa príslušníci
menšín spájajú na základe rovnakého záujmu (pravdepodobne spojeného so zvykmi
a kultúrou danej menšiny), ale iba za vyššie uvedenej podmienky.
Maďarské zákony na rozdiel od slovenskej legislatívy vymedzujú nielen pojem menšinovej samosprávy, ale aj jej pôsobnosť a rozdelenie podľa administratívno-správneho členenia krajiny. Podľa zákona č. LXXVII z roku 1993 o národnostných a etnických menšinách je
menšinová samospráva organizácia, ktorá vykonáva v tomto zákone určené úlohy v oblasti
verejných služieb, funguje vo forme zboru, disponuje právnou subjektivitou, je založená cestou demokratických volieb - na báze tohto zákona – na základe postupu určeného osobitným zákonom, a ktorá vzniká pre uplatňovanie práv prináležiacich menšinovým spoločenstvám, na ochranu a zastupovanie záujmov menšín, na samostatné vykonávanie menšinových verejných záležitostí na oblastnej, teritoriálnej (župnej a v hlavnom meste) alebo celoštátnej úrovni.
O pôsobení menšinovej samosprávy v Maďarsku a o jej postavení je bližšie pojednávané v samostatnej podkapitole.
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2.

Slovenská a maďarská identita a participácia menšín na územnej samospráve
Riešiť problém slovenskej a maďarskej identity v územnej samospráve znamená

v prvom rade vymedziť časť histórie, v ktorej dochádza k stretu medzi slovenským
a maďarským národom, počnúc 19. storočím a súčasnosťou končiac. Pre dosiahnutie cieľa
daného v tejto kapitole je zároveň nevyhnutné vymedziť postavenie príslušníkov slovenskej
národnosti v Maďarsku a príslušníkov maďarskej národnosti na Slovensku, a to cez vymedzenie ich súčasného postavenia v oboch krajinách zo štatistického pohľadu, cez ústavnú
a zákonnú úpravu, až po konceptualizáciu ich postavenia v samotnej územnej samospráve
a analýzu ich participácie4 v nej.

2.1. Slovenská a maďarská identita od začiatku 19. storočia až po
súčasnosť
Stručný exkurz do histórie slovenských a maďarských vzťahov je možné začať v 5.
a 6. storočí, keď na územie dnešného Maďarska prišli slovanské kmene. Až v 9. storočí na
toto územie prišli aj maďarské kmene (Marko - Martinický 1996). Spoločná história Maďarska a Slovenska má teda dlhé korene. Neustále rozbroje, delenie územia a menšinové obyvateľstvo boli hlavným dôvodom stretnutí týchto krajín. Už v prvej polovici 19. storočia došlo
k pokusom o maďarizáciu nemaďarských národností. Uhorský snem neúspešne požadoval
úplnú maďarizáciu školstva, na čo panovník v roku 1812 vydal nariadenie proti maďarizácii
a povolil úradovanie v jazyku obyvateľstva. V roku 1830 uhorský snem prijal nové maďarizačné zákony a vďaka Sečénimu sa v tomto roku sformovalo maďarské reformné hnutie.
O dva roky neskôr bol prijatý ďalší maďarizačný zákon. V roku 1834 vychádzajú diela
s myšlienkami, že by sa Uhorsko mohlo stať federatívnym štátom viacerých národov. V roku
1839 bola maďarčina zavedená do všetkých politických a súdnych útvarov. V 1842 bol podaný Slovenský prestolný prosbopis. Išlo o dokument slovenského národného hnutia, ktorý
reagoval na silnejúcu maďarizáciu. Bol podaný Viedni a protestoval proti zavádzaniu maďarčiny. Mal iba skromné požiadavky, avšak aj tak boli jeho tvorcovia obvinení z vlastizrady.
O rok na to snem prijal ďalší zákon, ktorý rozšíril maďarizáciu do celej verejnej správy
a súdnictva (Škvarna 2006).
Reakciou na silnejúcu maďarizáciu bola vlna žiadostí, ktoré v rôznom znení žiadali
upustenie od maďarizácie. Väčšina z nich bola odozvou na marcové zákony, ktoré otvárali
cestu občianskej spoločnosti, ale zároveň aj radikálnej maďarizácii, čo viedlo k rozporom
medzi uhorskou mocou a nemaďarskými hnutiami v revolúcii 1848/49 (Škvarna 2006).

4

K problematike občianskej participácie v zrkadle demokratickej spoločnosti pozri Geffert, 2011, s. 24.
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V roku 1848 boli vypracované Liptovské žiadosti, ktoré žiadali používať maďarčinu iba ako
diplomatický jazyk a žiadali uznať svojbytnosť slovenského národa. Petícia však bola stiahnutá. Jar 1848 bola obdobím spísania Nitrianskych žiadostí. Išlo o regionálny program, ktorý na hrozbu maďarizácie a marcové zákony reagoval vyzývaním k rovnosti a bratstvu národov Uhorska. Obsahovali v sebe veľa bodov z Liptovských žiadostí. Avšak táto akcia bola
označená ako buričstvo a organizátori boli uväznení. Niektoré z bodov tohto dokumentu
prešli aj do Žiadostí slovenského národa, ktoré predstavovali najucelenejší program roku
1848. Žiadali prehĺbenie marcových zákonov a zamedzenie utláčania národov. Žiadali aj
rovnosť národov, avšak aj táto akcia bola zrušená, keďže bola vyhlásená za protiústavnú
(Kováč 1998). V roku 1849 bol v Segedíne prijatý národnostný zákon, ktorý priznával práva
aj Nemaďarom. Maďarská armáda v tomto roku kapitulovala pri Világoši a odovzdala zbrane
Rusom. Od druhej polovice 19. storočia nastala opäť silná maďarizácia. Zatvárali sa slovenské školy, cirkev hovorila iba maďarským jazykom, došlo aj k odvlečeniu detí za účelom pomaďarčenia. V 1861 sa Slováci snažili o založenie „Okolia“ – časti územia, kde v rámci Uhorska budú žiť Slováci. Tento pokus bol však neúspešný. V 1863 došlo k pokusu založiť Maticu slovenskú, ale tú nahradila organizácia Femke. V roku 1864 bolo vydané nariadenie rešpektovať v úradovaní jazyky Nemaďarov (Škvarna 2006). V tomto čase bol spracovaný aj
Marcový prosbopis. Je to programový dokument slovenského národného hnutia, ktorý presadzoval nielen austroslavizmus, ale aj rovnosť národov. Prosbopis bol predložený Františkovi Jozefovi I. a viedenskej vláde a žiadal odvolať maďarizáciou skompromitovaných úradníkov, odčleniť Slovensko od Uhorska a vytvoriť zo Slovenska autonómny útvar. Prosbopis
bol však zamietnutý (Škvarna 2006). Ďalším prelomovým bodom bolo rakúsko-maďarské
(uhorské) vyrovnanie v roku 1867. František Jozef I. bol korunovaný aj za uhorského kráľa
a vzniklo Rakúsko-Uhorsko. Vznikol dualizmus (Kováč 1998).
Do prvej svetovej vojny sa vo svete iba málo hovorilo o národnostných a etnických
menšinách.5Aj z tohto dôvodu vzbudil veľký záujem a pozornosť národnostný zákon z roku
1868, ktorý prijal a schválil uhorský snem a ktorý sa vzťahoval na všetky národnosti
a etniká, a to vrátane maďarskej národnosti. Tento zákon vymedzoval postavenie Nemaďarov v Uhorsku. Zakotvoval v sebe princíp jednotného maďarského národa. Všetkých Nemaďarov odmietal brať ako svojbytné národy. Zaviedol maďarčinu ako štátny jazyk. Porušoval
princíp rovnosti, keďže privilegoval maďarský národ a legalizoval radikálnu maďarizáciu
(Škvarna 2006). Išlo tu o „absolútnu rovnosť občana hociktorej národnosti ako jedinca, ale
špecifiká jednotlivých národnostných spoločenstiev sa už neuvádzali“ (Divičanová 1997, s.
189). Pojem národnosť sa tu však nespája s pojmom menšina. Pojem národná, alebo národnostná menšina sa do popredia začal dostávať až v súvislosti, kedy sa tieto menšiny na základe politických rozhodnutí bez toho, aby opustili územie, stali súčasťou iného štátu a tým
aj národnostnou menšinou. V takejto situácii sa podľa Divičanovej (1997) ocitli okrem iných
menšín najmä maďarské menšiny v Rumunsku, Československu a v Juhoslávii a do istej

5

Výnimku tvorili lotrinskí Nemci (Divičanová 1997).
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miery je možné charakterizovať aj slovenskú menšinu, ktorá sa z dolnozemského slovenského ostrova v Uhorsku územne stala časťou Rumunska a Juhoslávie.
V roku 1895 sa v Budapešti konal Kongres nemaďarských národností (Slováci, Srbi
a Rumuni),

ktorí

chceli

prijať

spoločný

program

proti

národnostnému

útlaku

a nedemokratickému režimu. Chceli rovnosť národov, zrušiť národnostný zákon z roku
1868, používať materinský jazyk. Bánfyho vláda však reagovala prenasledovaním Nemaďarov (Škvarna 2006). Rok 1907 je rokom prijatia Apponyiho školských zákonov, ktoré zatvorili cestu slovenskému jazyku. Maďarizácia vyústila do zastrelenia sedemnástich Slovákov
v obci Černová, keď žiadali vysvätenie kostola slovenským kňazom Andrejom Hlinkom (Marko, Martinický 1996).
Po začatí prvej svetovej vojny Slováci ako súčasť Uhorska bojovali najprv na strane
Rakúsko-Uhorska (na strane Trojspolku), ale mnohí emigrovali a za pomoci Masaryka, Štefánika a Beneša založili česko-slovenské légie, ktoré „svojim spôsobom“ dopomohli ukončiť
vojnu, keď v 1917-1918 zablokovali železnicu zo stredného Ruska do Vladivostoku
a zabránili tak návratu nemeckých a rakúsko-uhorských zajatcov späť do vlasti a ich opätovnému nástupu na front. Po tomto úkone krajiny Dohody schválili existenciu ČSR 28.
októbra 1918 (Marko, Martinický 1996). V roku 1919 však Maďarská červená armáda zaútočila na Slovensko, porušila provizórnu demarkačnú čiaru dohodnutú ešte 6. decembra
1918 Hodžom a Barthom a voči Slovákom rozpútala teror. 16. júna tohto roku bola vyhlásená Slovenská republika rád na čele s Janouškem, ktorá bola plne závislá od Budapešti
a zanikla odchodom maďarského vojska z okupovaného územia 5. júla 1919 (Škvarna
2006). Po skončení prvej svetovej vojny boli podpísané mierové dohody. V Neuvilly s Bulharskom, v Saint-Germain s Rakúskom, kde sa ČSR zaviazala dodržiavať práva menšín
a v Trianone s Maďarskom dňa 4. júna 1920. V tejto Trianonskej mierovej zmluve (Škvarna
2006) došlo k vymedzeniu hranice medzi ČSR a Maďarskom, a to stredom národnostne
zmiešaného územia, čo sa však Maďarom nepáčilo a usilovali sa o jej zmenu (Marko, Martinický 1991, s.13):
1. násilím sa usilovali o asimiláciu slovenskej minority v Maďarsku, aby v prípade
ďalších rokovaní o budúcich hraniciach neexistovala voči maďarskej minorite na
Slovensku žiadna protiváha,
2. podnecovali maďarskú menšinu na Slovensku k ustavičnej nespokojnosti,
3. presviedčali

všetkých

signatárov

Trianonskej

mierovej

zmluvy,

že

došlo

k neprávosti a žiadali jej zrušenie, ako aj zrušenie vytýčených hraníc.
Okupačné praktiky Maďarska sa nezmenili ani po vyhlásení mierovej konferencie.
Slovenské politické autority prijali opatrenie, na základe ktorého sa v menšinovej otázke
rozhodli prijať „zásadu reciprocity“ (Deák 1996, s.28), ktorá znamená, že bude zostávajúcej
maďarskej menšine žijúcej na slovenskom území priznávať také práva, aké prizná maďarská
vláda Slovákom žijúcim na okupovanom území. Ani tento krok sa však neosvedčil a situácia
Slovákov

sa na okupovanom území nezlepšila. „V celom období medzi dvoma svetovými
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vojnami Maďarsko otázku maďarských etnických menšín, ktoré po rozpade Rakúsko Uhorska žili v susedných štátoch, chápalo ako súčasť revizionistickej koncepcie maďarského štátu“ (Deák 1996, s.3). Československo v tomto období bolo jediným spojeneckým štátom, ktorý akceptoval nenátlakové postupy viažuce sa k menšinám. Masaryk - prezident
Československej republiky - chcel rešpektovať práva menšín, chcel vytvoriť štát podobný
Švajčiarsku, štát, ktorého miestna administratíva sa bude spravovať v jazyku väčšinovej
populácie, kde právo a zákony zaručia menšinové práva (Ádam 1990). Československá vláda
bola ochotná zakladať iba základné školy pre menšiny; na stredných školách sa ale mohol
používať aj jazyk menšiny.
Na začiatku druhej svetovej vojny sa maďarská menšina žijúca na Slovensku, na
území, ktoré táto menšina považovala za „dočasne okupované územie“ (Deák 1996, s.4), len
pomaly zmierovala so svojou menšinovou pozíciou, a tak politickí predstavitelia týchto menšín pripravovali podmienky pre svoje odtrhnutie od Slovenskej republiky a jeho spätné pripojenie k maďarskému štátu.
2. novembra 1938 došlo k zlomu, kedy podpísaním Viedenskej arbitráže bola vyznačená nová hranica s Maďarskom a ČSR „stratilo železničné spojenie s Podkarpatskou Rusou, bolo teritoriálne okyptené a po každej stránke oslabené do takej miery, že Maďarsko
očakávalo rýchle zrútenie slovenskej autonómnej vlády a pripojenie sa k maďarskému štátu“
(Deák 1996, s.22). Krajiny Dohody považovali viedenskú arbitráž iba za krok voči menšinám, preto s touto arbitrážou súhlasili. K jej podpisu došlo na zámku Belvedere vo Viedni.
Zároveň bola druhá ČSR podrobená aj mníchovskému diktátu, na základe ktorého mala
odstúpiť územie, ktoré obývali Nemci (Škvarna 2006). Tento výsledok arbitráže spôsobil na
slovenskej strane stratu značného slovenského etnika, žijúcom na odčlenenom území. Štatisticky bolo Maďarsku pričlenené územie, na ktorom žilo 503 980 príslušníkov maďarskej
a 272 145 príslušníkov slovenskej a českej menšiny (Deák 1996). Na novom, k Maďarsku
pričlenenom území sa tak začal národnostný útlak a surová maďarizácia. Tieto praktiky
vyvolali u slovenskej menšiny rozsiahli odpor a prejavila sa aj myšlienka opätovného pripojenia územia k Slovensku. Približne o štyri mesiace neskôr od tejto udalosti prikázal Hitler
Tisovi, aby za dvadsaťštyri hodín vyhlásil autonómne Slovensko. Stalo sa tak 14. marca
1939. V tomto roku došlo k ďalšiemu zlomu, kedy dezintegrácia česko-slovenského štátu
spôsobila jeho delenie, na ktorom sa chcelo podieľať aj samotné Maďarsko, ktoré preniklo
na územie Slovenska do hĺbky 15 - 25 kilometrov a postupne rozširovalo hranice Maďarska,
výsledkom čoho bol nátlak na bratislavskú vládu riešiť tento problém s Maďarskom prostredníctvom rokovania. V apríli 1939 sa tak uzavrela dohoda, podľa ktorej sa Maďarsku
odstúpilo ďalšie územie s rozlohou 1897 km2, na ktorom žilo viac ako 40 000 obyvateľov
prevažne slovenskej a rusínsko-ukrajinskej národnosti (Deák 1996). V roku 1940 sa odohrala druhá viedenská arbitráž, na základe ktorej Maďarsko obsadilo aj Sedmohradsko
v Rumunsku. Napriek tomu, že Slovensko už fakticky v tomto období neexistovalo, vláda
ČSR na čele s Benešom stále sídlila v Londýne (Marko, Martinický 1991).
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Po skončení druhej svetovej vojny sa uskutočnila Postupimská konferencia, kde sa
dohodlo o vysídlení Sudetských Nemcov. V čase od 24. júla 1946 do 10. februára 1947 sa
konala Parížska mierová konferencia, kde sa riešili otázky súvisiace s Maďarskom
a výsledkom bolo (Marko, Martinický 1991):
-

anulovanie oboch viedenských arbitráží,

-

zákaz vzniku organizáciám, ktoré by podnecovali nepokoje,

-

výmena obyvateľstva (nie vysídlenie Maďarov), čo znamenalo, koľko Slovákov sa
vráti, toľko Maďarov odíde. V rokoch 1948-1956 maďarská strana skresľovala
údaje o počtoch Slovákov tam žijúcich a tvrdili, že sa jedná zhruba o 70 000 Slovákov. Skutočné výpočty však ukázali, že ide zhruba až o 400 000 obyvateľov slovenskej národnosti. V skutočnosti sa vymenilo asi 72 000 Slovákov a 74 000 Maďarov.

Výsledkom konferencie bola aj obnova hraníc k 1. januáru 1938 a slovenskému územiu boli pripojené aj Jarovce, Rusovce a Čuňovo a Maďarskej republike bola uložená povinnosť zabezpečiť menšinám používanie ľudských práv a základných slobôd, slobodu prejavu,
tlače, zhromažďovania, vyznania a politického presvedčenia (Škvarna 2006). K doriešeniu
otázky týkajúcej sa maďarskej menšiny nedošlo ani v tomto období. Najväčšie znepokojenie
z reforiem riešenia maďarskej otázky v katolíckom biskupskom zbore na Slovensku po druhej svetovej vojne vyvolal odsun príslušníkov maďarskej menšiny do Čiech. Výsledkom diskusií o tejto problematike bolo memorandum podané prezidentovi, Slovenskej národnej rade
a ministrovi zahraničných vecí. K takémuto odsunu obyvateľstva prijala maďarská cirkevná
hierarchia vyhlásenie a kardinál Mindszenty vydal k svetovej verejnosti prevolanie, v ktorom
„obvinil Československo, že chce vyhnať zo starých sídlisk 70 000 Maďarov, zo zeme, ktorú
im dalo veľké Maďarsko. Výmenu v ňom označil za kolektívne deportovanie, ktorého cieľom
bolo zmocniť sa majetku presídlencov“ (Šutaj 1997, s. 29).
V máji 1945 vznikla nová ČSR, o tri roky neskôr v nej nastúpil komunizmus, ktorý
neprial slovenskému národu a zrušil aj členskú základňu Matice slovenskej, Csemadok však
ponechal. Po roku 1948 sa situácia začínala zlepšovať, nakoľko obyvatelia maďarskej národnosti získali československé štátne občianstvo, avšak situáciu na druhej strane komplikoval nový režim. Začali sa vytvárať „kultúrne štruktúry, ktoré sa však stali monopolnými
organizátormi kultúrneho a spoločenského života“ na južnom Slovensku (Fábry 1998, s.12).
V roku 1968 došlo k demokratizačnému procesu, ktorý obsadením ČSR vojskami Varšavského paktu skončil a opäť nastúpilo obdobie komunistickej normalizácie (Marko, Martinick, 1991). Situácia sa zmenila až po páde komunizmu v roku 1989. Revolúcia z novembra
1989 nastolila požiadavku decentralizácie moci ako predpoklad demokratizácie vtedajšej
československej spoločnosti (Kusý, 1998). Kusý (1998) ďalej tvrdí, že plnenie tejto požiadavky malo prebiehať po národnej a regionálnej úrovni. Decentralizácia na národnej úrovni mala prebiehať prostredníctvom decentralizácie moci z jedného federálneho centra na dve národné centrá. Decentralizácia na regionálnej úrovni mala prebiehať prostredníctvom reorga-
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nizácie štátnej správy cestou k prirodzenejšiemu a spravodlivejšiemu administratívnemu
členeniu územia štátu, pretože dovtedajšia totalita znamenala slabú samosprávu regiónov,
čo by nová decentralizácia mala výrazne zmeniť Avšak práve táto druhá línia decentralizácie
na regionálnej úrovni nebola v uvedenom období zavŕšená .
V období trvania komunizmu došlo v roku 1977 k podpisu zmluvy medzi ČSSR
a Maďarskou republikou o vodnom diele Gabčíkovo-Nagymaros. V čase pádu komunizmu
Maďarsko zastavilo práce na Gabčíkove bez toho, aby to konzultovali s ČSSR. V roku 1994
bol spor o Gabčíkovo odovzdaný Medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu, ktorý až v roku
1997 rozhodol, že neuznáva výpoveď zmluvy o Gabčíkovo zo strany Maďarska (Marko, Martinický 1991). Prelomovým bol aj rok 1990, kedy bol prijatý jazykový zákon, ktorý zaviedol
slovenčinu ako úradný jazyk a v obciach, kde žije 20% Maďarov sa mohlo rozprávať aj po
maďarsky. Starostlivosť o národnostné menšiny sa stala aj náplňou programového vyhlásenia vlády z roku 1992 (Fábry 1998), v ktorom sa okrem iného príslušníci národnostných
menšín považujú za súčasť občianskej spoločnosti ako rovnocenného partnera Slovákov.
Vláda sa zaväzuje zabezpečiť slobodný rozvoj národnostných menšín, ich národnostnej
a etnickej osobnosti, vzdelanosti a jazykovej kultúry a rešpektovať práva občanov republiky
bez ohľadu na národnú, národnostnú a etnickú príslušnosť, pričom v otázke národnostných
menšín a etnických skupín bude vychádzať z medzinárodných dohôd.
Územie Slovenskej republiky teda nebolo vždy územím dnešného Slovenska. Už v roku
1993 bola spôsobená akási nerovnoprávnosť medzi jednotlivými národnostnými menšinami,
čo bolo vložené priamo do Ústavy SR, kde slovenské národné symboly a znaky boli povýšené
na štátne, národný jazyk bol deklarovaný ako štátny, národná kultúra a identita sa dostala
pod štátnu ochranu (Kusý 1998).
Preto sa v tomto roku do popredia dostala potreba zmeny ústavy prostredníctvom prijatia ústavného zákona. Samotná zmena sa týkala prevažne zmeny ustanovení upravujúcich
národnostné menšiny. Požiadavka na zmenu sa niesla v duchu premenovania národnostných menšín na národné menšiny. Pretože kým národ predstavoval „určité relatívne samostatné územné spoločenstvo, ktoré má na danom teritóriu výsadné alebo dominantné postavenie“ a jeho potvrdením je „právo národa na sebaurčenie“, národnostná menšina je potom
chápaná ako „časť nejakého národa, žijúca na jeho území, teda na území, ktorému dominuje nejaký iný národ“, a preto si táto národnostná menšina „nemôže na tomto území uplatňovať právo na sebaurčenie, ale je viazaná princípom integrity a územnej celistvosti štátu, na
území ktorého žije. Národná menšina by tak potom mala „národnostnú menšinu povýšiť na
úroveň národa“ (Kusý 1998, s.49-50). Ďalší návrh sa týka článku 6, odseku 1 Ústavy SR,
podľa ktorého „na území SR je úradným jazykom slovenský jazyk“, čím by sa nahradila formula o štátnom jazyku. Samotná postupná demokratizácia mnohonárodnostného štátu zamýšľala aj vytvorenie politického národa, ktorý by tvorili všetci obyvatelia krajiny, pozostávajúci ako z majority, tak aj z minoritných skupín. Avšak táto myšlienka nebola celkom naplnená, nakoľko Slovenská republika vznikla ako „národný štát slovenského etnického národa“ (Kusý 1998, s.99). Aj Ústava SR v preambule začína slovami: „My, národ slovenský...“
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Poslednou problematickou oblasťou je otázka samosprávy menšín (Kusý, 1998), ktorá však
svoj priamy podklad nenašla v medzinárodných dokumentoch.
Ešte v čase druhého výročia naplnenia zvrchovanosti Slovenskej republiky postúpila
vláda svoje programové vyhlásenie Národnej rade. Tento program predstavoval „novú etapu
moderných dejín Slovenska. Ide o program prvej vlády, ktorá vzišla zo slobodných
a demokratických volieb v suverénnej Slovenskej republike“ (Výňatky z programového vyhlásenia vlády – ďalej len Výňatky z PVV, 1995, s. 26). Vláda sa v tomto programe okrem iného
zaoberala aj problematikou národnostnej politiky. Uvádza v ňom, že „vláda zabezpečí práva
a podmienky na občiansky plnohodnotný život národnostných menšín v zmysle Ústavy SR,
akceptovaných medzinárodných noriem a konvencií zaoberajúcich sa právami a slobodami
občanov patriacich k národnostným menšinám“ (Výňatky z PVV, 1995, s.29). Vzhľadom
k tomu, že na území Slovenskej republiky žilo a žije mnoho národnostných a etnických
menšín, takéto rovnocenné zabezpečenie občianskeho života predstavuje nevyhnutný
a dôležitý prvok pre vzájomné spolunažívanie menšín s väčšinou. Vláda vo svojom vyhlásení
ďalej zdôrazňuje, že bude v Rade Európy a OBSE navrhovať „spracovanie komparatívnej
štúdie, vychádzajúcej z postavenia národnostných menšín v rôznych krajinách“ (1995, s.29)
ako materiálu pre upravenie a zakotvenie práv menšín. Vláda sa v programovom vyhlásení
zaväzuje garantovať všetky práva národnostných menšín, ako aj individuálne práva občanov. Okrem týchto sľubov sa táto vláda v programovom vyhlásení zaviazala (1995):
-

vypracovať normy pre podporu menšinových kultúr, ktoré sa budú odvíjať od
záujmov

Slovenskej

republiky,

hospodárskych

možností

nášho

štátu

a európskych zvyklostí, obnovených na princípoch občianskej lojality,
-

zaviesť systémové opatrenia, ktoré upevnia postavenie kultúry Slovákov žijúcich na územiach s prelínajúcou sa kultúrou príslušníkov národnostných menšín,

-

vychádzať zo zásady rovnosti národnostných kultúr bez ohľadu na početnosť
ich nositeľov,

-

zabezpečiť bohoslužby v štátnom jazyku v obciach s jazykovo zmiešaným obyvateľstvom a súčasne zabezpečiť, aby verejné oznamy a vysielanie miestneho
rozhlasu, štátom podporovaná miestna a regionálna tlač boli aj v štátnom jazyku,

-

podporiť vydávanie periodika v maďarčine a v ďalších jazykových mutáciách,

-

keďže starostlivosť o Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach pokladá vláda
za jednu z priorít, bude sa preto usilovať o vytváranie podmienok na priateľské,
korektné vzťahy všetkých občanov a prispeje k naplneniu tohto programu
v oblasti tlače, rozhlasu, televízie, vzdelávania a miestnej kultúry a pod.

19. marec 1995 bol dňom podpisu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou (Mečiar) a Maďarskou republikou (Horn) (1995). Táto zmluva mala usporiadať vzájomné vzťahy a upraviť práva menšín. Definovala úpravu nedotknu-
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teľných hraníc, inak by nebol pre tieto krajiny možný vstup do NATO a EÚ. Maďarská republika chcela v zmluve zakotviť aj to, že vznikom Slovenskej republiky strácajú platnosť
všetky zmluvy doteraz uzavreté medzi ČSR a Maďarskou republikou (Trianonská mierová
zmluva, Zmluva z parížskej mierovej konferencie, Zmluva o vodné dielo Gabčíkovo) a zároveň
žiadala aj kolektívne práva menšín a vytvoriť priestor pre prípadnú úpravu hraníc
v prospech Maďarskej republiky. Táto zmluva nadväzuje v preambule na medzinárodné dokumenty ako je napríklad Charta OSN či Záverečný akt KBSE. Zároveň je založená na individuálnych, nie na kolektívnych právach. Krátko po ratifikácii tejto zmluvy bola zvolaná
konferencia „Maďarsko a Maďari za hranicami“. Počas jej trvania bolo prijaté „Spoločné vyhlásenie“, kde v jedenástich bodoch chceli presadzovať etnickú autonómiu pre maďarskú
menšinu na území suverénnych susedných štátov.
Slovensko-maďarské vzťahy počas dlhodobého vývoja vykazovali značné konflikty, ale
aj zmeny. Divičanová (1997, s.190) v tejto problematike sledovala stredoeurópsky kontext
Slovákov v Maďarsku v troch typoch vzťahov:
1.

postavenie Slovákov v Maďarsku porovnáva s postavením ostatných národností
v Maďarsku, a to predovšetkým s Chorvátmi, Nemcami, Slovincami, Rumunmi
a Srbmi, ktorí (okrem Slovincov) sa v 17. a v 18. storočí usadili na území Maďarska –
toto postavenie vychádza najmä z tvrdenia, podľa ktorého sa národnosti pokladajú
za ten istý typ a na tomto základe sa jazykový a kultúrny rozvoj ustálil, pretože tieto

menšinové

národnosti

opustili

svoje

materské

etnikum

a dochádza

k spoločenskej integrácii a asimilácii. V tomto zmysle však ešte stále dochádza
k určitým diferenčným ukazovateľom (o ktorých je pojednávané nižšie).
2.

Premeny hodnôt jazyka a kultúry, ku ktorým došlo medzi Slovákmi v Maďarsku, porovnáva s premenami, ktoré sa odohrali v kruhu Slovákov, žijúcich v Juhoslávii
a Rumunsku – aj keď je nevyhnutné dodať, že kým v Maďarsku dochádza
k asimilácii Slovákov, pre Slovákov v Rumunsku a v Juhoslávii tento jav nie je charakteristický.

3.

Z aspektu mylného ponímania minority ako politickej kategórie a diskutabilného pojmu reciprocity sa Divičanová dotýka otázky porovnávacích možností postavenia slovenskej národnosti v Maďarsku a maďarskej národnosti na Slovensku – komparatívna rovina pri porovnávaní maďarskej menšiny na Slovensku a slovenskej menšiny v Maďarsku má krátku históriu. Po druhej svetovej vojne sa táto komparácia
realizovala na základe politicky ponímanej reciprocity.

Pokiaľ ide o vyššie spomenuté diferenčné ukazovatele vyplývajúce z postavenia Slovákov
v Maďarsku, Divičanová (1997) v tomto zmysle vymedzuje tri hlavné diferenčné prvky. Ide
o:
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-

diferenčné ukazovatele priznania sa k materinskému jazyku a národnosti6 spomedzi národností žijúcich v Maďarsku najviac klesal počet Slovákov, čo
je ťažko vysvetliť akýmikoľvek objektívnymi alebo subjektívnymi faktormi.
Pokiaľ ide o etnické správanie, najväčší číselný rozdiel je opäť v slovenských
údajoch, týkajúcich sa priznania k materinskému jazyku a priznania sa
k národnosti, pričom podľa štatistických údajov je najväčším etnodiferenčným prvkom jazyk;

-

diferenčné prvky v demografických údajoch – vychádzajúce zo sčítania ľudu
z roku 1970 sa tieto prvky prejavujú najmä v štruktúre národnostného obyvateľstva podľa pohlavia a podľa veku;

-

diferenčné prvky v sociálnej štruktúre – spoločenská štruktúra slovenskej
menšiny bola spletitá a pestrá, aj keď sa nezachovali výskumy tejto spoločenskej štruktúry, teda nie sú známe exaktné údaje o rozdelení slovenského
obyvateľstva napríklad podľa povolania v čase osídľovania.

Politicky chápaná reciprocita medzi maďarskou menšinou na Slovensku a slovenskou
menšinou v Maďarsku by sa mala obmedzovať na právnu rovinu s využitím národnosti ako
prostriedku pre vnútroštátnu, ale aj zahraničnú politiku. Chápanie týchto menšín ako prostriedkov potom odmieta ich chápanie ako autonómnych celkov (Divičanová 1997). Na druhej strane, predstavitelia maďarských politických strán v slovenskom parlamente, ale aj
samotní predstavitelia Maďarskej republiky neustále „vyslovujú obavy o zachovanie identity
maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku“ (Fábry, 1998, s. 5). Je ťažké potvrdiť opodstatnenosť týchto obáv, ale nakoniec aj sama história je dôkazom premenlivých a búrlivých
vzťahov, vznikajúcich na území Slovenska s príslušníkmi maďarskej menšiny.
V roku 1998 bolo možné pozorovať opätovné tendencie štátu k centralizácii toho, čo
bolo v roku 1989 decentralizované. Tento proces mal výrazné dôsledky na národnostné
menšiny žijúce na území Slovenskej republiky, lebo „mnohé z toho, čo Slováci pociťujú ako
politické tlaky zo strany vládnucej garnitúry, neslovenskí obyvatelia krajiny pociťujú aj ako
národnostný útlak“ (Kusý 1998, s.98). Ako ďalej tvrdí Kusý (1998), jednotlivé menšiny –
hlavne maďarská menšina – začali prejavovať svoj odpor voči centralistickým postupom,
pretože táto centralizácia ich zbavovala možnosti podieľať sa na rozhodovaní. Ich sebaobrana v radikálnej forme vyústila až do požiadavky autonómie. Takáto požiadavka nemohla byť
naplnená, nakoľko existencia štátu v štáte by prehĺbila politickú izoláciu maďarskej menšiny v štáte. Aj nasledujúce roky boli opäť plné stretu slovenských a maďarských politických
elít.7 Na základe všetkých uvedených skutočností je potrebné poznamenať, že život sloven-

6

7

Podobné nerovnosti sa objavujú aj v štatistike maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku z roku 1970, kedy sa
k maďarskému materinskému jazyku sa hlásilo 621 588 osôb, ale k maďarskej národnosti o 51 000 občanov menej (Divičanová 1997, s.191).
V roku 2004 došlo k vstupu Slovenskej aj Maďarskej republiky do EÚ. Už v tom čase sa debatovalo o udelení
občianstva Maďarom žijúcich v susedných štátoch. Túto otázku inicioval Svetový zväz Maďarov a Fidesz. V roku
2006 vzrástli obavy maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, keďže sa k moci dostala koalícia Fico, Mečiar, Slota. Maďari boli sklamaní, že sa do koalície nedostala Strana maďarskej koalície. Problémy v tejto vláde nastali aj
po útoku na Hedvigu Malinovú a celý jej prípad vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi len zhoršil. Ďalšie problémy vo
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skej a maďarskej minority v oboch krajinách bol, je a vždy bude ovplyvňovaný rozhodnutiami politických predstaviteľov oboch štátov.

2.2. Postavenie a práva maďarskej menšiny v Slovenskej republike
Postavenie, pozícia a práva občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti sú
dodnes veľmi diskutovanou a aktuálnou témou. Pre potreby tejto práce považujeme za nevyhnutné ozrejmiť ich postavenie zo štatistického pohľadu a vyjadriť tak ich početnosť na
území Slovenskej republiky, ale aj analyzovať ich postavenie cez úpravu v Ústave SR
a v ostatných právnych predpisoch a zároveň vyjadriť, akým spôsobom sa maďarská menšina môže podieľať na správe obecných záležitostí v podmienkach SR.

2.2.1. Postavenie maďarskej menšiny v Slovenskej republike
zo štatistického pohľadu
Pokiaľ ide o vymedzenie štatistického postavenia maďarskej menšiny na Slovensku,
zo sčítania ľudu, bytov a domov (ďalej len SODB) z roku 1991 na Slovensku vyplýva, že
z celkového počtu 5 274 335 občanov bolo 754 907 osôb príslušníkmi národnostných menšín, čo predstavuje 14,4%. Najpočetnejšou skupinou podľa tohto sčítania ľudu boli príslušníci maďarskej národnosti – až 10,8% (Štatistický úrad SR, 2010c) a druhou najpočetnejšou
boli Rómovia – 1,4%, aj keď sa štatistiky od reality môžu líšiť, nakoľko takéto umiestnenie si
táto menšina získala cez oficiálne prihlásených príslušníkov rómskej menšiny. Treťou národnostnou menšinou žijúcou na území Slovenska bola podľa SODB 1991 česká národnostná skupina (1%). Okrem týchto menšín si svoju kultúru a integritu chcú zachovať aj Moraváci, Rusíni, Ukrajinci, Karpatskí Nemci, Bulhari a Rusi.
Zo SODB 2001 vyplýva takmer rovnaký pomer menšiny žijúcej na území SR, ako to
vyplývalo zo sčítania spred jedného decénia. Na území SR žilo k SODB 2001 podľa Štatistického úradu SR (2010a) 86% obyvateľov hlásiacich sa k slovenskej národnosti a 14% obyvateľov hlásiacich sa k iným národnostiam. Obyvatelia maďarskej národnosti tvorili až 9,7%

vzťahoch prehĺbilo aj odhaľovanie dvojkríža v Pavlovciach v roku 2007, kedy sa Ján Slota „svojim spôsobom“ vyjadroval o „istých“ maďarských politikoch. Situáciu nezlepšili ani problémy v Strane maďarskej koalície (Bugár
verzus Durayi) a ani prihlásenie sa k Benešovým dekrétom z iniciatívy SNS. Prerušil sa tak proces, ktorý začal
prijatím programu „Spoločná minulosť, spoločná budúcnosť v zrkadle spoločných projektov“. V roku 2008 sa začalo prijímanie nového školského zákona, ktorého cieľom bolo aj „naučiť Maďarov na Slovensku po slovensky“,
problémy prehĺbili aj geografické názvy v školských učebniciach a ich slovenské a maďarské poňatie v nich, ako
aj násilie na zápase DAC Dunajská Streda a Slovan BA. Rok 2009 sa niesol v duchu zákona o štátnom jazyku,
ktorý vyvolal najväčšie pohoršenie v tom, že za „porušenie spisovného jazyka“ ukladal pokuty až do výšky 500
Eur. Odhalenie sochy svätého Štefana v Komárne bolo ďalším krokom, ako narušiť slovensko - maďarské vzťahy,
keďže vtedy došlo ku konfliktu ohľadom účasti maďarského prezidenta Solyoma na tejto udalosti. Rok 2010 sa
niesol v duchu vlasteneckého zákona, ktorý bol dôvodom konfliktov a maďarského zákona, ktorý umožňoval získať maďarské štátne občianstvo „Maďarom“, ktorí majú aspoň maďarské korene, žijúcim za hranicami Maďarska,
následkom čoho slovenská strana reagovala prijatím zákona, podľa ktorého všetci, ktorí príjmu cudzie štátne občianstvo, stratia to slovenské.
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podiel zo všetkých obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky. Druhou najväčšou
menšinou bola podľa SODB 2001 rómska menšina (1,7%). K tretej najväčšej menšine patrili
tí obyvatelia, ktorých príslušnosť k národnostnej skupine nebola zistená (1,0%). Štvrtou
najväčšou skupinou boli obyvatelia s českou národnosťou (0,8%) a piatou bola národnosť
rusínska (0,4%). Z oboch sčítaní vyplýva prevahový pomer obyvateľov maďarskej národnosti
nad obyvateľmi ostatných národnostných menšín, rovnako je tomu tak aj podľa SODB 2011
(uvedené nižšie) (Štatistický úrad, 2010a).
Pokiaľ ide o podiel obyvateľstva maďarskej národnosti v okresoch Slovenskej republiky, vychádzame zo SODB z roku 2001, keďže SODB z roku 2011 podobné údaje zatiaľ neuvádza, z uvedeného obr. 1 vyplýva fakt, že v každom okrese na území Slovenskej republiky
žilo k roku 2001 aspoň 0,02% až 0,99% obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti.
1% až 9,67% príslušníkov maďarskej národnosti žilo v okrese Bratislava, Zlaté Moravce,
Nitra, Poltár a Košice mesto. 9,68% až takmer 50%-ný podiel obyvateľov maďarskej národnosti bol vo väčšine okresov na južnom Slovensku. Podľa obr. 1 ide o okresy Senec, Galanta, Šaľa, Nové Zámky, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava,
Košice okolie, Trebišov a Michalovce. Najväčší podiel obyvateľov maďarskej národnosti (50%
až 83,34%) bol v roku 2001 podľa obr. 1 v okrese Dunajská Streda a Komárno. Najväčšia
koncentrácia obyvateľov s maďarskou národnosťou bol a stále je v okresoch na južnom Slovensku.

Obr.1: Podiel obyvateľstva maďarskej národnosti v okresoch Slovenskej

re-

publiky podľa SODB 2001.

Zdroj: Štatistický úrad SR, 2010b.

Pokiaľ ide o štatistické údaje o podiele obyvateľov maďarskej národnosti v krajoch, na
základe SODB 2011 je možné interpretovať výsledky, podľa ktorých najväčšia koncentrácia
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obyvateľov maďarskej národnosti je v Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji
(10,00 – 24,56%). Vysoká koncentrácia obyvateľov maďarskej národnosti je aj v Košickom
kraji (4,00- 9,99%). V Bratislavskom kraji žije 0,15 – 3,99% obyvateľov maďarskej príslušnosti a v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji ich žije 0,08 – 0,14% (Štatistický
úrad, 2012d). Podľa týchto výsledkov je zrejmé, že najväčší počet obyvateľstva maďarskej
národnosti žije v krajoch na južnom Slovenku.
Pokiaľ ide o základné aktuálne údaje získaných SODB 2011, v prvom rade je možné
vymedziť podiel národností na území Slovenskej republiky (graf 1). Z menšín tvorí najväčší
podiel menšina maďarská s 8,5%, druhý najväčší podiel tvoria obyvatelia nezistenej národnostnej príslušnosti (7,0%), čo je rozdiel oproti SODB z roku 2001, kde druhý najväčší podiel predstavovala menšina rómska.

V poradí treťou najpočetnejšou je rómska menšina

(2,0%). Podiel ostatných, v grafe uvedených menšín tvorí od 0,1% až po 0,6%.

Graf 1 : Podiel národností na území Slovenskej republiky podľa SODB 2011

Zdroj: Štatistický úrad, 2012a.

Počet príslušníkov maďarskej menšiny sa za posledné dve decéniá znížil o viac ako
2% (graf 2). Kým v roku 1991 mala podiel podľa SODB 1991 okolo 10,8%, o desať rokov
neskôr sa ich počet znížil na 9,7% a k SODB 2011 tvoria 8,5%.
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Graf 2: Počet príslušníkov maďarskej národnosti na území SR podľa SODB 2011,
2001, 1991.

Zdroj: Štatistický úrad, 2012a.

Zaujímavé je aj sledovanie používania materinského jazyka (graf 3), kde na základe
SODB 2011 je viditeľné, že aj slovenský aj maďarský jazyk sa využíva na území SR menej
v porovnaní s jeho využívaním v roku 2001. Znamená to, že kým slovenčinu ako materinský
jazyk využívalo v roku 2001 až 83,9% obyvateľov, v roku 2011 ho za materinský jazyk označuje iba 78,6% obyvateľov. Maďarčinu v roku 2001 ako materinský jazyk používalo 10,7%,
ale v roku 2011 iba 9,4% (Štatistický úrad, 2012b).

Graf 3: Používanie slovenského a maďarského materinského jazyka na území SR
podľa SODB 2011 a 2001.

Zdroj: Štatistický úrad, 2012b.
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Na základe SODB 2011 je viditeľné aj štatistické zisťovanie toho, aký jazyk využívajú
respondenti na verejnosti najviac (Štatistický úrad, 2012c). Keďže sa takéto zisťovanie
v roku 2001 nerobilo, nie je možné vykonať komparáciu, avšak aj napriek tomu je možné
uviesť, že slovenský jazyk na verejnosti používa 80,4% obyvateľov a maďarský 7,3%.
V porovnaní s predchádzajúcim indikátorom môžeme uviesť, že obyvatelia používajú slovenský jazyk viac ako jazyk používaný na verejnosti, než ako svoj materinský jazyk a naopak,
maďarský jazyk používajú skôr ako materinský jazyk, než ako jazyk používaný na verejnosti.

2.2.2. Ústavné a zákonné vymedzenie postavenia a práv maďarskej
menšiny v Slovenskej republike
Ochrana menšín a zabezpečenie ich práv z vnútroštátneho hľadiska by mali byť zabezpečené nielen zásadnými legislatívnymi opatreniami, ale aj niektorými zásadnými opatreniami v oblasti výkonnej moci a štátnej administratívy (Kusý 1998). Ústava SR vychádza
z Listiny základných práv a slobôd, ktorá bola uvedená ako ústavný zákon Federálneho
zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z 9. januára 1991, č. 23/1991 Zb.
Jej druhá hlava upravuje „práva národnostných a etnických menšín a v porovnaní
s predchádzajúcou úpravou v ústavnom zákone č. 144/1968 Zb. sa jednak vzťahuje na
všetky národnostné menšiny, ako aj na etnické, ktoré predtým upravené neboli“ (Posluch,
1996 s.11). Takto upravené práva mali individuálny charakter, pričom išlo najmä o právo
rozvíjať vlastnú kultúru, slobodne sa rozhodovať o svojej národnosti, prijímať informácie
v materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach8, právo na vzdelanie
v materinskom jazyku a právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných
a etnických skupín (Posluch 1996).
Ústava Slovenskej republiky v článku 30 ustanovuje právo občanov zúčastňovať sa na
správe verejných vecí priamo alebo prostredníctvom svojich zástupcov. V tomto prípade ide
o občianske právo voliť, ktoré prináleží všetkým občanom bez ohľadu na príslušnosť
k národnostnej skupine. Práva menšiny upravuje už článok 12 Ústavy SR, kde sa podľa
odseku 2 základné práva a slobody zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez
ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti,

jazyk, vieru a náboženstvo, politické,

či

iné

zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine,
majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Odsek 3 upravuje právo každého slobodne rozhodovať o svojej
národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby ná-

8

Čo by mohlo byť základom pre existenciu menšinovej samosprávy na základe záujmovej samosprávy, ak by spĺňali
potrebné podmienky (pozn. autorky).
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tlaku smerujúce k odnárodňovaniu. Toto ustanovenie tak chráni každú, dokonca aj fiktívnu
menšinu9.
Právam menšiny patrí v Ústave Slovenskej republiky druhá hlava, štvrtý oddiel, článok
33 a 34. Článok 33 Ústavy SR hovorí: „Príslušnosť ku ktorejkoľvek národnostnej menšine
alebo etnickej skupine nesmie byť nikomu na ujmu“. Zákonodarca chcel týmto ustanovením
zabrániť akejkoľvek diskriminácii na základe príslušnosti k národnostnej menšine. Článok
34, odsek 1 Ústavy SR hovorí: „Občanom tvoriacim v Slovenskej republike národnostné
menšiny alebo etnické skupiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo spoločne s inými
príslušníkmi menšiny alebo skupiny rozvíjať vlastnú kultúru, právo rozširovať a prijímať
informácie v ich materinskom jazyku, združovať sa v národnostných združeniach, zakladať
a udržiavať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie. Podrobnosti upraví zákon.“ Toto ustanovenie
akoby dávalo základy pre vznik a existenciu menšinovej samosprávy. Tejto menšine Ústava
SR ďalej priznáva práva v článku 34, odseku 2, kde hovorí, že „občanom patriacim
k národnostným menšinám alebo etnickým skupinám sa za podmienok ustanovených zákonom zaručuje okrem práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na vzdelanie v ich jazyku, právo používať ich jazyk v úradnom styku, právo zúčastňovať sa na riešení vecí týkajúcich sa národnostných menšín a etnických skupín.“ Posledné zo spomínaných práv podčiarkuje základ pre vznik samosprávy, nakoľko menšiny sú oprávnené riešiť svoje vlastné veci.
Vo vzťahu k menšinám a k ochrane ich práv je nevyhnutné spomenúť ôsmu hlavu,
druhý oddiel Ústavy SR, ktorá vymedzuje inštitút verejného ochrancu práv. Podľa čl.
151a je verejný ochranca práv „nezávislý orgán, ktorý sa v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických
osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie,
rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.“ Volí ho Národná rada Slovenskej republiky na 5 rokov, pričom za
verejného ochrancu práv možno zvoliť občana SR, ktorý v deň volieb dosiahol vek 35 rokov.
Takto citované ústavné práva majú v našom zákonodarstve konkrétnu podobu. Zákon
č. 564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov upravuje postavenie a pôsobnosť verejného ochrancu práv. Dôležitosť jeho postavenia pre národnostné
menšiny je vyjadrená v prvom rade v §11, ktorý upravuje právnu ochranu fyzických osôb
a právnických osôb, kedy podľa odseku 1 uvedeného paragrafu sa na verejného ochrancu
práv (ombudsmana) môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že došlo k porušeniu základných
práv a slobôd a podľa odseku 2 citovaného paragrafu môžu fyzické osoby v styku s verejným
ochrancom práv používať svoj materinský jazyk. Trovy tlmočného znáša štát. Verejný
ochranca práv začne konanie buď na základe podnetu toho, kto sa domnieva, že došlo
k porušeniu základných práv a slobôd, alebo z vlastnej iniciatívy. Tento uvedený zákon
o verejnom ochrancovi práv stanovuje všeobecnú ochranu pre fyzické osoby a pre právnické

Na rozdiel od situácie v Maďarsku, kde zákon chráni 13 oficiálne uznaných národnostných menšín (pozn. autorky).
9
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osoby bez konkrétneho vymedzenia ochrany pre národnostné menšiny. Nakoľko sa však
ochrana verejného ochrancu práv vzťahuje na každého, toto ustanovenie v sebe zahŕňa aj
ochranu príslušníkov národnostných menšín pri porušovaní práv podľa §11, ods. 1 zákona
564/2001 Z.z. o verejnom ochrancovi práv.
Ústavné vymedzenia práv majú svoju konkrétnu podobu aj v iných zákonných normách. Napríklad podľa Čiča (1995, s.19) „príslušníkom národností zákon garantuje právo
používať svoj materinský jazyk v úradnom styku so štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy obcí a miest, ak národnostná menšina tvorí v meste alebo v obci najmenej 20 percent
obyvateľstva“. Aj ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov, Trestného poriadku č. 301/2005 Z.z., aj zákona Národnej rady SR č.
38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, zabezpečujú používanie jazyka príslušníka národnostnej menšiny bez ohľadu na jej
početnosť. Právo používať jazyk menšiny je zaručené aj zákonom č. 29/1984 Zb. v znení
neskorších predpisov o sústave základných a stredných škôl, ktorý tak zaručuje príslušníkom národnostných menšín uplatniť si svoje právo na vzdelanie na základných a na stredných školách nielen v slovenskom jazyku, ale aj v rozsahu primeranom záujmom ich rozvoja, aj v ich materinskom jazyku. Aj zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách
a politických hnutiach, zákon č. 184/1999 Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných
menšín, či zákon č. 445/2006 Z.z o mene a priezvisku obsahujú ustanovenie o práve používať materinský jazyk, nevynechávajúc možnosť prevádzkovať rozhlasové aj televízne vysielanie v materinskom jazyku. Všetky tieto práva a mnohé ďalšie sú dôsledkom článku 12 Ústavy SR, odseku 1, podľa ktorého ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. A práve
táto ústavne uznaná rovnosť vytvorila postulát, podľa ktorého „príslušníci národnostných
menšín sú v prvom rade rovnoprávnymi občanmi republiky a až tak príslušníkmi menšiny“
(Čič 1995, s. 20).
V zákone č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov sú príslušníci národnostných menšín žijúci na území Slovenskej republiky považovaní za občanov
Slovenskej republiky, pretože podľa Cibulky (1996, s.10) sa títo príslušníci za občanov považujú „bez ohľadu na svoju príslušnosť k rase, pohlaviu či národnostnej menšine alebo etnickej skupine a zúčastňujú sa na kreácii politiky spoločnosti, na rozhodovaní o štátnych záležitostiach, o veciach verejných“. V tomto zmysle im prislúchajú práva občanov, zahŕňajúc
nielen právo združovania občanov, ale aj právo združovania v politických stranách
a v politických hnutiach podľa zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, kde aj toto právo prislúcha občanom.
Ide teda o politické práva, ktoré sú zaručené aj ústavne. Okrem združovacieho práva patrí
k hlavným politickým právam aj petičné právo a právo zhromažďovacie. Podľa zákona č.
85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o petičnom práve má každý právo sám alebo spoločne s inými obracať sa na štátne orgány so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami vo veciach
verejného alebo iného spoločného záujmu, ktoré patria do pôsobnosti týchto orgánov.
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V tomto ustanovení §1 má toto právo každý - nielen občan. Avšak iba občan môže vyzývať
občanov k podpore petície a k podpisu petície.
Na tomto mieste považujeme za dôležité bližšie analyzovať zákon č. 270/1995 Z.z.
o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov. Na tento zákon sa v čase jeho prijímania
zniesla vlna kritiky najmä z Maďarska. Táto kritika spočíva hlavne v uzákonení používania
slovenského jazyka, a to aj napriek tomu, že §1, odsek 4 tohto zákona hovorí, že ak zákon
neustanovuje inak, používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín upravujú
osobitné zákony. Je potrebné si uvedomiť, že prijatie tohto zákona znamená používanie
štátneho jazyka vo všetkých štátnych orgánoch a organizáciách, aj v ozbrojených silách.
Tento zákon tiež znamená, že v štátnom jazyku sa majú vydávať zákony, nariadenia
a predpisy, že sa v ňom uvádzajú úradné názvy obcí, ich častí a ulíc (aj keď existuje osobitný zákon, ktorý dovoľuje označovanie obcí aj v jazyku národnostných menšín), že je na základných a stredných školách povinná výučba štátneho jazyka (Fábry 1997). Takýto postup
je podľa Fábryho správny (1997), nakoľko nemožno očakávať, že zamestnanci v štátnej službe alebo zamestnanci pri výkone prác vo verejnom záujme budú ovládať všetky jazyky národnostných menšín. K tomuto názoru sa prikláňa aj francúzska sociologička Stefanie Siegelová (Fábry 1997, s.28), ktorá tvrdí, že pre Slovensko „musí byť vzorom, ako sa etnický
pluralizmus rieši vo vyspelých krajinách. Každému občanovi Slovenskej republiky musí byť
jednoznačne jasné, že musí byť funkčný v jazyku väčšiny“. Zákon ďalej v §3, odseku 2 vymenúva, čo sa musí uvádzať v štátnom jazyku, avšak zároveň uvádza, že tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitných zákonov. Používanie jazykov
národnostných menšín nie je dotknuté ani v oblasti geografických názvov (§3a). Paragraf 4
upravuje používanie štátneho jazyka v školstve, kde opäť myslí aj na príslušníkov národnostných menšín, ktorým napríklad umožňuje vydávať učebnice v jazyku menšín určené na
výučbu v jazyku menšiny (ods. 4). Vysielanie rozhlasovej programovej služby a vysielanie
televíznej programovej služby sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielania v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskom
rozhlase (aj s ďalšími výnimkami v zákone uvedenými) (§5). Práva osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám alebo práva osôb, ktoré neovládajú štátny jazyk,
vyplývajúce z osobitných predpisov zostávajú nedotknuté aj v súdnom konaní, správnom
konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní (§7). Pri práci v zdravotníckych
zariadeniach členovia personálu podľa tohto zákona nie sú povinní ovládať cudzí jazyk ani
jazyk národnostnej menšiny, ale pacient alebo klient, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, môže v týchto zariadeniach v obciach, kde sa v úradnom styku používa
jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, používať v komunikácii s personálom svoj materinský jazyk (§8, ods. 4). Paragraf 8, odsek 6 upravuje jazyk zverejňovaných
materiálov, keď hovorí, že v nápisoch a oznamoch určených na informovanie verejnosti v
jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu a v reklame sa poradie textov neurčuje. To znamená, že text môže byť aj v jazyku národnostnej menšiny, ale musí byť
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aj v štátnom jazyku, pričom nie je dôležité, ktorý z týchto názvov je uvedený ako prvý.
O konkrétnych ustanoveniach niektorých z osobitných zákonov, ktoré upravujú označovanie, či používanie jazyka národnostnej menšiny, budeme pojednávať neskôr.
V Slovenskej republike tak možno nájsť právne predpisy, ktoré sa dotýkajú na jednej
strane problematiky národnostných menšín bezprostredne, ale na strane druhej aj tie, ktoré
sa problematiky národnostných menšín dotýkajú okrajovo, nie však výlučne (Oláh 1995a) :
-

zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 301/2005 Z.z. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v úplnom znení zákona č. 479/2007 Z.z.,

-

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 191/1994 Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín,

-

zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín,

-

zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov,

-

zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov,

-

zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov,

-

zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe výkonu referenda v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 270/1995 Z.z o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve v úplnom znení zákona č. 502/2007
Z.z.,

-

zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších
predpisov,

-

zákon č. 300/1993 Z.z o mene a priezvisku v úplnom znení zákona č. 445/2006
Z.z.,

-

zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v úplnom znení zákona č. 420/2006 Z.z.,

-

zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve v znení
neskorších predpisov,

-

zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 283/1995 Z.z. o utečencoch v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných
prostriedkoch v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 619/2003 Z.z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov,
Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie

147
zákon

-

č.

308/1991

Zb.

o slobode

náboženskej

viery

a postavení

cirkví

a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov,
-

zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov

-

a podobne.
Analýza troch zákonov z uvedeného zoznamu, ktoré sa bezprostredne týkajú posta-

venia menšín v SR, tvorí podstatnú časť podkapitoly pri vymedzení postavenia menšín
v samospráve na území SR.

2.2.3.

Postavenie a práva maďarskej menšiny v územnej samospráve Slovenskej republiky

Cieľom tejto podkapitoly je poskytnúť analýzu účasti maďarskej menšiny na územnej
samospráve. V rámci tohto cieľa je nevyhnutné vymedziť legislatívnu úpravu, ktorá sa priamo dotýka problematiky národnostných menšín v tejto samospráve, aj keď o účasti menšín
v nej v podmienkach SR je možné hovoriť viac na miestnej úrovni.
Podľa zákona 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky je územie Slovenskej republiky jednotné a nedeliteľné a na výkon správy sa vytvárajú
územné celky a správne celky. Uvedený zákon ďalej ustanovuje, že samosprávnymi územnými celkami Slovenskej republiky sú obce a vyššie územné celky.
Podľa §1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je
obec samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených
zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jej základnou
úlohou v rámci samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej
obyvateľov. Samosprávu obce vykonávajú podľa §4 citovaného zákona obyvatelia obce prostredníctvom orgánov obce, miestnym referendom a zhromaždením obyvateľov obce.
Hlavnými orgánmi obce na výkon samosprávy sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo je podľa §11 zákona 369/1990 Zb. zastupiteľský zbor obce zložený
z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov
obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov, a to podľa §11, odseku 3 citovaného zákona (príloha 1). Obecné
zastupiteľstvo podľa §11, odseku 4 rozhoduje o základných otázkach života obce a sú mu
tak zákonom vyhradené určité práva a úlohy (príloha 2).
Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta obce (§13). Starosta

je

zároveň

štatutárnym

orgánom

v majetkovoprávnych

vzťahoch

obce

a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je
starosta správnym orgánom. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob jeho voľby upravuje osobitný zákon. Jeho práva a úlohy upravuje
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§13, odsek 4 (príloha 3). Zákon o obecnom zriadení upravuje možnosť obecného zastupiteľstva zriaďovať alebo zrušovať podľa potreby stále alebo dočasné

výkonné, kontrolné

a poradné orgány, najmä obecnú radu a komisie (§10). Podľa §14, odseku 3 je obecná rada
iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa
rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom zabezpečuje obecný úrad (§16). Jeho prácu riadi starosta.
Podľa odseku 4 tohto paragrafu v obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená
funkcia prednostu obecného úradu.
Samosprávu obce môžu vykonávať aj obyvatelia sami, a to prostredníctvom obecného
referenda a verejného zhromaždenia obyvateľov obce (§4, odsek 2), ale aj na základe účasti
na petíciách, pripomienkovaním Všeobecne záväzných nariadení obce, či členstvom
v orgánoch obce. Paragraf 6 upravuje Všeobecne záväzné nariadenia, kde je upravené, že
návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením
na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu
nariadenia, ale aj spôsobom v obci obvyklým (odsek 3). Dňom vyvesenia návrhu nariadenia
začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne
do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (odsek 4). Paragraf
11a upravuje problematiku miestneho referenda a petícií v obci. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o (odsek 1) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce,
ako aj zmenu názvu obce, ak ide o odvolanie starostu (podľa §13a odseku 3), ale aj ak ide o
petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov a o zmenu označenia obce.
Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda (odsek 8). Zhromaždenie obyvateľov obce upravuje §11b, ktorý hovorí, že na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
Druhú úroveň územnej samosprávy tvorí vyšší územný celok. Podľa zákona č.
302/2001 Z.z., o samospráve vyšších územných celkov je na základe §1 vyšší územný celok
samosprávny kraj. Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok
Slovenskej republiky (podobne ako obec). Územný obvod samosprávneho kraja je zhodný
s územným obvodom kraja a možno ho meniť len zákonom. Paragraf 1, odsek 5 zákona
o vyšších územných celkoch definuje samosprávny kraj ako právnickú osobu, ktorá za
podmienok

ustanovených

zákonom

samostatne

hospodári

s vlastným

majetkom

a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Samospráva samosprávneho kraja sa vykonáva prostredníctvom jeho orgánov, pričom aj tu je možné
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zvolať referendum o dôležitých otázkach týkajúcich sa výkonu samosprávy samosprávneho
kraja za určitých, zákonom daných podmienok (§15).
Orgánmi samosprávneho kraja sú podľa §2 citovaného zákona zastupiteľstvo samosprávneho kraja a predseda samosprávneho kraja. Predsedu samosprávneho kraja volia
podľa §16 zákona o vyšších územných celkoch obyvatelia samosprávneho kraja v priamych
voľbách. Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok, v majetkovoprávnych vzťahoch
a v pracovnoprávnych vzťahov a v iných vzťahoch vystupuje ako štatutárny orgán. Zastupiteľstvo samosprávneho kraja je podľa §11 zákona o vyšších územných celkoch zbor zložený
z poslancov samosprávneho kraja, zvolených v priamych voľbách. Uvedený paragraf ďalej
stanovuje, že zastupiteľstvo určí počet poslancov na celé volebné obdobie v pomere 12 000
až 15 000 obyvateľov na jedného poslanca a určí volebné obdobie. Zákon o vyšších územných celkoch ustanovuje povinnosť zastupiteľstvu samosprávneho kraja zriaďovať mandátovú komisiu a finančnú komisiu. Zriaďovanie ďalších komisií ako stálych alebo dočasných
poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov je možnosťou zastupiteľstva samosprávneho
kraja.
Podobne ako zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, aj zákon o vyšších územných celkoch stanovuje, že sa zriaďujú tieto samosprávne kraje: a) Bratislavský kraj, b) Trnavský kraj, c) Trenčiansky kraj, d) Nitriansky kraj, e) Žilinský kraj, f)
Banskobystrický kraj, g) Prešovský kraj, h) Košický kraj, pričom podľa zákona 221/1996
Z.z. platí, že mesto, podľa ktorého je kraj pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v územnom obvode kraja, ak osobitný zákon neustanoví inak.
Pre vymedzenie postavenia menšín v územnej samospráve SR je smerodajná analýza
troch zákonov týkajúcich sa najmä obecnej úrovne, nakoľko slovenská legislatíva nepozná
menšinovú samosprávu a s ňou súvisiacu účasť menšín na samospráve:
-

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 191/1994 Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín,

-

zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín.

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uvádza
v prvom rade definíciu obce, ktorá je uvedená vyššie. Na postavenie menšín v územnej samospráve je z uvedeného zákona možné aplikovať niekoľko ustanovení.
Prvým z týchto ustanovení je §1a o názve obce, kde sa v prvom odseku uvádza, že
obec a jej časť má svoj názov. Názov obce a jej časti sa uvádza v štátnom jazyku podľa zákona 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Označovanie obce v inom jazyku
upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v
jazyku národnostných menšín. Názov obce určuje alebo mení vláda Slovenskej republiky
nariadením. Paragraf 1a, odsek 6 ustanovuje, že je neprípustný názov obce a názov časti
obce, ktorý je dlhý, duplicitný, urážajúci mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie
alebo je nepriliehavý vzhľadom na historický vývin územia, pričom zákonodarca berie do
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úvahy aj národnostné cítenie obyvateľov obce, zahŕňajúc tak tých, ktorí sa hlásia k inej národnosti ako k slovenskej.
Druhým takýmto ustanovením je §2b o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev. Z hľadiska menšín je dôležitý odsek 4 uvedeného paragrafu, podľa ktorého označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný
zákon, ktorým je zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Zákonodarca aj v tomto prípade dbá na národnostné cítenie obyvateľov obce, nakoľko §2b
v odseku 3 ustanovuje, že názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.
Príslušníkov národnostných menšín ako obyvateľov danej

obce sa týka aj §3

o obyvateľoch obce, podľa ktorého obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý
pobyt podľa zákona č. 253/1992 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
(v úplnom znení zákona č. 496/2008 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov
SR), pričom postavenie príslušníkov národnostných menšín ako obyvateľov obce im umožňuje podieľať sa na samospráve a v tomto zmysle majú právo (§3, ods. 2):
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich
svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci
na verejné účely,
f)

požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
Okrem práv prináležiacich príslušníkom národnostných menšín im ako obyvateľom
obce prislúchajú aj v zákone uvedené povinnosti. Na samospráve obce sa však podľa analyzovaného zákona, §3, ods. 5 s výnimkou práva voliť a byť volený do orgánov obce
a zúčastňovať sa miestneho referenda, môže podieľať aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo dlhodobý pobyt, alebo má čestné občianstvo obce.
Ďalším dôležitým ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, dotýkajúcim sa postavenia menšín v samospráve je §4, odsek 3, písmeno r), podľa ktorého obec pri
výkone samosprávy okrem iného vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny podľa zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. Ostatné ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení chápu príslušníkov národnostných menších ako obyvateľov obce (ak spĺňajú podmienky), prípadne
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ich vnímajú ako osoby, ktoré sa podľa §3, ods. 5 môžu zúčastňovať na samospráve. Detailnejšiu a konkrétnejšiu úpravu postavenia menšín na územnej samospráve zákon neupravuje.
Druhým zo spomínanej trojice zákonov je zákon č. 191/1994 Z.z. o označovaní obcí
v jazyku národnostných menšín. Paragraf 1 uvedeného zákona ustanovuje právo príslušníkov národnostných menšín označovať v jazyku národnostnej menšiny na samostatných dopravných značkách označujúcich začiatok obce a koniec obce v tých obciach, v ktorých príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 % obyvateľstva. Tieto dopravné značky sa
podľa odseku 1 umiestňujú pod dopravnými značkami s názvom obce, ktorý sa uvádza vždy
v štátnom jazyku. Takéto označenia obcí majú podľa §1, odseku 3 miestny charakter, pričom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom dopravnú značku na účely informatívneho označovania obcí v jazykoch národnostných menšín, ktorá sa bude odlišovať od dopravnej značky s názvom obce (§1, ods. 4). Avšak uvedené právo sa vzťahuje iba na označovanie obcí. V úradnom styku, najmä na verejných listinách, pečiatkach obcí, kartografických dielach a v poštovom styku, sa používajú
názvy obcí výlučne v štátnom jazyku (§2).
Príloha zákona č. 191/1994 Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín
uvádza úradné názvy 578 obcí, ktoré sú doplnené o názvy v jazyku národnostných menšín.
V nadväznosti na túto prílohu uvádza §3, ods. 1 analyzovaného zákona, že obec môže formou hlasovania svojich obyvateľov podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhodnúť o zmene označenia obce uvedenej v prílohe tohto zákona a môže touto formou určiť
označenie obce v jazyku národnostnej menšiny, ak sa v prílohe tohto zákona toto označenie
nenachádza. Orgány štátnej správy sú podľa tohto zákona povinné zabezpečiť označenie
obcí.
Posledným zákonom z trojice zákonov, ktorý sa bezprostredne dotýka postavenia
menšín v územnej samospráve je zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných
menšín. Tento zákon je pre analýzu postavenia menšín v územnej samospráve dôležitý, lebo
práve naň sa odvoláva zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V preambule tohto zákona sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tomto zákone „vychádzajúc z Ústavy
Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, rešpektujúc ochranu a rozvoj základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky, ktorí sú
osobami patriacimi k národnostnej menšine, prihliadajúc na doteraz existujúce platné zákony
upravujúce používanie jazykov národnostných menšín, uznávajúc a oceňujúc význam materinských jazykov občanov Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej
menšine, ako prejav kultúrneho bohatstva štátu, majúc na zreteli vytvorenie demokratickej,
tolerantnej a prosperujúcej spoločnosti v podmienkach integrujúceho sa Európskeho spoločenstva, uvedomujúc si, že slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky a je želateľné ustanoviť používanie jazykov občanov Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k
národnostnej menšine“. Celá preambula sa tak nesie v duchu ochrany práv a postavenia
národnostných menšín a zábezpeky práv, ktoré im prislúchajú nielen ako občanom SlovenCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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skej republiky, ale hlavne ako príslušníkom národnostnej menšiny. Ako sme už uviedli, ide
o práva pre príslušníkov národnostných menšín, ktoré nepredstavujú „niečo navyše“
k občianskym právam. Ide o zabezpečenie dodržiavania práv vyplývajúcich z postavenia
týchto občanov ako príslušníkov národnostnej menšiny.
Paragraf 1 uvedeného zákona hovorí, že občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou
patriacou k národnostnej menšine, má právo okrem štátneho jazyka používať jazyk národnostnej menšiny, pričom podľa odseku 2 sa jazykom menšiny na účely tohto zákona rozumie kodifikovaný alebo štandardizovaný jazyk tradične používaný na území Slovenskej republiky jej občanmi patriacimi k národnostnej menšine, ktorý je odlišný od štátneho jazyka;
jazykom menšiny je bulharský jazyk, český jazyk, chorvátsky jazyk, maďarský jazyk, nemecký jazyk, poľský jazyk, rómsky jazyk, rusínsky jazyk a ukrajinský jazyk, čím zákonodarný orgán novelou z roku 2011 do zákona vkladá oficiálne jazyky menšiny. Paragraf 2 ustanovuje používanie jazyka menšiny v úradnom styku. Podľa odseku 1 ak občania Slovenskej
republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej
obci, tvoria podľa dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej 15 %
obyvateľov, majú právo v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny. Zoznam takýchto obcí upraví Vláda SR svojim nariadením. Dokonca odsek 8 myslí aj na občanov, ktorí
síce sú príslušníkmi národnostnej menšiny, ale nespĺňajú vyššie uvedené podmienku
a upravuje, že občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej
menšine, môžu v úradnom styku v obci, ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 1, pri ústnej komunikácii používať jazyk menšiny, ak s tým zamestnanec orgánu verejnej správy a
osoby zúčastnené na konaní súhlasia.
V nadväznosti na právo používať jazyk menšiny je dôležitý §2, ods. 3 tohto zákona,
podľa ktorého občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obci aj v jazyku menšiny, pričom orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem
štátneho jazyka aj v jazyku menšiny, avšak s výnimkou verejných listín. Rozhodnutia orgánov verejnej správy v správnom konaní sa v takýchto obciach podľa odseku 1 na požiadanie
vydávajú okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (§2, ods. 4). Pokiaľ ide
o označovanie orgánov verejnej správy, ktoré je umiestnené na budovách v obciach,
o ktorých to hovorí §2, ods. 6, uvádza sa aj v jazyku menšiny. Orgány územnej samosprávy
v obci podľa odseku 1 poskytujú občanom úradné formuláre, ktoré sú vydané v rozsahu
jeho pôsobnosti v štátnom jazyku a na požiadanie aj v jazyku menšiny (§2, ods. 7).
Z hľadiska dôležitosti vymedzenia účasti príslušníkov národnostných menšín je dôležitý aj §3 uvedeného zákona 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín, podľa ktorého sa rokovanie orgánu verejnej správy v obci môže uskutočňovať aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní (§3, odsek 1). Zákonodarca v tomto prípade ráta
s účasťou príslušníkov národnostných menšín na obecnej samospráve. Na toto tvrdenie
nadväzuje §3, odsek 2, podľa ktorého poslanec obecného zastupiteľstva v obci má právo
používať na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Tlmočenie zabezpečí obec. Odsek 3 v §3
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ustanovuje (podobne ako zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý sa na tento
analyzovaný zákon odvoláva), že kronika obce sa môže viesť aj v jazyku menšiny a dokonca
sa v jazyku menšiny môže na základe §3, odsek 4 viesť aj úradná agenda, najmä zápisnice,
uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, informácie určené pre verejnosť a agenda cirkví a
náboženských spoločností určená pre verejnosť, okrem matriky.
Paragraf 4 tiež nadväzuje na ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb., ktorý sa na zákon
č. 184/1999 Z.z. zároveň odvoláva a upravuje, že obec podľa §4, ods. 4 môže na svojom
území označovať ulice a iné miestne geografické značenia aj v jazyku menšiny. Uvedené právo na označovanie v jazyku menšiny sa vzťahuje aj na dôležité informácie, najmä tie, ktoré
sa týkajú ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky
a ktoré sa uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť, ale označovať sa takto môžu aj
všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách,
autobusových staniciach a železničných staniciach (ods. 6), ale aj nápisy na pamätníkoch,
pomníkoch a pamätných tabuliach (ods. 7). Dokonca podľa odseku 8 orgán verejnej správy v
rámci svojej pôsobnosti v obci zabezpečuje na požiadanie informácie o všeobecne záväzných
právnych predpisoch popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny a obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia v rámci svojej pôsobnosti popri znení v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny; v takomto prípade je rozhodujúce znenie v štátnom jazyku a zároveň v jazyku
menšiny obec vydáva aj oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom iných technických zariadení (§5a, ods. 1). Paragraf 5b
hovorí, že občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, majú právo rozširovať a prijímať informácie v jazyku menšiny prostredníctvom Rozhlasu
a televízie Slovenska. Regionálne a lokálne vysielanie televíznej programovej služby alebo
rozhlasovej programovej služby v jazykoch menšín sa realizuje za podmienok upravených
osobitnými zákonmi.
Tento zákon v §7 upravuje povinnosť zamestnancov orgánov verejnej správy, ako aj
orgánov verejnej správy používať v úradnom styku štátny jazyk, pričom im zároveň dáva
možnosť za určitých podmienok používať aj jazyk menšiny. Ovládanie jazyka menšiny im
však zákonodarca neukladá ako povinnosť.
Paragraf

7a

upravuje

právomoc

podpredsedu

vlády

Slovenskej

republiky

pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde v odseku 1 ustanovuje poskytovanie odbornej
a metodickej pomoci orgánom verejnej správy a organizačným zložkám bezpečnostných a
záchranných zborov pri vykonávaní tohto zákona, ďalej tento podpredseda vlády raz za dva
roky predkladá správu o stave používania jazykov menšín na území Slovenskej republiky
(ods. 2) a je zároveň oprávnený vyžadovať od orgánov verejnej správy informácie a písomné
podklady o používaní jazyka menšín v oblasti ich pôsobnosti (ods. 3). Prvá správa podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny má byť predložená do konca tohto
roka (ods.4).
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Všetky tri analyzované zákony poskytli pohľad na postavenie menšín v územnej samospráve. V tomto zmysle však išlo o účasť prevažne na obecnej samospráve, a preto je
možné v podmienkach Slovenskej republiky hovoriť o účasti menšín na územnej samospráve na miestnej - obecnej úrovni.

2.3. Postavenie a práva slovenskej menšiny v Maďarsku
Pre účely vymedzenia postavenia slovenskej menšiny v Maďarskej republike je nevyhnutné nazrieť na ňu v prvom rade cez štatistický pohľad a zistiť tak, v akom podiele žije
v tejto krajine menšina a následne vymedziť ich postavenie v menšinovej samospráve.

2.3.1. Postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku zo štatistického
pohľadu
Súčasná pozícia národnostných a etnických skupín v Maďarsku sa odvíjala od 18. storočia. Avšak nie sú dostupné žiadne údaje tejto etnickej a jazykovej distribúcie populácie z
konca 18. storočia. Ako prvý štatistik, ktorý skúmal distribúciu populácie s ohľadom na
materinský jazyk a národnosť v 30-tych rokoch 19. storočia najmä v Maďarsku, bol Elek
Fényes (Katus 1990). Výsledky jeho práce sú uvedené v tab. 2. Ako z údajov v nej uvedených vyplýva, pozícia slovenskej menšiny bola k roku 1850

najsilnejšia, v tomto období

zastávala až 21,67%.
K dnešnému dňu existuje v Maďarsku 13 oficiálne uznaných národnostných menšín
(nemecká, slovenská, rumunská, chorvátska, srbská, slovinská, bulharská, grécka, rómska,
ukrajinská, arménska, poľská a rusínska národnostná menšina), ktoré legislatívne upravuje zákon č. LXXVII z roku 1993 o národnostných a etnických menšinách v hlave XII, §61
a im priznáva práva spojené okrem iného aj s možnosťou založiť si menšinovú samosprávu.
Vzhľadom k tomu, že ku koncu apríla 2012 Štatistický úrad MR nemal spracované všetky výsledky SODB 2011 týkajúce sa predmetu tejto práce, uvádzame údaje podľa
SODB 2001.
Celkový počet príslušníkov jednotlivých národností v MR na celkovom počte obyvateľstva podľa maďarského štatistického úradu na základe SODB 2001 tvorí 3% (Hungarian
Central Statistic Office, [cit. 2010-3-15]). Z tohto počtu slovenská menšina tvorí 0,17%, čo
znázorňuje aj graf 4. Tvorí tak tretiu najväčšiu národnostnú menšinu (po rómskej
a nemeckej národnostnej menšine).
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Tab. 2: Rozdelenie civilnej populácie podľa národnosti v roku 1850
Národnosť

v Maďarsku.

V Maďarsku
Absolútna hodnota

Relatívna hodnota

Maďari

4 000 266

50,87

Nemci

756 420

9,62

Slováci

1 704 312

21,67

Rumuni

526 760

6,70

Rusíni

440 600

5,60

Chorváti

71 926

0,91

Srbi

62 880

0,80

Slovíni

44 862

0,57

Arméni

3 144

0,04

Gréci

6 288

0,08

18 864

0,24

227 940

2,90

3 863 996

49,13

7 864 262

100

Rómovia
Židia
Spolu príslušníkov nemaďarskej národnosti
Spolu
Zdroj: Katus, 1990, s. 111.

Graf č. 4: Ostatné národnosti žijúce na území MR podľa SODB 2001

Zdroj : Hungarian Central Statistical Office. 2010a.
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Graf 5: Komparácia podielu príslušníkov slovenskej národnosti v MR a príslušníkov
maďarskej národnosti v SR na celkovom počte národností podľa SODB 1991, 2001

Zdroj: Katus, 1990, s. 111.
Zdroj k roku 1991 MR: Magyarországh és XX.században, [cit. 2010-1-15].

Obr. 2: Územné členenie Maďarska na župy.

Zdroj: Magyarorszag, [cit. 2010-3-13].

Graf 5 znázorňuje komparáciu slovenskej menšiny v MR a maďarskej menšiny v SR
hlavne k rokom 1991 a 2001. Z grafu vyplýva, že kým na Slovensku v roku 1991 žilo 10,8%
Maďarov, v Maďarsku žilo v roku 1850 až 21,7% Slovákov, pričom o takmer 150 rokov neskôr
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ich počet klesol o celých 21,6%. Dôvodom tejto tendencie zrejme budú politicko - historické
súvislosti spojené s maďarizačnými trendmi. K roku 2001 žilo na Slovensku 9,7% Maďarov,
kým v Maďarsku žilo k rokom 1991 a 2001 okolo 0,2% Slovákov. Za posledné decénium sa
teda v Maďarsku znížil počet obyvateľstva slovenskej národnosti približne až o 21,5%, kým na
Slovensku došlo k poklesu obyvateľstva maďarskej národnosti iba o 1,1%.
Na obr. 2 sú vyznačené župy, v ktorých žije najväčší podiel príslušníkov slovenskej národnosti. Na tento obrázok zároveň nadväzuje graf 6 pri analýze podielu slovenskej národnosti na celkovom počte obyvateľov MR.

Graf 6:

Podiel obyvateľstva slovenskej

národnosti na celkovom počte obyvateľov

jednotlivých žúp na území MR.

Zdroj: Hungarian Central Statistical Office, 2010b.

Z tohto grafu vyplýva fakt, že najväčšia koncentrácia obyvateľov slovenskej národnosti
je v župe Békes (2,58%). Druhá najväčšia koncentrácia obyvateľov slovenskej národnosti je
v župe Komárom-Esztergom, kde má 1,61% podiel na celkovom obyvateľstve danej župy.
Tretia najväčšia koncentrácia je viditeľná v župe Nográd, kde má 1,58%-ný podiel. Relatívne
veľká koncentrácia (0,77%-ný podiel) je viditeľná aj v župe Pest. V ostatných župách je koncentrácia obyvateľov slovenskej národnosti nízka, nepresahujúca ani 0,5%. V tejto súvislos-
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ti

považujeme za nevyhnutné doplniť, že v hlavnom meste Maďarska

- v Budapešti – je

0,28% Slovákov, čo je viac, ako vo väčšine žúp (Hungarian Central Statistical Office, 2010b).
Zaujímavé je, že najväčší podiel Slovákov v Maďarsku bol podľa SODB 2001 v župe
Békes (Hungarian Central Statistical Office, 2010b), a to aj napriek tomu, že je možné skôr
predpokladať, že najväčší podiel príslušníkov slovenskej národnosti bude práve v severných
župách Maďarska (ak to aplikujeme analogicky na situáciu na Slovensku, kde pri hraniciach s Maďarskom je najväčšia koncentrácia obyvateľov maďarskej národnosti).

2.3.2.

Ústavné a zákonné vymedzenie postavenia a práv slovenskej
menšiny v Maďarsku

Ústavné zakotvenie práv týkajúcich sa národnostných menšín by malo byť súčasťou
zákonodarstva každej krajiny. Ústava MR je štrukturálne zostavená podobne ako Ústava
SR, avšak možno v nej nájsť niekoľko odlišností. Je potrebné podotknúť, že Ústava MR bola
novelizovaná a je účinná k 1. januáru 2012. Oproti predchádzajúcemu zneniu Ústavy je
v novele možné nájsť niekoľko podstatných zmien. V prvom rade uvedieme ustanovenia Ústavy MR platnej ešte pred 1. januárom 2012 dotýkajúce sa postavenia a práv národnostných
menšín. Pôvodná úprava Ústavy MR upravovala ústavne vymedzené inštitúcie, ktoré Ústava
SR a zákonodarstvo SR vôbec nepozná. Takýmto príkladom bol Ombudsman v Zhromaždení
(v parlamente) zodpovedný za práva občana a Ombudsman v Zhromaždení zodpovedný za
práva národnostných a etnických menšín, postavenie a pôsobnosť ktorých upravovala hlava
V Ústavy MR. Paragraf 32/B, odsek 2 hovoril, že povinnosťou ombudsmana v Zhromaždení
zodpovedného za práva národnostných a etnických menšín bolo, aby akékoľvek zistené porušenie súvisiace s národnostnými a etnickými menšinovými právami boli prešetrené, alebo
aby ich tento ombudsman nechal prešetriť a v záujme ich zabezpečenia uskutočnil všeobecné alebo konkrétne kroky. Avšak v zákonom povolených prípadoch môže ombudsman začať
prešetrenia pre porušenie práv na základe podnetu, ktorý mohol podať podľa §32/B, odseku
3

ktokoľvek.

Ombudsmana

v Zhromaždení

zodpovedného

za

práva

národnostných

a etnických menšín volilo dvojtretinovou väčšinou hlasov Zhromaždenie štátu na návrh prezidenta (§32/B, odsek 4). Prezident si však podľa zákona LXXVII z roku 1993 o právach národnostných a etnických menšín, §20, odseku 2 pred samotným návrhom má vyžiadať názor
na ombudsmana od štátnych menšinových samospráv – ak také sú. Ak však menšina samosprávu nemá, prezident si má názor vyžiadať od iného činného orgánu, ktorý menšinu
zastupuje. Pôvodná úprava Ústavy MR ďalej hovorila, že na ochranu ústavných práv môže
Zhromaždenie zvoliť osobitného ombudsmana, ktorý dozerá na prešetrovanie ústavou garantovaných práv občanov, ale aj národnostných a etnických menšín. Každý ombudsman
bol povinný predkladať Zhromaždeniu každoročne správu o činnosti (§32/B, odsek 6). Ombudsman v Zhromaždení zodpovedný za práva národnostných a etnických menšín teda pôsobil na celoštátnej úrovni pri

ochrane všetkých menšinových práv. V porovnaní
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s legislatívnou úpravou slovenského ombudsmana bola maďarská legislatívna úprava ombudsmana oveľa širšia, čo vyplývalo z faktu, že v Maďarsku neexistoval iba jeden ombudsman. Pôvodné znenie Ústavy MR hovorilo o existencii dvoch, kde jeden zastupuje občana a
druhý príslušníkov národnostných menšín.
Pokiaľ ide o samotné Ústavou MR garantované práva menšín, pôvodná úprava ústavy v hlave XII, v §54 – 70/K ustanovovala základné práva a povinnosti. Avšak o právach
národnostných a etnických menšín v tejto hlave hovoril iba §68, kde odsek 1 uvádzal, že
v Maďarsku žijúce národnostné a etnické menšiny sa podieľajú na ľudovej moci: ako jeden
zo základných predpokladov pre vznik štátu. Odsek 2 uvádzal, že Maďarsko ochraňuje národnostné a etnické menšiny. Zabezpečuje ich kolektívne zúčastňovanie sa vo verejnom živote, pestovanie vlastnej kultúry, používanie materinského jazyka, vyučovanie materinského
jazyka a právo na používanie mena vo vlastnom jazyku. Odsek 3 hovoril o tom, že zákony
platiace na území Maďarskej republiky zabezpečujú národnostným a etnickým menšinám
žijúcim na tomto území právo na ich obhajovanie i prezentáciu. V odseku 4 bolo ustanovené, že národnostné a etnické menšiny môžu zriadiť miestne samosprávy, ale aj samosprávy
na úrovni štátu (celoštátne samosprávy). Odsek 5 ustanovoval, že na prijatie zákona
o národnostných a etnických menšinách je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných poslancov Zhromaždenia štátu.
Ostatné práva národnostných a etnických menšín sú v Maďarsku (vtedy ešte
v Maďarskej republike) bližšie ustanovené v zákone LXXVII z roku 1993 o právach národnostných a etnických menšín, čo sa nezmenilo ani po prijatí novely ústavy.
Novela Ústavy MR č. 43 z roku 2011 účinná k 1. januáru 2012 zrušila názov krajiny
Maďarská republika, keď v článku A vo všeobecných ustanoveniach uvádza, že „meno nášho
domova je Maďarsko.“ V článku B v týchto ustanoveniach však dodáva, že štátne zriadenie
je republika. Z hľadiska problematiky menšín táto ústava zavádza veľmi podstatnú zmenu,
nakoľko na rozdiel od jej predchádzajúcej úpravy, o menšinách vôbec nehovorí. Pojem menšina nahrádza pojmom národnosť a hovorí tak o príslušníkoch rôznych národností, nie
o príslušníkoch menšín. Ďalší podstatný rozdiel oproti pôvodnej verzii je úprava ombudsmana. Novela Ústavy MR v časti Štát, článku 30 hovorí o ručiteľovi základných práv. Podľa
odseku 1 tohto článku ručiteľ vykonáva prácu v oblasti ochrany základných práv
a ktokoľvek môže iniciovať ručiteľa k činnosti pre porušenie základných práv. Odsek 2 hovorí, že ručiteľ je povinný porušenie prešetriť, alebo ho nechať prešetriť a urobiť potrebné kroky k náprave. Dôležitý je odsek 3 článku 30, podľa ktorého má ručiteľ svojich zástupcov.
Znamená to, že novela Ústavy MR úplne vynecháva ombudsmana zodpovedného za práva
národnostných a etnických menšín a nehovorí už o dvoch ombudsmanoch, ale iba
o jednom, ktorý môže mať svojich zástupcov. Jeden z týchto zástupcov dbá aj o práva národností, keďže odsek 3 ďalej upravuje, že zástupcovia ručiteľa sú volení dvojtretinovou väčšinou hlasov poslancov Zhromaždenia štátu

a dbajú na zachovanie práv národností

a starajú sa aj o záujmy budúcich generácií. Zástupcovia a ručiteľ nemôžu byť súčasťou
politických strán a vykonávať politickú činnosť. Podľa odseku 4 sa ručiteľ raz ročne zodpoCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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vedá za svoju činnosť Zhromaždeniu štátu. Bližšiu úpravu ručiteľa a jeho zástupcov upravuje osobitný zákon (odsek 5).
Práva menšín sú v novele Ústavy MR upravené v časti Sloboda a zodpovednosť,
v článku XXIX. Odsek 1 tohto článku hovorí, že na maďarskom území žijúce národnosti sú
súčasťou štátu. Nehovorí už však, že sa môžu podieľa na ľudovej moci, ako to bolo
v predchádzajúcom znení ústavy (hovorí iba, že sa môžu zúčastňovať na práci v parlamente).
Každá osoba má právo na slobodné prihlásenie sa k akejkoľvek národnosti, právo na používanie mena vo vlastnom jazyku, na pestovanie vlastnej kultúry a na vyučovanie vo svojom
materinskom jazyku. Neuvádza však už, že Maďarsko ochraňuje národnostné menšiny (národnosti), ani že zabezpečuje ich kolektívne zúčastňovanie sa na verejnom živote a vypadlo
aj právo na obhajovanie a prezentáciu na základe maďarských osobitných zákonov. Odsek 2
ďalej ustanovuje, že na maďarskom území žijúce národnosti si môžu vytvárať miestne
a štátne samosprávy. Toto ustanovenie dáva základ pre vznik menšinovej samosprávy
v Maďarsku. Odsek 3 zakotvuje, že osobitosti miestnej a štátnej samosprávy, ktorú si môžu
zriadiť národnosti, upravuje osobitný zákon, ktorým je nižšie analyzovaný zákon LXXVII
z roku 1993 o národnostných a etnických menšinách. Z hľadiska práv národností je dôležitý
aj článok 2 v časti Štát a podčasti Zhromaždenie štátu, keď v odseku 1 vyjadruje právo príslušníkov jednotlivých národností zúčastňovať sa na činnosti parlamentu (nie na ľudovej
moci, ako to bolo upravené v pôvodnom znení), avšak ich účasť bližšie upravuje osobitný
zákon. Tým, že novela Ústavy MR vynecháva pojem menšiny, dáva predpoklad k tomu, že
v tomto znení sa budú meniť aj zákony týkajúce sa priamo práv príslušníkov národnostných
menšín, kedy sa pojem menšiny bude zamieňať za pojem národnosť. Podstatná zmena Ústavy MR je aj v tom, že podľa odseku D v časti všeobecné ustanovenie je upravené, že „Maďarsko bdie nad Maďarmi žijúcimi v zahraničí a podporuje ich k zachovaniu ich maďarskosti,
dohliada, aby si mohli vydobyť svoje práva, zriaďovať vlastné samosprávy a podporuje ich
kooperáciu medzi sebou navzájom a s Maďarskom“. Zároveň dôležitým ustanovením je aj
článok H v časti všeobecných ustanovení, kde sa uvádza, že úradným jazykom Maďarska je
maďarčina (odsek 1), čo v pôvodnom znení Ústavy MR upravené nebolo. Znamená to teda,
že v úradnom styku sa má používať výlučne maďarský jazyk, čo znemožňuje používať
v tomto styku jazyky iných národnostných skupín.
Ako sme už spomenuli, zákon LXXVII z roku 1993 detailnejšie a širšie upravuje práva národnostných menšín, k čomu ho poveruje novela Ústavy MR. Tento zákon je možné
rozdeliť na „dve časti“. „Prvá časť“ rozoberá najmä práva menšín. „Druhej časti“ sa budeme
venovať v nasledujúcej podkapitole.
Druhá hlava vyššie spomenutého zákona bližšie ustanovuje individuálne práva menšín. K týmto právam patrí najmä právo byť príslušníkom akejkoľvek menšiny a právo sa
k nej hlásiť. Zároveň nik nemôže byť nútený, aby sa hlásil k svojej menšine, okrem prípadu,
kedy to ustanovuje zákon. Právo na menšinovú identitu a právo hlásiť sa k nej ešte nevylučuje uznanie dvojitej alebo dokonca viacnásobnej menšinovej identity. Podľa tejto hlavy má
osoba patriaca k menšine právo na politickú a kultúrnu rovnosť, ktorú má štát prostrednícCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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tvom účinných opatrení zabezpečiť a má právo na účasť na verejnom živote. Na vyjadrenie
svojich záujmov a na ich ochranu podľa ústavných ustanovení majú príslušníci menšín právo zakladať spolky, strany a iné združenia. Ďalej majú právo na ochranu národnostných
zvykov a ich vyznávanie v rámci rodín, na vyznávanie svojich národných sviatkov a na obrady a omše vykonávané v materinskom jazyku. Hlava II ďalej zakotvuje právo na slobodné
zvolenie vlastného priezviska a priezviska svojho dieťaťa v zákonom vymedzenom rozsahu.
Ak priezvisko nie je uvedené v latinskom písme, je nevyhnutné takéto priezvisko uviesť podľa fonetického prekladu aj v latinskom písme. Pokiaľ ide o úradné listiny, tie môžu byť podľa
vyššie uvedených podmienok na požiadanie vydávané dvojjazyčne.
Hlava III ustanovuje spoločné alebo kolektívne práva menšín. Z paragrafu 15 vyplýva pre menšiny kolektívne právo na zachovanie, starostlivosť, upevnenie a odovzdávanie
menšinovej identity ako neodcudziteľné právo. Paragraf 16 upravuje právo menšín na pestovanie a rozvíjanie historických tradícií a jazyka, zachovanie a zveľaďovanie ich materiálnej
a duchovnej kultúry. Menšinové spoločenstvá majú právo na organizovanie sa, respektíve
môžu založiť akúkoľvek organizáciu v medziach zákona. Paragraf 18 hovorí o práve na rozhlasové a televízne vysielanie z vlastného rozpočtu a v pravidelnom čase podľa zákonom daných podmienok a štát vyvíja snahu (a to aj na základe medzinárodných zmlúv) pre menšiny, ktoré obývajú určité územia, získať rozhlasové alebo televízne stanice z ich rodnej krajiny. Majú právo na zriaďovanie siete výchovných, kultúrnych a vzdelávacích zariadení
v rámci zákonom daných podmienok. Maďarsko v rámci zákonných ustanovení podľa tejto
hlavy zabezpečuje pre menšiny spoločenské podujatia, ochranu ich kultúrnych a cirkevných
pamiatok – ak nejaké majú, uchovanie ich zvyklostí a podobne. Paragraf 20 hlavy III zákona
LXXVII z roku 1993 dokonca vymedzuje právo menšín na ich zastupovanie v národnom parlamente.
Postavenie a práva menšín, ako aj samotná pôsobnosť samospráv v Maďarsku sú okrem uvedeného zákona upravené vo vnútroštátnom zákonodarstve aj inými právnymi predpismi. Ide napríklad o (Office for National and Ethnic Minorities, 2005) zákon č. LXV z r.
1990 o miestnej samospráve, zákon č. XXIV z r. 1991 o miestnej samospráve hlavného mesta a jeho obvodov, zákon č. LXIV z r. 1990 o voľbách zástupcov a starostov miestnych samospráv, zákon č. XX z r. 1991 o úlohách a rozsahu kompetencie miestnej správy a ich orgánov, poverencov republiky a niektorých orgánov pod ústrednou kontrolou, zákon č. XXXIII
z r. 1991 o presune niektorých druhov štátneho vlastníctva do vlastníctva miestnej samosprávy, zákon č. C z r. 1990 o miestnych daniach, zákon č. XC z r. 1990 o právnom postavení, úrade a niektorých úlohách ombudsmanov republiky, zákon č. XVI z r. 1991
o koncesiách, dekrét vlády č. 1040/1992 (V.12.) o modernizácii verejnej správy a podobne.
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2.3.3.

Postavenie

a

práva

slovenskej

menšiny

v územnej

a menšinovej samospráve Maďarska
Národnostná (menšinová) samospráva predstavuje akúsi novú formu pre uplatňovanie
práv národnostných menšín. Vymedzenie účasti slovenskej menšiny na samospráve
v Maďarsku sa uberá iným, aj keď porovnateľným smerom, ako je to v podmienkach SR.
Maďarsko upravilo postavenie národnostných menšín a tým aj súčasné postavenie
Slovákov v MR ako národnostnej menšiny prostredníctvom zákona č. LXXVII z roku 1993 o
právach národnostných a etnických menšín. V zmysle tohto zákona sú národnostnými
a etnickými menšinami všetky etnické skupiny žijúce na území Maďarska aspoň jedno storočie, ktoré sú vzhľadom k obyvateľstvu štátu v číselnej menšine, ich členovia majú maďarské štátne občianstvo a líšia sa od iných častí obyvateľstva vlastným jazykom, kultúrou a
tradíciami, súčasne preukazujú vedomie spolupatričnosti, ktoré je zamerané na zachovanie
týchto hodnôt a na vyjadrenie a ochranu záujmov svojich historicky vytváraných spoločenstiev (§1, ods. 2).
„Prvá časť“ spomínaného zákona o právach menšín upravených vnútornou legislatívou
tvorí súčasť podkapitoly o zákonnom vymedzení postavenia menšín. Na rozdiel od Slovenskej republiky, Maďarsko explicitne upravuje menšinovú samosprávu, a to v „druhej časti“ zákona LXXVII z roku 1993 o právach národnostných a etnických menšín, ktorá je zároveň analyzovaná v tejto podkapitole. Jej predmetom bude aj stručný úvod do územnej samosprávy Maďarska.
Miestnu samosprávu upravuje zákon č. LXV z roku 1990 o miestnej samospráve. Hlava I citovaného zákona definuje miestnu samosprávu ako obec, mesto, hlavné mesto a jeho
okresy, ako aj župy, ktorým patrí samostatnosť vo veci rozhodovania o všetkých miestnych
záležitostiach. Miestne samosprávy odhliadnuc od miestnych potrieb a od ich vykonávania
môžu mať rôzne samosprávne úlohy a oblasť pôsobnosti. Znamená to, že zákon môže samosprávam s väčším počtom obyvateľov a s väčšou výkonnou mocou určiť väčšie množstvo
povinných úloh a zväčšiť ich oblasť pôsobnosti v porovnaní s ostatnými samosprávami. Prvá
hlava tohto zákona ďalej ustanovuje samosprávne práva, ktorých obdobu upravuje aj slovenské zákonodarstvo.
Podľa zákona o miestnej samospráve sa územná samospráva v Maďarsku vykonáva
prostredníctvom:
-

oblastnej samosprávy (chápe sa ňou podľa z. o miestnej samospráve obecná samospráva, mestská samospráva, samospráva hlavného mesta a jeho obvodov),

-

župnej samosprávy.

Kompetencie oblastnej samosprávy vymedzuje citovaný zákon v druhej hlave. Jej úlohou je v rámci zabezpečovania miestnych verejných záujmov hlavne rozvoj oblasti, správa
oblasti, ochrana prírody, odpady, ochrana cintorínov, rozvoj a údržba oblastných komunikácií, doprava a podobne. Župná samospráva je vykonávaná na území žúp (príloha 4). ŽupCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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né mestá sa spravujú prostredníctvom oblastnej samosprávy, čo sa prejavuje aj vo voľbe
poslancov do zastupiteľstiev, uvádzané nižšie. Župné mestá si môžu zriadiť aj okresy. Na
rozdiel od samosprávy hlavného mesta, zákon neustanovuje, že tieto okresy môžu mať aj
vlastnú samosprávu.
Miestna samospráva v oblastiach aj v župách sa vykonáva prostredníctvom zastupiteľstva a starostu. Spôsob ich voľby je však predmetom úpravy zákona o voľbách poslancov
a starostov miestnych samospráv LXIV z roku 1990. Podľa tohto zákona sú poslanci zastupiteľstva hlavného mesta Budapešti volení v priamych voľbách obyvateľmi hlavného mesta.
Zastupiteľstvo hlavného mesta má 66 poslancov. Len hlavné mesto si môže vytvárať aj
okresnú samosprávu (aj to je chápané ako oblastná samospráva), na čele ktorej stojí starosta okresu. Zastupiteľstvo oblastných samospráv si volia priamo obyvatelia jednotlivých oblastí. Zastupiteľstvo župnej samosprávy volia priamo obyvatelia celej župy, avšak okrem tých
obyvateľov, ktorí sú obyvateľmi župného mesta. Ide o ustanovenie hlavy IX/A zákona
o voľbe poslancov a starostov miestnych samospráv. Zákon o voľbách ďalej ustanovuje, že
funkcia poslanca župného mesta (t.j. v zastupiteľstve oblastnej samosprávy) nie je zlučiteľná
s funkciou poslanca v župe a naopak. Pokiaľ ide o starostu oblastí, je volený obyvateľmi
jednotlivých oblastí bezprostredne. Obdobne to platí aj pre starostu župy.
Územná samospráva v Maďarsku sa v niečom podobá na územnú samosprávu Slovenskej republiky, avšak zaiste vykazuje aj odlišné znaky. Vymedzenie územnej samosprávy v
SR bolo úvodom pre pochopenie postavenia menšín v územnej samospráve najmä (alebo iba)
na miestnej úrovni Na území MR je vymedzenie územnej samosprávy úvodom pre vymedzenie menšinovej samosprávy podľa zákona LXXVII z roku 1993 o právach národnostných
a etnických menšín.
Národné zhromaždenie Maďarska sa už v úvodnej preambule zákona LXXVII z roku
1993 o právach národnostných a etnických menšín snaží o spoluprácu so žijúcimi menšinami na ich území. V tejto preambule Národné zhromaždenie:
-

sledujúc najušľachtilejšie tradície a hodnoty maďarských dejín,

-

v znamení angažovanosti voči ideálom demokracie a humanizmu,

-

v snahe prispieť k porozumeniu a priateľskej spolupráce medzi ľuďmi a národmi,

-

ďalej vo vedomí toho, že harmonické spolužitie národnostných a etnických menšín a väčšinového národa je tvorivou súčasťou medzinárodnej bezpečnosti

vyhlasuje, že právo k národnej a etnickej identite pokladá za súčasť všeobecných ľudských
práv, špecifické individuálne a kolektívne práva národnostných a etnických menšín sú základnými občianskymi právami, ktoré rešpektuje a v Maďarsku zabezpečí ich platnosť. Národné zhromaždenie vytvorilo tento zákon v záujme uskutočnenia týchto cieľov, kvôli sumarizácii práv prináležiacich osobám patriacim k národnostnej či etnickej menšine a ich kolektívom, ďalej k zabezpečeniu uplatňovania týchto práv a k regulácii spôsobu ich uplatňovania, so
zreteľom na nariadenie medzinárodného práva a na zásady zakotvené v Ústave Maďarska.
Takto končí preambula zákona o právach národnostných a etnických menšín.
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V úvodných paragrafoch zákona č. LXXVII z roku 1993 o právach národnostných
a etnických menšín zákonodarca upravuje prísľub, že MR urobí všetko pre ochranu národnostných menšín, vrátane zákazu výkonu takej politiky, ktorá by záujmom národnostných
menšín mohla uškodiť alebo ich ohroziť. Podľa §5 majú menšiny v MR právo vytvoriť obecné,
teritoriálne a celoštátne menšinové samosprávy. Základnou úlohou týchto menšinových
samospráv je hájiť a zastupovať záujmy menšín výkonom okruhu pôsobností a právomocí
stanovených pre samosprávy týmto zákonom (§5/A, ods. 1).
Konkrétny výklad pojmu menšinová samospráva podľa analyzovaného zákona je
uvedený v prvej kapitole.10 Podľa §24/B zákona č. LXXVII z roku 1993 je menšinová samospráva právnickou osobou, pričom úlohy a okruh kompetencií menšinových samospráv prináležia zboru menšinovej samosprávy a ako takú ju reprezentuje jej predseda. Menšinovú
samosprávu si môžu založiť voliči prostredníctvom priamych volieb. Medzi menšinovými samosprávami nie je pomer nadriadenosti alebo podriadenosti.
Zákon v hlave IV, v §23 ustanovuje, že počet členov obecného menšinového samosprávneho zboru je 5, pričom počet členov zboru teritoriálnej menšinovej samosprávy je 9
osôb. Počet členov v zbore celoštátnej menšinovej samosprávy môže byť 15 – 53, pričom jedna menšina si môže zriadiť iba jednu celoštátnu menšinovú samosprávu, čo analogicky platí
aj pre všetky oblasti, kde si jedna menšina v danej oblasti môže zriadiť iba jednu obecnú
menšinovú samosprávu. Obdobne to platí aj pre teritoriálnu menšinovú samosprávu, kedy
na danom území si môže daná menšina zriadiť iba jednu teritoriálnu menšinovú samosprávu. Menšinová samospráva môže zaniknúť, ak dôjde k prípadu, kedy vypršaním mandátu
poslaneckého zboru nedôjde k zvoleniu nového poslaneckého zboru. Ak takto menšinová
samospráva zanikne, k novým voľbám poslancov do menšinového zboru môže dôjsť až pri
nasledujúcich všeobecných voľbách do samospráv.
Menšinovým

samosprávam

vyplývajú z

§24/B,

hlavy

IV citovaného zákona

o národnostných a etnických menšinách určité úlohy a povinnosti. Práva menšinovej samosprávy prináležia spoločenstvu voličov, ktorí patria k menšine a tieto svoje práva vykonávajú
v zákonných hraniciach prostredníctvom svojich zvolených poslancov. Odsek 3 uvedeného
paragrafu ustanovuje, že menšinové samosprávy v menšinových verejných záležitostiach
patriacich medzi ich úlohy a do okruhu ich kompetencie – v medziach zákona – môžu konať
samostatne alebo spoločne so štátnymi a samosprávnymi orgánmi.
Za obecnú menšinovú samosprávu sa môže prehlásiť každá obecná samospráva, v
ktorej zbore bola viac ako polovica poslancov zvolená ako kandidáti jednej národnosti. Ak
bolo aspoň 30 % poslancov samosprávneho zboru zvoleného ako kandidáti danej menšiny,
môžu títo poslanci ako menšina vytvoriť najmenej trojčlennú miestnu menšinovú samosprávu (nepriamy spôsob) Tento spôsob vychádza z miestnej samosprávy (Obecné samo-

Menšinová samospráva je organizácia, ktorá vykonáva v tomto zákone určené úlohy v oblasti verejných služieb,
funguje vo forme zboru, disponuje právnou subjektivitou, je založená cestou demokratických volieb - na báze tohto
zákona – na základe postupu určeného osobitným zákonom, a ktorá vzniká pre uplatňovanie práv prináležiacim
menšinovým spoločenstvám, na ochranu a zastupovanie záujmov menšín, na samostatné vykonávanie menšinových verejných záležitostí na oblastnej, teritoriálnej (župnej a v hlavnom meste) alebo celoštátnej úrovni.

10
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správy, [cit. 2010-3-13]). V súlade s obsahom §51 až §54 zákona LXIV z roku 1990 o voľbách poslancov a starostov miestnych samospráv môžu aj voliči prostredníctvom priamych
volieb zriadiť menšinovú miestnu samosprávu (priamy spôsob). Tento spôsob je možné chápať v určitom zmysle ako záujmovú samosprávu, pričom takáto záujmová samospráva je
chápaná ako typ menšinovej samosprávy, kde si na základe spoločného národnostného záujmu môžu obyvatelia zriadiť menšinovú miestnu samosprávu. Ide tu akoby o paralelnú
existenciu menšinovej samosprávy z hľadiska miestnej aj záujmovej samosprávy.
Obecná

menšinová

samospráva

určuje

podľa

§25

zákona

o národnostných

a etnických menšinách vo vlastnej kompetencii:
a) podrobné pravidlá svojej organizácie a pôsobenia do 3 mesiacov po ustanovujúcej schôdzi,
b) názov, symboly, vyznamenania miestnej menšinovej samosprávy, ako aj podmienky a pravidlá ich udelenia,
c) miestne sviatky menšiny, ktorú zastupuje,
d) okruh svojho kmeňového majetku, pravidlá užívania majetku v jej výlučnej
dispozícii,
e) založenie, prevzatie a spravovanie inštitúcie,
f)

založenie hospodárskej a inej organizácie alebo svoju účasť v nich,

g) založenie združenia samospráv alebo svoju účasť v nich,
h) vypísanie konkurzu,
i)

založenie štipendia,

j)

použitie majetku vyčleneného pre ňu z majetku obecnej samosprávy,

k) uznesením miestnej samosprávy schvaľovať svoj rozpočet, záverečný účet, využitie zdrojov poskytnutých obecnou samosprávou,
l)

iniciovanie vyhlásenia ochrany svojich umeleckých pamiatok a pamätných
miest,

m) svoju účasť na voľbách prísediacich miestnych súdov.
Tento zákon ďalej v §27 ustanovuje, že miestna samospráva – spôsobom zakotveným
v štatúte miestnej samosprávy – zabezpečí podmienky zborového fungovania obecnej menšinovej samosprávy, pričom ide najmä o zabezpečenie používania miestnosti zodpovedajúcej
fungovaniu zboru a vykonávanie poštových, doručovacích, písacích, kopírovacích úloh
a úhrada s nimi súvisiacich výdavkov. O jej vykonávanie sa postará úrad starostu. Menšinové samosprávy sa tak stavajú do určitej miery na princípe miestnych (obecných a mestských) samospráv a takýmto spôsobom sa včleňujú do systému verejnej správy Maďarska.
Vzťah miestnej samosprávy a menšinovej samosprávy je vyjadrený aj v §28, podľa ktorého
uznesenia miestnej samosprávy týkajúce sa miestnych médií, pestovania miestnych tradícií
a kultúry, kolektívneho používania jazyka, ako aj rozhodnutia týkajúceho sa menšinového
obyvateľstva, môže miestny (oblastný) poslanecký zbor prijať len so súhlasom obecnej menšinovej samosprávy zastupujúcej túto časť obyvateľstva. Úlohy miestnej (oblastnej) samo-
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správy ale upravuje zákon LXV z roku 1990. Medzi povinné úlohy obecnej menšinovej samosprávy však patrí hlavne vykonávanie úloh a okruhu pôsobností, ktoré jej presunula
miestna samospráva a vykonávanie úloh a okruhu pôsobností, ktoré jej presunula iná menšinová samospráva, a to vždy na vlastnú žiadosť obecnej menšinovej samosprávy (§30/A,
ods. 3). Obecná menšinová samospráva okrem úloh uvedených v odseku 3 v §30/A – v medziach svojich finančných prostriedkov – môže vykonávať dobrovoľne prijaté úlohy, obzvlášť
v oblasti menšinového školstva a výchovy, miestnej písanej a elektronickej tlače, pestovania
tradícií a osvety (§30/A, odsek 4).
Podľa §30/B, ods. 1 môže zastupiteľský zbor miestnej samosprávy svoje prenosné
úlohy a okruh pôsobnosti preniesť na základe iniciatívy obecnej menšinovej samosprávy
prostredníctvom dohody uvedenej v odseku 3 tohto paragrafu na obecnú menšinovú samosprávu. Úlohy a okruh pôsobností, ktoré súvisia s úradnými, ako aj so zásobovacími službami, sú neprenosné. Odsek 2 uvedeného paragrafu ustanovuje, že zbory obecných menšinových samospráv si môžu vzájomne preniesť svoje úlohy a okruhy pôsobností prevzaté
s dohodou na vlastnú iniciatívu, ale iba ak ide o zbory, ktoré zastupujú tú istú menšinu
v zákonných medziach. V tomto zmysle prenášajúca aj prijímacia samospráva, ako aj dotyčná celoštátna menšinová samospráva uzavrie trojstrannú dohodu (§30/B, ods. 3).
Paragraf 30/C, ods. 1 a 2 ustanovuje, že obecná menšinová samospráva vzhľadom na
okruh pôsobností preneseného na svoje orgány (predsedu, výbory) môže podať príkaz na
vykonávanie okruhu pôsobností a môže tento okruh pôsobností aj odvolať. Prenesený okruh
pôsobnosti sa nemôže ďalej prevádzať.
Odsek 3 toho istého paragrafu uvádza prípady, v ktorých rozhoduje obecná menšinová
samospráva vo svojom neprevoditeľnom okruhu pôsobnosti a v rámci svojich úloh, a to o:
a) vytvorení alebo prekontrolovaní, modifikácii svojho štatútu do 3 mesiacov od
zakladajúcej schôdze,
b) svojom rozpočte, záverečnom účte, o použití majetku, ktorý jej poskytla z
vlastného majetku obecná samospráva,
c) plánovaní a použití zdrojov poskytnutých miestnou samosprávou,
d) založení, prevzatí a zrušení, reorganizácii inštitúcie,
e) vymenovaní a odvolaní ich vedúceho pracovníka,
f)

uzavretí dohody o prevzatí úloh od miestnej samosprávy alebo od inej menšinovej samosprávy,

g) založení, zrušení hospodárskej alebo inej organizácie a o vlastnej účasti v takýchto organizáciách,
h) založení združenia samospráv a o účasti v takýchto združeniach,
i)

pripojení sa k orgánu zastupujúceho záujmy,

j)

uzavretí dohody o spolupráci so zahraničnou samosprávou a inou organizáciou,

k) zvolení svojho predsedu, podpredsedu,
l)

vytvorení výboru,
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m) určení okruhu svojho základného majetku,
n) zvolení prísediacich,
o) v takej záležitosti, ktorá podľa zákona patrí do okruhu neprevoditeľného pôsobenia.
Pokiaľ ide o samotnú činnosť obecnej menšinovej samosprávy, podľa §30/D zákona
LXXVII/1993, zakladajúcu schôdzu zvolenej obecnej menšinovej samosprávy, zvoláva predseda miestnej volebnej komisie, a to do 15 dní po voľbách. Túto schôdzu vedie najstarší poslanec obecnej menšinovej samosprávy ako predseda podľa veku. Poslanci môžu na tejto
schôdzi skladať prísahu vo svojej materčine, po maďarsky, alebo v oboch jazykoch. Do zloženia tejto prísahy nesmie poslanec vykonávať svoje práva, ktoré mu z postavenia poslanca
obecnej menšinovej samosprávy vyplývajú.
Zbor obecnej menšinovej samosprávy zasadá podľa potreby, ale najmenej štyrikrát
do roka. Takéto zasadnutie je verejné, okrem prípadov, kedy ide o zákonom vymedzené záležitosti, kedy je takého zasadnutie neverejné (§30/E, ods. 3). Zaujímavé je, že zbor prijíma
svoje uznesenia verejným hlasovaním. Tajné hlasovanie môže byť iba v prípadoch, kedy môže byť zasadnutie neverejné (§30/E, ods. 3 a 4). Zbor je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecnej menšinovej samosprávy. Na prijatie
uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov tejto samosprávy
(§30/H). Zbor obecnej menšinovej samosprávy zorganizuje najmenej raz ročne verejné kladenie otázok.
Poslanec obecnej menšinovej samosprávy je podľa §30/K členom zboru obecnej menšinovej samosprávy a zastupuje záujmy danej menšiny v menšinových záležitostiach
v konkrétnej obci. Poslanca obecnej menšinovej samosprávy je potrebné uvoľniť z práce na
čas, ktorý je nevyhnutný pre účasť v zbore, pričom mu patrí náhrada príjmu, ktorú mu
uhrádza zbor obecnej menšinovej samosprávy. Zbor obecnej menšinovej samosprávy si môže
zakladať výbory, pričom najmenej jedna polovica členov výboru sú aj poslancami obecnej
menšinovej samosprávy.
Zbor obecnej menšinovej samosprávy si na ustanovujúcej schôdzi zvolí spomedzi
svojich členov predsedu a aj zástupcu predsedu (§30/P). Jeho mandát môže zaniknúť iba
zánikom poslaneckého mandátu, alebo zrušením postu predsedu súdom. Zaujímavé je, že
poverenie predsedu sa nemôže zrušiť jeho odvolaním. Ak ide o prípad, kedy predseda obecnej menšinovej samosprávy sústavne porušuje právne predpisy, môže naňho podať zbor
obecnej menšinovej samosprávy žalobu na župnom súde alebo na súde hlavného mesta.
Zároveň môže zbor požiadať aj o dočasné zbavenie funkcie predsedu. Tieto ustanovenia sa
vzťahujú aj na zástupcu predsedu.
Paragraf 30/Q upravuje odmeňovanie aktérov pôsobiacich v obecnej menšinovej samospráve. Zbor tejto samosprávy môže v rámci svojho rozpočtu určiť honorár predsedovi,
zástupcovi predsedu, členovi výboru a jeho predsedovi.
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Na teritoriálnu menšinovú samosprávu sa podľa zákona č. LXXVII z roku 1993
o právach národnostných a etnických menšín vzťahujú rovnaké ustanovenia, ktoré platia aj
pre obecnú menšinovú samosprávu. Odlišnosti upravujú tri ustanovenia.
Prvé ustanovenie - §30/R, ods. 2 – hovorí, že teritoriálna menšinová samospráva:
a) sa vyjadruje o návrhoch župných samospráv (samosprávy hlavného mesta) týkajúcich sa postavenia ňou zastupovanej menšiny,
b) zúčastňuje sa odbornej kontroly štátnych orgánov disponujúcich kompetenciou v oblasti stredného školstva ňou zastupovanej menšiny, spôsobom regulovaným zákonom o školstve,
c) môže iniciovať prevod okruhu úloh a pôsobností župnej samosprávy, samosprávy
hlavného mesta vzťahujúceho sa na internátne, stredoškolské a odborno-školské zabezpečenia národnostnej a etnickej menšiny,
d) môže iniciovať prevod okruhu úloh a pôsobností obecnej, v hlavnom meste obvodnej,
mestskej miestnej samosprávy vzťahujúceho sa na internátne, stredoškolské a odborno-školské zabezpečenia národnostnej a etnickej menšiny,
e) prostredníctvom združenia teritoriálnych menšinových samospráv môže vziať na seba zorganizovanie verejných služieb obvodného rázu, ak je to v súlade s nariadeniami zákona o miestnych samosprávach.
Druhé ustanovenie - §30/S - ustanovuje, že zbor teritoriálnej menšinovej samosprávy
môže vytvoriť výbory, pričom má povinnosť založiť finančný výbor (obecná menšinová samospráva takúto povinnosť nemá).
Tretie ustanovenie - §30/T ustanovuje spôsob určovania honorára aktérom teritoriálnej menšinovej samosprávy, ktorý je odlišný od určenia honorára na úrovni obecnej menšinovej samosprávy.
Aj na celoštátnu menšinovú samosprávu treba podľa §31 uplatňovať ustanovenia, ktoré sú totožné aj pre obecnú a teritoriálnu menšinovú samosprávu s rozdielmi upravenými
v nasledujúcich ustanoveniach. Celoštátna menšinová samospráva vykonáva zastupovanie
a ochranu záujmov menšiny, ktorú zastupuje na celoštátnej úrovni a tam, kde chýba teritoriálna menšinová samospráva aj na teritoriálnej úrovni (§36). Jej poverenie sa začína ustanovujúcou schôdzou, ktorú zvolá predseda celoštátnej volebnej komisie do 30 dní po zvolení
poslancov. Celoštátna menšinová samospráva zanikne v prípade, ak si nezvolí nové valné
zhromaždenie. Spravovanie jej majetku v takomto prípade preberá orgán zodpovedný za vykonávanie štátnych úloh, ktoré súvisia s národnostnými a etnickými menšinami.
Podobne ako obecná a teritoriálna menšinová samospráva, aj celoštátna menšinová
samospráva má zákonom daný okruh pôsobností, ktorý vymedzuje §37, podľa ktorého celoštátna menšinová samospráva uznesením rozhoduje o:
a)

svojom názve, sídle, organizácii, o podrobných pravidlách svojej organizácie a prevádzky do 3 mesiacov od svojho vzniku,

b)

svojom rozpočte, záverečnom účte a súpise majetku,
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c)

okruhu svojho kmeňového majetku,

d)

svojich symboloch,

e)

štátnych sviatkoch menšiny, ktorú zastupuje,

f)

svojich vyznamenaniach a o podmienkach a pravidlách ich udeľovania,

g)

zásadách a spôsoboch využitia rozhlasového a televízneho kanálu, ktorý má k dispozícii,

h)

zásadách využitia vysielacieho času verejnoprávneho rozhlasu a televízie, ktorý má
k dispozícii,

i)

založení, prevádzkovaní a zrušení inštitúcie, a to najmä o založení, prevádzkovaní,
resp. iniciovaní prevzatia menšinových školských inštitúcií, vysokoškolských inštitúcií, ďalej výučby v rámci vysokoškolskej inštitúcie,

j)

založení hospodárskej organizácie, iných organizácií,

k)

prevádzkovaní divadla,

l)

zriadení a prevádzkovaní muzeálneho výstavného miesta, verejnej zbierky s celoštátnym tematickým okruhom,

m) prevádzkovaní menšinovej knižnice,
n)

založení a prevádzkovaní umeleckého, vedeckého strediska a nakladateľstva,

o)

založení a prevádzkovaní služieb právnej pomoci,

p)

vypisovaní konkurzov, o založení štipendia v okruhu svojej pôsobnosti,

q)

uzavretí školskej dohody s ministrom školstva v zmysle školského zákona,

r)

uzavretí školskej dohody s miestnou samosprávou v zmysle školského zákona,

s)

uverejnení tlačového oznamu,

t)

zostavení menšinovej zbierky osobných krstných mien,

u)

pohľadávkach predložených v súvislosti s menšinovým osobným krstným menom,

v)

iných úlohách prevedených zákonom do jej okruhu pôsobnosti.

Dôležitosť postavenia celoštátnej menšinovej samosprávy upravuje §38, ods. 2, ktorý
ustanovuje, že pri vytvorení právnej normy (s výnimkou nariadenia miestnej samosprávy)
súvisiacej so zachovaním a starostlivosťou obcí s menšinovými historickými tradíciami, ich
architektonických pamiatok, ako aj pri tvorbe vládnych nariadení o vykonávaní zákona o
verejnom školstve – v otázkach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania detí patriacich k menšine – je potrebný súhlas celoštátnej samosprávy. Podľa §39 sa predseda, zástupca predsedu a aj poslanec celoštátnej menšinovej samosprávy môžu zúčastniť zasadnutia obecnej
a teritoriálnej menšinovej samosprávy.
Orgánmi celoštátnej menšinovej samosprávy sú podľa §39/A predseda, jeden, či viac
zástupcov predsedu, výbory a úrad, pričom okruhy úloh a pôsobností celoštátnej samosprávy prislúchajú valnému zhromaždeniu celoštátnej samosprávy.
Z hľadiska postavenia menšinových samospráv je nevyhnutné spomenúť hlavu V zákona o právach národnostných a etnických menšín, ktorá hovorí o miestnom hovorcovi
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menšín, pričom s odvolávkou na zákon č. LXV z roku 1990 o miestnych samosprávach vymenúva časť jeho práv súvisiacich s miestnou samosprávou.
Hlava VII analyzovaného zákona hovorí o používaní jazyka. Paragraf 51, ods. 1 hovorí,
že v Maďarsku môže svoj materinský jazyk používať ktokoľvek slobodne vždy a všade. Podmienky používania jazykov menšín je štát v prípadoch stanovených osobitným zákonom
povinný zabezpečiť.
Paragraf 52 ustanovuje právo poslanca patriaceho k menšine používať svoj materinský jazyk v parlamente, ako aj právo menšinového poslanca používať svoj materinský jazyk
v poslaneckom zbore miestnej samosprávy. Ak príspevok odznel v jazyku niektorej menšiny,
treba text, alebo obsahový výťah daného príspevku priložiť k zápisnici zasadnutia. Odsek 3
citovaného paragrafu ustanovuje, že ak v danej obci žijú osoby patriace k menšine, môže
poslanecký zbor viesť, resp. koncipovať svoje zápisnice a rozhodnutia popri maďarčine aj v
jazyku danej menšiny. V prípade sporu o výklade je vierohodná maďarská obmena zápisnice.
V §53 je upravená povinnosť obecnej samosprávy podľa odôvodnenej požiadavky
obecnej, resp. teritoriálnej menšinovej samosprávy zabezpečiť, aby:
a) vyhlásenie jej nariadenia a uverejnenie jej vyhlášky bolo uskutočnené popri
maďarčine aj v materinskom jazyku menšiny,
b) tlačivá používané pri administratívnom konaní boli k dispozícii aj v materinskom jazyku menšiny,
c) nápisy na tabuliach označujúcich názvy obcí a ulíc, názvy verejných úradov a
orgánov vykonávajúcich verejné služby boli čitateľné popri formulácii a spôsobu písania v maďarskom jazyku – s rovnakým obsahom a formou – aj v materinskom jazyku menšiny.
Pokiaľ ide o vzťah maďarského štátu a menšinových samospráv z pohľadu finančného zabezpečenia, hlava VIII, §55 ustanovuje, že obecným a teritoriálnym menšinovým samosprávam s výnimkou určitých ustanovení prináležia normatívne štátne príspevky podľa pravidiel, ktoré sú smerodajné pre cirkvi. Tieto príspevky používajú obecné a teritoriálne menšinové samosprávy prostredníctvom miestnej samosprávy. Okrem tohto rozpočtového príspevku štátu tvoria majetok menšinových samospráv podľa §58 aj príspevky miestnej samosprávy, vlastné príjmy, podpory, výnosy vlastného majetku, dary a prevzaté finančné prostriedky. Hospodárenie a majetok menšinových samospráv je v zákone č. LXXVII z roku
1993 upravený relatívne podrobne a konkrétne.
Menšinová samospráva sa podľa hlavy XI, §60/E pre účinnejšie vykonávanie svojich
úloh môže slobodne spojiť s inou miestnou samosprávou, prípadne menšinovou samosprávou. Ak sa spojí s menšinovou samosprávou, tieto samosprávy si môžu vytvoriť združený
samosprávny zbor (§60/G).
Kontrolu zákonnosti v menšinových samosprávach vykonáva vedúci úradu verejnej
správy v hlavnom meste a v župe. Môže kontrolovať iba zákonnosť takého rozhodnutia sa-
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mosprávy, o ktorom to ustanovuje tento zákon. Samotný spôsob voľby zástupcov do menšinových samospráv upravuje zákon CXIV z roku 2005 o voľbách do menšinovej samosprávy.
Aj slovenská národnostná menšina v Maďarsku využívala možnosti, ktoré jej dáva
vyššie analyzovaný zákon. Celoštátna slovenská samospráva „so sídlom v Budapešti, ktorá
po prvýkrát 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, pričom zabezpečuje národnostný život Slovákov v Maďarsku prevádzkovaním
dôležitých slovenských inštitúcií a organizácií“ (Homišinová, 2007, 105). Počet slovenských
menšinových samospráv sa v Maďarsku v rokoch 1994 až 2006 zvýšil takmer dvojnásobne.
V prvom volebnom období fungovalo 52 slovenských menšinových samospráv, v druhom
volebnom období už 75 slovenských menšinových samospráv a v treťom ich počet vzrástol
až na 114, z toho je 79 obcí, 21 miest, 14 obvodov hlavného mesta (Uhrínová, 2007).
V súčasnosti slovenská samospráva pôsobí aj v týchto župách a v rámci nich aj v obciach
a mestách: Bács–Kiskun, Békes, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Heves, KomáromEsztergom, Nográd, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna a Veszpréma, pričom slovenská
menšinová samospráva pôsobí aj hlavnom meste – Budapešti a v jeho okresoch (Obecné
samosprávy, [cit. 2010-3-13]).
Inštitút menšinovej samosprávy je jedným zo spôsobom, ako podporovať príslušníkov
národnostných menšín k participácii na správe štátu, v ktorom žijú. Avšak žiaden štát
v Európe nemôže povedať, že vyriešil problém menšín. „Živá minorita predstavuje živý, neustále sa meniaci problém koexistencie. Všetky bývalé, predchádzajúce riešenia narážajú na
novú realitu súčasnosti, každé súčasné riešenie narazí na novú realitu budúcnosti“ (Kusý,
1998, s. 67).

2.4. Komparácia

postavenia

menšín

v územnej

samospráve

v Slovenskej republike a v Maďarsku
Komparácia postavenia menšín v územnej samospráve predstavuje plynulý prechod
od analýzy postavenia menšín v územnej samospráve v Slovenskej republike a v Maďarsku.
Informácie o menšinovej samospráve alebo o účasti menšín na samospráve sú však odlišné.
Komparatívne vymedzenie bude vykonané tromi smermi:
a) prostredníctvom komparácie ustanovení Ústavy SR a Ústavy MR,
b) prostredníctvom komparácie slovenského zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a maďarského zákona č. LXV z roku 1990 o miestnej samospráve,
c) prostredníctvom komparácie trojice slovenských zákonov: zákona č. 191/1994
Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín, zákona č. 184/1999 Z.z.
o používaní jazykov národnostných menšín a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení s maďarským zákonom č. LXXVII z roku 1993 o právach národnostných
a etnických menšín.
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2.4.1.

Komparácia

ustanovení

Ústavy

Slovenskej

republiky

a Ústavy Maďarska
V prvom rade je možné porovnať ústavy oboch štátov, avšak treba prihladnuť k tomu,
že Ústava MR bola novelizovaná a stala sa účinnou k 1. januáru 2012. Ústava MR je aj bola
štrukturálne zostavená podobne ako Ústava SR. V jej pôvodnom znení bolo možné nájsť
niekoľko odlišností, ako aj ústavne vymedzené inštitúcie, ktoré Ústava SR nepozná.
Pri komparácii pôvodného znenia Ústavy MR s Ústavou SR je možné uviesť, že pôvodná Ústava MR upravovala postavenie Ombudsmana v Zhromaždení (v parlamente) zodpovedného za práva občana a Ombudsmana v Zhromaždení zodpovedného za práva národnostných a etnických menšín. Obdobne Ústava SR upravuje pôsobnosť verejného ochrancu
práv – ombudsmana. Odlišnosť spočívala nielen v tom, že Ústava MR hovorila výslovne
o Ombudsmanovi pre národnostné a etnické menšiny, kým Ústava SR upravuje ombudsmana veľmi široko, pričom sa má za to, že ochraňuje aj práva národnostných menšín, ale
odlišnosť sa prejavovala aj v šírke ústavnej úpravy. Ústava MR upravovala problematiku
ombudsmanov veľmi podrobne, kým Ústava SR pre podrobnejšiu úpravu ombudsmana odkazuje na konkrétny samostatný zákon (a to č. 564/2001 Z.z). Na rozdiel od pôvodnej úpravy ombudsmanov v Ústave MR ustanovenia novelizovanej Ústavy MR o ombudsmanovi (ručiteľovi základných práv) sa veľmi podobajú ustanoveniam Ústavy SR, obe základné zákony
štátu pre bližšiu úpravu odkazujú na osobitný zákon. Rozdiel je v tom, že Ústava MR pozná
aj zástupcov ombudsmana a tí ochraňujú práva národností, kým verejný ochranca práv
v podmienkach SR ochraňuje základné práva a slobody všetkých a nemá svojich zástupcov.
Ústava SR taktiež upravuje problematiku ombudsmana o niečo širšie (napríklad ustanovuje,
kedy zaniká jeho funkcia).
Ďalšia odlišnosť v rámci ústav je viditeľná v úprave menšinových práv. Pôvodné znenie
Ústavy MR upravovalo v hlave XII základné práva a povinnosti a v rámci tejto úpravy zakotvovalo právo menšín podieľať sa na ľudovej moci ako na jednom z predpokladov pre vznik
štátu. Podrobnejšia úprava práv bola a je zakotvená v zákone LXXVII z roku 1993. Na rozdiel od toho, Ústava SR upravuje práva príslušníkov národnostných menšín oveľa širšie a
konkrétnejšie. Týmto právam je venovaný štvrtý oddiel druhej hlavy v dvoch článkoch
a v niekoľkých odsekoch. Rozdiel v šírke úpravy práv sa nezmenil ani po prijatí novely Ústavy MR. Avšak novela Ústavy MR zavádza jednu podstatnú zmenu. Už nehovorí o právach
príslušníkov menšín, ale hovorí o právach príslušníkov národností, čím zo znenia novely
Ústavy MR úplne vypadáva pojem menšina či národnostná menšina. Rozdielne je aj vnímanie jazyka v ústavách oboch krajín, pretože kým novela Ústavy MR upravuje maďarčinu ako
úradný jazyk, Ústava SR upravuje slovenčinu ako štátny jazyk. Markantná diferencia sa
prejavuje v tom, že kým v úradnom styku Maďarska sa môže používať iba maďarský jazyk,
v úradnom styku v podmienkach Slovenskej republiky je v úradnom styku možné používať
aj jazyky národnostných menšín.
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Najväčší rozdiel v ústavnom zakotvení menšín a ich práv bol zreteľný v odseku 4, hlavy
XII pôvodného znenia Ústavy MR, kde bolo ustanovené, že národnostné a etnické menšiny
môžu zriadiť miestne samosprávy, ale aj samosprávy na úrovni štátu (celoštátne samosprávy). Maďarská ústava jasne prezentovala a aj prezentuje myšlienku na vznik menšinovej
samosprávy a kladie základy pre jej vznik. Takéto ustanovenie Ústava SR nepozná. Ustanovenie o menšinovej (národnostnej) samospráve je ponechané aj v novelizovanom znení Ústavy MR, avšak tu sa uvádza, že na maďarskom území žijúce národnosti (nie národnostné
a etnické menšiny) si môžu vytvárať miestne a štátne samosprávy.

2.4.2.

Komparácia slovenského zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a maďarského zákona č. LXV z roku 1990 o miestnej samospráve

Na tomto mieste je možné porovnať zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení so zákonom LXV z roku 1990 o miestnej samospráve. Pokiaľ ide o úpravu územnej samosprávy,
zákon LXV z roku 1990 je formulovaný oveľa širšie, ako zákon 369/1990 Zb. V tomto zmysle
širšia úprava zákona LXV z roku 1990 vychádza z toho, že zákon upravuje všetky úrovne
miestnej samosprávy, pričom obecnú samosprávu, mestskú samosprávu a samosprávu
hlavného mesta a jeho častí koncentruje a definuje v jednom pojme - ako oblastnú samosprávu. Druhou úrovňou miestnej samosprávy v MR sú župy, ktoré sa spravujú prostredníctvom župnej samosprávy. V tejto úprave sa zviditeľňuje rozdiel v šírke úpravy, pretože
zákon č. 369/1990 Zb. upravuje iba prvú úroveň miestnej samosprávy - obce. Druhú úroveň upravuje osobitný zákon č. 301/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.
S kritériom šírky súvisí aj ďalší fakt, podľa ktorého je úprava miestnej samosprávy v
zákone č. LXV z roku 1990 upravená všeobecnejšie, pričom na druhej strane obsahovo užšie
profilovaný zákon č. 369/1990 Zb. ponecháva priestor pre konkrétnejšiu úpravu obecnej
samosprávy a tým pádom je vytvorený priestor pre konkrétnejšiu úpravu samosprávnych
krajov v samostatnom zákone.
Posledný rozdiel spočíva v tom, že kým zákon LXV z roku 1990 upravuje

výlučne

problematiku miestnej samosprávy a menšinovú samosprávu prenecháva úprave iného zákona, v zákone č. 369/1990 Zb. je možné nájsť prvky úpravy postavenia menšín v územnej
samospráve, ale iba na úrovni obcí, teda na miestnej úrovni, nakoľko slovenská legislatíva
nemá zákonnú úpravu menšinovej samosprávy. V tomto znení je vhodné prejsť na tretí bod
komparácie.
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2.4.3.

Komparácia trojice analyzovaných slovenských zákonov11
s maďarským zákonom č. LXXVII z roku 1993 o právach národnostných a etnických menšín

Prvý rozdiel v rámci tejto komparácie vyplýva zo samotného názvu, kde

na jednej

strane stoja tri slovenské zákony, v ktorých je možné nájsť úpravu postavenia príslušníkov
národnostných menšín v územnej samospráve a na druhej strane stojí jeden maďarský zákon, ktorý okrem práv prislúchajúcich národnostným a etnickým menšinám upravuje aj
problematiku menšinovej samosprávy. V tomto zmysle by sa mohlo zdať, že zákon LXXVII z
roku 1993 nemôže obsahovať takú podrobnú úpravu, akú dokážu ponúknuť tri zákony (ako
to bolo napríklad vo vyššie uvedenej komparácii).
Zákon č. 191/1994 Z.z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín je krátky
zákon s mohutnou prílohou. Upravuje podmienky označovania obcí v jazyku národnostných
menšín, na ktoré sa odvoláva aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pričom tento
zákon ustanovenie o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín zo zákona č.
191/1994 Z.z. aj cituje. V prílohe tohto zákona je uvedený zoznam 578 obcí, ktorých názov
je uvedený aj v jazyku národnostnej menšiny. Zákon č. LXXVII z roku 1993 v sebe takúto
úpravu týkajúcu sa označovania obcí, ulíc alebo verejných priestranstiev obsahuje iba veľmi
stručne – v znení toho, že podľa hlavy VII uvedeného zákona je upravená povinnosť obecnej
samosprávy zabezpečiť, aby nápisy na tabuliach označujúcich názvy obcí a ulíc, názvy verejných úradov a orgánov vykonávajúcich verejné služby boli čitateľné popri formulácii a
spôsobu písania v maďarskom jazyku – s rovnakým obsahom a formou – aj v materinskom
jazyku menšiny. Iba touto jedinou vetou sa tento zákon dotýka problematiky označovania
obcí v jazyku menšín.
Pokiaľ ide o zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín, je
zjavné, že tento zákon vychádza z mohutnej preambuly a podobne ako predchádzajúci zákon č. 191/1994 Z.z. upravuje problematiku označovania, ale v tomto prípade nie označovania obcí, ale označovania ulíc a iných geografických značení v jazyku menšín. Zákon č.
184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín ďalej upravuje používanie jazykov
národnostných menšín v úradnom styku a takúto úpravu v sebe zahŕňa aj zákon č. LXXVII
z roku 1993 v hlave VII v podobnom rozsahu ako zákon č. 184/1999 Z.z., pričom maďarský
zákon upravuje aj okolnosti, za ktorých je obecná samospráva povinná používať okrem
úradného jazyka aj jazyk národnostných menšín.
Porovnať zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení so zákonom č. LXXVII z roku
1993 o právach národnostných a etnických menšín znamená sledovať možnosti participácie
na samospráve v podmienkach Slovenskej republike iba na základe toho, že príslušník ná-

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1994 Z.z. o označovaní
obcí v jazyku národnostných menšín, zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín.

11
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rodnostnej menšiny je obyvateľom obce a ako taký môže využívať svoje práva týkajúce sa
života v obci, kým v podmienkach Maďarska sa jej občania ako príslušníci národnostných
menšín môžu podieľať nielen na územnej samospráve, ale aj na menšinovej samospráve, čím
je jasne definované, že zákon č. LXXVII z roku 1993 zakotvuje a upravuje existenciu menšinovej samosprávy.
V Slovenskej republike sa s menšinovou samosprávou ako takou nestretávame. Analýzu postavenia maďarskej menšiny a vôbec všetkých menšín v územnej samospráve
v Slovenskej republike bolo možné vykonať na základe analýzy troch zákonov, ktoré sa problematiky postavenia menšín a ich účasti na samospráve dotýkajú bezprostredne. Vnútroštátne zákonodarstvo Maďarska obsahuje zákon, ktorý je možné považovať za súhrn troch
zákonov, analyzovaných pre vymedzenie postavenia menšín v územnej samospráve Slovenskej republiky. Vo všeobecnej rovine sa problematika úpravy postavenia menšín v územnej
samospráve teda líši hlavne v tom, že menšinová samospráva v Slovenskej republike nie je
legislatívne

upravená

na

rozdiel

od

legislatívnej

úpravy

menšinovej

v Maďarsku.
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3.

Cieľ, metodika práce a metódy skúmania

3.3. Indikátory národnostných vzťahov
A.

Nástroje participácie na správe vecí verejných:
• priame:


miestne referendum v obci,



zhromaždenie obyvateľov obce,



petície v obci,



účasť (členstvo) v orgánoch obce;

• nepriame:
 voľba starostu obce,
 voľba poslancov obecného zastupiteľstva,
 pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce,
 menšinová samospráva.
B.

Súhlas s riešením problémov v obci zástupcami obce:
• poslancami obecného zastupiteľstva,
• starostom obce,
• zamestnancami obecného úradu.

C.

Charakter vzťahov medzi obyvateľmi obce a zástupcami obce:
• poslancami obecného zastupiteľstva,
• starostom obce,
• zamestnancami obecného úradu.
Aktivity v rámci výkonu samosprávy obce:

D.
•

hospodárenie s obecným majetkom,

•

rozpočet obce,

•

dane a poplatky v obci,

•

miestne komunikácie a priestranstvá,

•

verejnoprospešné služby,

•

aktivačné práce,

•

obecná kronika,

•

označenie obce.
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3.4. Ciele, problémy, hypotézy a výskumná vzorka výskumného šetrenia

Hlavný cieľ:

Zistiť charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického
samosprávneho kraja.

Čiastkové ciele:
1. Zistiť charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samosprávneho kraja na úrovni nástrojov participácie na správe vecí verejných.
2. Zistiť charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samosprávneho kraja na úrovni miery súhlasu s riešením problémov v obci zástupcami obce.
3. Zistiť charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samosprávneho kraja na úrovni charakteru vzťahov medzi obyvateľmi obce a zástupcami obce.
4. Zistiť charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samosprávneho kraja na úrovni aktivít v rámci výkonu samosprávy obce.

Hlavný problém:

Aký je charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách
Košického samosprávneho kraja?

Čiastkové problémy:
1.

Aký je charakter

národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samo-

správneho kraja na úrovni nástrojov participácie na správe vecí verejných?
2.

Aký je charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samosprávneho kraja na úrovni miery súhlasu s riešením problémov v obci zástupcami obce?

3.

Aký je charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samosprávneho kraja na úrovni charakteru vzťahov medzi obyvateľmi obce a zástupcami obce?

4.

Aký je charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samosprávneho kraja na úrovni aktivít v rámci výkonu samosprávy obce?

Hlavná hypotéza:

Predpokladáme, že charakter národnostných vzťahov vo vybraných
lokalitách Košického samosprávneho kraja je diferencovaný
s ohľadom na národnostnú príslušnosť.

Čiastkové hypotézy:
1.

Predpokladáme, že charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického
samosprávneho kraja na úrovni nástrojov participácie na správe vecí verejných je diferencovaný s ohľadom na národnostnú príslušnosť.

2.

Predpokladáme, že charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického
samosprávneho kraja na úrovni súhlasu s riešením problémov v obci zástupcami obce
je diferencovaný s ohľadom na národnostnú príslušnosť.
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3.

Predpokladáme, že charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického
samosprávneho

kraja

na

úrovni

charakteru

vzťahov

medzi

obyvateľmi

obce

a zástupcami obce je diferencovaný s ohľadom na národnostnú príslušnosť.
4.

Predpokladáme, že charakter národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického
samosprávneho kraja na úrovni aktivít v rámci výkonu samosprávy obce je diferencovaný s ohľadom na národnostnú príslušnosť.

3.5. Metóda

Výskumná vzorka: príslušníci slovenskej a maďarskej národnosti vo vybraných obciach
Košického samosprávneho kraja.
Výber výskumnej vzorky: výskumná vzorka bude vyberaná trsovým výberom (výber obcí),
v ktorých jednotliví účastníci výskumu budú vyberaní na základe príležitostného
výberu, a to na základe národnostnej príslušnosti v pomere 50% príslušníkov
slovenskej národnosti a 50% príslušníkov maďarskej národnosti vo veku nad 18
rokov.

3.6. Metódy skúmania a metodika výskumu

Výskumná metodika Msms-DiP-1 (príloha 5) bola štruktúrovaná ako súbor položiek,
ktoré vypovedali o hodnotení, miere súhlasu a charaktere národnostných vzťahov vo vybraných lokalitách Košického samosprávneho kraja v rámci obecnej samosprávy.
Obsahové určenie jednotlivých položiek bolo tvorené vzhľadom ku vzťahom medzi občanmi Slovenskej republiky so slovenskou a maďarskou národnosťou v rámci vybraných
dvojjazyčných obcí s predstaviteľmi obce a medzi sebou navzájom nasledovne:
•

miestne referendum v obci (8 položiek)

•

zhromaždenie obyvateľov obce (8 položiek)

•

petície v obci (8 položiek)

•

účasť (členstvo) v orgánoch obce (7 položiek)

•

voľba starostu obce (7 položiek)

•

voľba poslancov obecného zastupiteľstva (7 položiek)

•

pripomienkovanie všeobecne záväzných nariadení obce (7 položiek)

•

menšinová samospráva (8 položiek)

•

riešenie problémov poslancami obecného zastupiteľstva (8 položiek)

•

riešenie problémov starostom obce (8 položiek)
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•

riešenie problémov zamestnancami obecného úradu (8 položiek)

•

charakter vzťahov s poslancami obecného zastupiteľstva (7 položiek)

•

charakter vzťahov so starostom obce (7 položiek)

•

charakter vzťahov so zamestnancami obecného úradu (7 položiek)

•

aktivity v rámci výkonu samosprávy obce (8 položiek)

Úlohou respondentov bolo pomocou 7 – stupňovej škály (1 – rozhodne áno, 7 –
rozhodne nie) zhodnotiť mieru, do akej sa stotožňujú s výrokmi uvedenými v danej metodike.
Výskumom získané údaje boli spracované pomocou metód deskriptívnej štatistiky,
testov reliability, faktorovej analýzy, jednorozmernej analýzy rozptylu (ONEWAY), multidimenzionálnej analýzy rozptylu (MANOVA opakované meranie pre vnútrosubjektový faktor) a
transformácie dát.
Pre určenie vnútornej konzistencie jednotlivých úrovní sme použili testy reliability,
kde na základe Cronbachovej alfy bola určená vnútorná konzistencia týchto úrovní
a subúrovní. Výsledky zistení sú spoľahlivé vzhľadom k hodnotám Cronbachovej alfy, ktorá
sa pohybovala na všetkých subúrovniach v rozmedzí hodnôt 0,83 – 0,98. Celková reliabilita,
čiže spoľahlivosť všetkých úrovní (A, B, C, D, E) je veľmi vysoká, nakoľko hodnota Cronbachovej alfy dosahovala hodnoty 0,93 – 0,98.
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88. Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach
v znení neskorších predpisov

89. Zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu, o konaní pred ním a o postavení
jeho sudcov v znení neskorších predpisov
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predpisov
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v znení neskorších predpisov
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krajoch)
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_____________________________________________________________________________________

Slovak and Hungar Identity and Minoritie´s Participation
in Territorial Self-government

Abstrakt

The main goal of this work is the ambition to introduce deeper base of self-government and territorial selfgovernment with respect to minorities. The goal is not only to determine a notion of self-government which is necessary for deeper analysis of its implementation but very important is to determine the notion of minorities and
the notion of national minorities too. National minorities are the major groups of this work. It flowes from the reason of this work about analysis of minority participation on territorial self-government in Slovak republic and in
Hungary and from the ambition to compare these dates. On the other side it is necessary to determine the notion of
identity and interaction between Slovak and Hungarian minorities. This includes determination of history of these
two states, their constitution and law about territorial self-government and minority self-government. That was a
base for research where we proved the national relationships in territorial self-government are not differentiated
with respect to nationality.
_________________________________________________________________________________________________
Key words: territorial self-government, professional self-government, minority self-government, national minority,
participation, participation tools, identity
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Prílohy

Príloha 1:

Počet poslancov obecného zastupiteľstva podľa zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení (§11, ods. 3).

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami
obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f)

od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,

g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i)

od 50 001 až 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,

j)

nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
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Príloha 2:

Práva a úlohy obecného zastupiteľstva podľa §11, odseku 4,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať
hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu
uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí
života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f)

vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a
zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom
združení podľa § 21 ods. 1,
i)

určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného
obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j)

voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah
výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l)

zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej
osobe,
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m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako
aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
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Príloha 3:

Práva a úlohy starostu obce podľa §13, odseku 4, zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení

Starosta:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon
neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
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Príloha 4:

Zoznam žúp v Maďarsku a počet členov v zbore župy podľa zákona č.
LXIV z roku 1990 o voľbách poslancov a starostov miestnych samospráv

Zoznam žúp

Počet
členov
v zbore župy

Počet
členov
v zbore
župy,
pripadajúcich na
mestá
s počtom
obyvateľov
nad 10 000

Počet členov v zbore župy,
pripadajúcich
na
mestá
s počtom
obyvateľov
pod 10 000

Baranya

40

11

29

Bács-Kiskun

46

19

27

Békés

40

18

22

Borsod-Abaúj-Zemplén

59

19

40

Csongrád

40

15

25

Fejér

40

6

34

Györ-Moson-Sopron

41

9

32

Hajdú-Bihar

40

16

24

Heves

40

10

30

Jász-Nagykun-Szolnok

40

18

22

Komárom-Esztergom

40

18

22

Nógrád

40

10

30

Pest

80

42

38

Somogy

40

9

31

Szabolcs-Szatmár-Bereg

48

9

39

Tolna

41

15

26

Vas

40

11

29

Veszprém

40

16

24

Zala

40

5

35
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Abstrakt:
Prvá časť analýzy je venovaná teoretickým a metodologickým východiskám pre výskum organizačnej
participácie.

Terminologické,

konceptuálne

a

metodologické

review

sa

opiera

o

dostupné

zdroje

v

interdisciplinárnom rámci psychológie, sociológie, etiky a manažmentu a poskytuje základ pre tvorbu výskumného
rámca pre analýzu vybraných aspektov organizačnej participácie v podmienkach samosprávnych organizácií.
Výskumný dizajn bol tvorený podľa troch indikátorov: riešenie občianskych záležitostí v obci, riešenie spravovacích
mechanizmov vo všeobecnosti, podiel na riadení úradu. Zamestnanci obecných úradov hodnotili predložené atribúty participácie v systéme opakovaného merania pre vnútrosubjektový faktor PARTICIPÁCIA na dvoch porovnávaných úrovniach: 1. miery významnosti participácie a 2. miery spokojnosti s reálnou participáciou. Riešené sú základné metodologické otázky výskumu.
__________________________________________________________________________________________________________
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Úvod
Výskum organizačnej participácie je súčasťou analýz, ktoré sú orientované na problematiku rozhodovania, riadenia a vôbec prístupu k zamestnancom a členom organizácií v
podmienkach, charakterizovaných uvoľňovaním hierarchických štruktúr a medziúrovňových
hraníc v klasických byrokratických systémoch. Skúmanie participácie je prirodzenou súčasťou poznania kľúčových mechanizmov, spojených s otázkami moci a deľby moci, centralizácie a decentralizácie, organizačných štruktúr a hierarchie, štýlov riadenia na organizačnom
stupni, kolaboratívnych prvkov, solidarity, vodcovstva, efektivity tímov, atď. na skupinovom
stupni a pracovnej spokojnosti, výkonnosti, rolových konfliktov, atď. na individuálnej úrovni. Tieto mechanizmy sú nie len súčasťou mnohých výskumných rámcov, ale s ohľadom na
aktuálne poznanie umožňujú formulovať modely usporiadania organizačných štruktúr
a procesov pre potreby organizačnej a manažérskej praxe. Prezentovaná štúdia je venovaná
organizačnej participácii v podmienkach samosprávnych organizácií. Toto prostredie je špecifické vysokou mierou vitality tradičných princípov organizovania a riadenia, preto hľadanie
miery a charakteru diferencií medzi potrebou účasti na riešení vnútroorganizačných problémov a jej skutočnou aktualizáciou v každodennej praxi umožňuje zodpovedať otázky, spojené

zároveň

s riešením

vzťahu

organizácie

a pracovníkov/zamestnancov

a tiež

s individuálnym „nastavením“ chápania svojej pozície v rozhodovacích procesoch organizácie
ako celku.

1.

Koncepčný rámec organizačnej participácie – definičné pole
Napriek množstvu teoretických i výskumných štúdií, venovaných participácii, kde

autori predkladajú svoje východiská pre chápanie participácie a jej definovanie, neexistuje
konsenzus ohľadne relatívne jasnej

definície

tohto pojmu (Dachler,

1978).

Jeden

z extrémnych prístupov je reprezentovaný Lockovou a kol. (1986) definíciou, podľa ktorej
participácia

je

manažérskou

technikou

spoločného

rozhodovania

zamestnancov

a manažérov. Tento inštrumentálny prístup možno predstaviť ako opačnú pozíciu voči perspektíve, ktorú ponúkajú Marrow, Bowers a Seashore (1967), a ktorá definuje participáciu
ako celkovú manažérsku filozofiu a spôsob zmysluplnej účasti zamestnancov na rozhodovaní. Aby táto účasť bola naozaj zmysluplná musí byť splnených niekoľko podmienok: 1.
zamestnanci musia zažívať participáciu pri riešení problému ako reálnu, založenú na pracovných požiadavkach, účasť na rozhodovaní musí byť pre pracovníkov dôležitá a ich postoje
založené na odbornej kritike, 2. akékoľvek limity podielu zamestnancov na rozhodovaní musia byť jasne definované na začiatku, 3. participácia prospieva len v prostredí dôvery
a otvorenosti (in: Chisholm, Vansina 1993, s.292).
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Druhý prístup predstavuje širšiu perspektívu a hlbší pohľad na participáciu. Napriek
tomu je v súčasnosti potrebné hľadať taký priestor pre koncepčné riešenia podstaty participácie v organizačnom prostredí, ktorý umožní rešpektovať výrazne komplexný charakter
participácie ako organizačného javu, charakterizovaného

systémom štruktúr, procesov,

hodnôt (Geffert 2010) a základných predpokladov, ktoré určujú postoje organizácie a vzťahy
k zamestnancom. Keďže je participácia komplexným javom, je potrebné identifikovať kľúčové dimenzie pre jej popis a hodnotenie.
Hĺbka a stupeň participácie (Chisholm, Vansina 1993) predstavujú dve široké dimenzie účasti zamestnancov v organizáciách. Hĺbka variuje od individuálnej účasti
v neformálnej zaviazanosti nadriadeným alebo manažérom zlepšiť jeden limitovaný aspekt
práce (minimálny stupeň) až po organizáciou podporované snahy využiť poznatky zamestnancov na bezprostredné zlepšenie práce a situácie na pracovných miestach, či úplné blaho
organizácie ako celku cez strategické plánovanie (maximálny stupeň). Stupeň participácie sa
týka rozsahu, v akom organizácia využije participáciu v rozhodovaní. Táto dimenzia je tiež
kontinuálna a variuje od vysokej až po nízku.
Okrem hĺbky a stupňa participácie autori uvádzajú aj tretiu dimenziu – kvalitu participácie, ktorá obsahuje štyri subdivízie: 1. význam problému pre zamestnancov (dôležiténedôležité), 2. relevancia pre zamestnancov (nie nevyhnutné – nevyhnutné/žiadané), 3. dôvera zamestnancov v participáciu (participácia je len hra manažérov – participácia je úplnou
filozofiou v organizácii, ktorá vedie všetky aktivity), 4. relevancia pre klientov/zákazníkov
(participácia nie nevyhnutná pre vysokú kvalitu služieb – participácia podstatná pre vysokú
kvalitu služieb).
Participácia je charakterizovaná aj parametrami dynamiky (Chisholm, Vansina
1993): 1. výmenou informácií (zlepšuje organizačné výstupy a pozície indivíduí na pracovných miestach, ale aj vývin, zmenu v organizačných sociálnych systémoch, komunikáciu
v skupinách, rozhodovacie procesy), 2. sociálnou konštrukciou reality (význam komunikačných procesov sa posúva ďalej, než je len výmena informácií, vo formálne i neformálne určenom priestore), 3. splnomocnením (indivíduá zažívajú splnomocnenie, keď môžu vo veľkej
miere využívať svoje zručnosti a schopnosti pracovať pre dôležité ciele), 4. internalizáciou
(proces, ktorý vedie k určitému typu správania indivíduí v organizáciách, zvyčajne smerovaný podľa dvoch typov motivácie – niečo získať ako odmenu a potreba poznania a skúsenosti.
Miller a Monge (1986, in: Cludts 1999) uvádzajú tri hlavné prístupy k organizačnej
participácii: kognitívny, afektívny a kontingenčný. Každý z týchto prístupov pracuje
s vlastnými predikciami, účinkami participácie, produktivitou a spokojnosťou. Možno tu
však identifikovať prístupy, ktoré ďalej prehlbujú hlavné platformy a poskytujú ďalšie špecifikácie. Podľa chápania postavenia človeka možno sledovať čitateľné štyri koncepcie: racionálny človek, sociálny človek, seba-aktualizujúci človek a etický človek (Cludts 1999, s.158).
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Manažérsky prístup sa sústreďuje na participáciu ako na nástroj na posilnenie oddanosti zamestnancov a lojality voči organizácii. Humanistické prístupy nazerajú na participáciu ako na prínosnú s ohľadom na rozvoj človeka v organizácii a uspokojovanie jeho sociálnych potrieb (Joensson 2008)
Uvedenie participácie ako akceptovaného a očakávaného komponentu manažmentu
možno nájsť aj v štúdii, venovanej rámcovaniu participácie ako diskurzu (Musson, Duberley
2007). Participácia je tu definovaná ako „dôležitý organizačný princíp v súčasných organizáciách“ (s.143). Autori upozorňujú na to, že mnohé štúdie nahliadajú na participáciu ako na
univerzálny a objektívny fakt a opomínajú skutočnosť, že participácia je aj sociálnou konštrukciou, ktorá môže reflektovať existujúce mocenské vzťahy.
Agendu participácie (cez zapojenie zamestnancov, splnomocnenie a tímovú prácu)
možno chápať ako časť inštitucionálnej aktivity manažmentu (Phillips a kol. 2004). Participatívne praktiky sa potom stávajú súčasťou stanovených a akceptovaných modelov konania
naprieč širokým inštitucionálnym poľom manažmentu, reflektujúc súčasnú ideológiu manažérkej praxe.
Konceptualizácia participácie a určenie jej kľúčových atribútov sa vyvíja podľa zámerov autorov vo výskumných aktivitách, ale je tiež súčasťou snahy vytvárať teoretické modely
a konštrukcie, ktoré zreteľne vymedzia terminologické špecifiká ako aj relačné charakteristiky.
Alexander (1988) pripomína, že pojem participácie je zvyčajne uvádzaný spolu
s ďalšími vzťahovanými pojmami, ktoré rôznym spôsobom vytvárajú prostredie pre tvorbu
koncepčných rámcov, resp. pre hľadanie parametrov participácie. Má na mysli najmä: zamestnaneckú participáciu, zahrnutie zamestnancov, kvalitu pracovného života, rozširovanie
priestoru práce, obohatenie práce, kooperáciu manažmentu práce, atď.
Hornstein a Nisberg (1976) riešia participatívne procesy pre manažérov v organizáciách ako nástroj na výstavbu modelov organizačnej diagnostiky a „liečenia“. Ide o tzv.
emergentné pragmatické teórie zmeny, ktoré umožňujú logicky analyzovať implicitné osobné
modely správania ako aj skupinové modely, určené na kombinovanie personálnych modelov
do modelov, ktoré sú charakterizované účasťou a vzájomným podieľaním sa na procesoch
v organizácii. Tieto nástroje sú v ich práci považované za veľmi dôležité pre organizačný vývin, v záujme budovania kľúčového rámca selekcie vhodnej diagnostiky a tvorby intervenčných stratégií. Takto sa participácia stáva súčasťou stratégie zmeny, prostredníctvom aktivizácie procesov organizačnej diagnostiky. Záujem autorov teda smeruje k vytvoreniu emergentných pragmatických teórií zmeny, ktoré umožnia efektívnejšie prepojenie, resp. kongruenciu výsledkov teoretických konštrukcií a praktickej sféry v oblasti organizačnej zmeny.
Potreba diagnostiky nefunkčných častí organizačných systémov je nevyhnutným predpokladom vytvorenia priestoru pre taký spôsob práce s informáciami, ktorý umožní vitalizáciu
procesov zmeny a selekciu potrebných intervencií. Tento model je konzistentný s modelom
Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie

192

plánovanej organizačnej zmeny Argyrisa a Schona. Kladie dôraz na kolaboratívne skupiny
v organizáciách a tie procesy, ktoré podporujú hodnotiace, vývinové a plánovacie stratégie v
organizáciách. Kľúčom k výstavbe teórie sú organizačné modely na individuálnej, skupinovej a organizačnej úrovni v integrovanom rámci, keď participácia na rozhodovaní vystupuje
ako ten moment, ktorý umožňuje rozlišovať mieru integrácie indivíduí, skupín a organizácie
ako celku pre procesy plánovanej zmeny. V tomto prístupe teda možno participáciu vnímať
ako nástroj a zároveň kritérium miery integrácie organizačných systémov. Prístup
k budovaniu emergentnej pragmatickej teórie je charakterizovaný integráciou organizačných
procesov na uvedených troch stupňoch – ako „model indivídua, model kolaboratívnej skupiny
a model organizácie vo formálnom štandarde, resp. vedeckom rámci“ (s.113). Samotný proces pozostáva zo šiestich aktivít: 1. vývin diagnostického modelu, 2. stratégie zmeny (pre
formálne štruktúry, štruktúry autority, odmeňovací systém, štruktúru formálnej komunikácie, ...), 3. techniky zmeny, 4. zhodnotenie nevyhnutných podmienok a výber techník, 5.
hodnotenie stratégií pre zlepšenia, 6. vypracovanie akčného plánu. Participácia je tu zakomponovaná ako organizačná charakteristika, ktorá umožňuje kontrolovať jednak mieru zhody
medzi individuálnymi a organizačnými cieľmi a tiež stupeň otvorenosti v systéme cez ochotu
členov systému diskutovať o problémoch v systéme.
Kolaboratívny charakter vzťahov v organizácii vôbec (Holland 1995) vytvára efektívne
zázemie pre uskutočňovanie akejkoľvek účasti zamestnancov na rozhodovaní, čo je zvlášť
významné pri rozhodovaní na vyšších pozíciách organizačnej hierarchie – najmä pokiaľ ide
o tvorbu pravidiel a štandardov fungovania organizácie. Kolaboratívne vytvárané organizačné štruktúry umožňujú viesť pracovníkov k pocitu zodpovednosti a podpore schopnosti zapojiť sa do procesov rozhodovania stať sa súčasťou tvorby organizačných stratégií. Keďže
logika participatívnych mechanizmov

je založená na filozofii, ktorá vyžaduje aby účasť

a zodpovednosť pri rozhodovaní bola rozšírená na nižšie stupňové úrovne organizačnej
štruktúry (Holland 1995), pracovníci musia byť adekvátne pripravení na to, čo sa od nich
očakáva. Významné sú najmä mechanizmy kolaboratívnych postupov v prostredí organizačnej zmeny (Swierczek 1980). „Kolaborácia tu vyžaduje rovné vzťahy medzi pracovníkmi
a organizáciou, zdieľanie informácií a participáciu“ (s.441).
Veľkú skupinu štúdií, venovaných podstate participácie, tvoria prístupy, ktoré riešia
vzťah participácie a výkonu pracovníkov, resp. produktivity vôbec. Najmä ekonomická,
ale aj právna (Alexander 1988) literatúra sa už tradične zaoberá problémom participácie
pracovníkov na rozhodovaní. Alexander (1988) zdôrazňuje význam príspevku participácie do
produktivity a výkonnosti organizácie. Weiermair (1985) sa vo svojej štúdii venuje niektorým
aspektom väzieb sociálnej a ekonomickej dimenzie teórie participácie v snahe vytvoriť generalizovanú

koncepciu

s efektívnejším

teoretickým

rámcom

vzťahov

nadriadených

a podriadených v podmienkach organizačnej zmeny. Sledujúc tento zámer predstavuje svoju
snahu vytvoriť syntézu existujúcich a súťažiacich paradigiem čistých kontraktualistických
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interpretácií zamestnaneckých vzťahov ako ich prezentujú teoretici vlastníckych práv (Demsetz 1964, Pejovich 1972) a vysvetlení, preferujúcich nezávislé inštitucionálne a/alebo sociálne parametre ako primárne determinanty na pozadí zmien v organizáciách.
Sledovanie participácie v pojmoch teórie vlastníckych práv umožňuje otvoriť priestor,
ktorý uvedie do podstaty zamestnaneckých vzťahov svoju typickú logiku. Sú to práve pojmy
individuálnych vstupov a výstupov, ktoré spolu s tímovými parametrami fungujú ako základňa pre vytváranie „nových organizácií a procedúr“ (Weiermair 1985, s.549). Kľúčovou
charakteristikou sociálneho správania je tiež kooperácia, chápaná špecificky s ohľadom na
podstatu trhového prostredia. Všeobecné chápanie kooperatívneho správania vyžaduje
adekvátne analytické spracovanie zamestnaneckých vzťahov ako vzťahov výmeny, keď prirodzená je aj diskusia o vstupe úlohy vzťahov moci a dôvery. Kooperácia a participácia pracovníkov sú teda javy, relevantné aj pre industriálne prostredie komplexných organizácií.
Okrem toho je možné uviesť vstup premenných z prostredia inštitucionálnej ekonomiky
a sociológie: 1. diferencie v sociálnych hodnotách, kódoch, etike a ďalších kultúrnych determinantov, 2. dizajn vzťahov medzi vzdelávacími systémom a systémom zamestnanosti
a 3. asymetrie v organizačnej distribúcii moci, informácií a mobilitného potenciálu medzi
členmi organizácie. V alternatívnych prístupoch možno identifikovať ďalší významný parameter participatívneho prostredia v organizáciách – neformálneho usporiadania procesov
rozhodovania s ohľadom na vysoký stupeň dôvery (Fox 1974) v správanie nadriadených, keď
výmena informácií funguje ako kritérium miery rovnosti prístupu k distribúcii informácií.
Zdôrazňovaná je tiež úloha vzdelania pracovníkov a potreba zabezpečiť adekvátne poznanie tým, ktorí sa majú spolupodieľať na rozhodovaní (Sheppard, Harrick 1972). Poukázať
možno na výsledky analýz, ktoré potvrdzujú predpoklad o tom, že viac vzdelania znamená
viac participácie, keď miera asymetrie v pomere znalostí nadriadených a podriadených sa
stáva funkciou vzťahov nadriadených a podriadených. Významný je tiež priestor, ktorý
umožňuje kontrolovať premenné, vytvorené na kontrastoch základných hodnôt: konsenzus
a individualizmus, vlastné záujmy a skupinová orientácia, kooperácia a súťaženie a ďalšie.
Všeobecná teória zamestnaneckých vzťahov (Weiermair 1985) má teda riešiť vzťahy
medzi nadriadenými a podriadenými s ohľadom na úlohu participácie vo vzťahu k produktivite práce. Zamestnanecké vzťahy sú súčasťou stratégie zamestnávateľov voči ľudským
zdrojom. Majú kľúčovú pozíciu v štúdiu stupňa a foriem participácie a očakávanej miery
pracovnej produktivity. Smer kauzality vo vzťahoch primárnych hodnôt jasne poukazuje na
to, že „sociálne hodnoty môžu ovplyvňovať ekonomické štruktúry a procesy, ale zároveň
ekonomické procesy môžu ovplyvňovať sociálne hodnoty“ (s.556). Tento rámec umožnil vytvorenie modelu pracovnej participácie, ktorý na jednej strane štrukturuje sociálne
a politické dimenzie a trhové charakteristiky a na druhej strane zahŕňa formy a stupne pracovnej participácie, keď súčasťou modelu sú alternatívne formy zamestnaneckých vzťahov
a kvalita pracovnej produktivity. Sumarizácia predchádzajúcich výskumov v tejto sfére
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umožňuje konštatovať, že zmeny v morálnych hodnotách, vyšší stupeň dosiahnutého vzdelania medzi pracovníkmi alebo zmeny v štruktúre práce, ako aj alternatívne formy organizácie práce z participatívneho manažmentu na ko-determináciu – to všetko môže viesť
k výkonným formám organizácie.
Hodnotové systémy vôbec patria ku kľúčovým parametrom prostredia participácie.
Spomínajú sa najmä v koncepciách organizačného vývinu a organizačnej zmeny (Golembiewski 1979, Lines 2004), kde organizačná etika (Naughton 1995) predkladá princípy
a interpersonálne hodnoty ako prostriedok zvýšenia organizačnej efektívnosti (Geffert 2011).
Funguje tu široký konsenzus o tom, že tieto princípy zahŕňajú: efektívne použitie ľudských
zdrojov, participáciu, spolupracovanie, demokratické rozhodovanie, regeneratívne interakcie,
splnomocnenie zamestnancov a ich vplyv na určenie organizácie, otvorenosť, autenticita
a úprimnosť (Deaner 1994). Deaner vo svojom modeli organizačnej etiky uvádza participáciu
ako jeden z troch hlavných princípov, spolu s podielom na moci a pravdou. Antitézou tohto
princípu je separácia alebo delineácia medzi tými, ktorí sú a tými, ktorí nie sú zahrnutí.
Ochota kooperovať je oporou všetkých participatívnych aktivít.
Spojenie problému participácie a koncepcie organizačného vývinu a zmeny umožnilo
vytvoriť veľmi špecifickú pôdu pre štúdium mechanizmov i efektov participácie. Pasmore
a Fagans (1992) vypracovali štúdiu, v ktorej prezentujú prehľad literatúry, venovanej tejto
perspektíve. Okrem syntézy dovtedajšieho poznania je táto štúdia významná aj uvedením
pojmu, ktorý do problematiky participácie prináša nový rozmer – organizačné občianstvo.
Pripomínajú tiež, že napriek centralite pozície participácie v teórii organizačnej zmeny, chápanie participácie je stále veľmi zjednodušené. Preto je kontinuálne hľadanie optimálnych
definičných rámcov príkladom otvorenej scény, kde určovanie relevantných parametrov javu
vytvára dynamické a výrazne variabilné prostredie s charakteristikami komplexnosti. Syntéza dovtedajšieho poznania umožňuje formulovať kľúčové propozície: „1. pokiaľ je participácia efektívna, produkuje ziskové výstupy pre indivíduá i organizáciu, 2. participatívne kompetencie sú pre efektívne výstupy participácie pre indivíduá i organizácie nevyhnutné, 3.
mnohé indivíduá nie sú adekvátne pripravené pre participáciu na aktivitách organizačného
vývinu, 4. súčasné populárne intervencie organizačného vývinu – ako total quality programy, seba-riadiace pracovné tímy a intervencie sociotechnických systémov sú predikované
pre efektívnu participáciu, 5. mnohé zlyhania alebo sklamania v organizačnom vývine možno odvodzovať od neefektívnej participácie, 6. individuálny vývin a organizačný vývin by mali
kráčať ruka v ruke“ (s.377).
Ako uvádzajú už Fromm a Rousseau boj medzi túžbou zahrnúť ľudí do významných
rozhodnutí, ktoré formujú ich životy a pochybovaním o kapacitách ľudí participovať na týchto rozhodnutiach boli súčasťou ľudskej histórie. Okrem adekvátneho poznania je však potrebné podporovať aj individuálny vývoj smerom k odvahe nevyhnutne vstupovať do konfrontácie o tom, čo je v systéme, v ktorom žijú nesprávne a prekonať bariéry participácie na
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zlepšení systému. Vývin a uplatňovanie poznania, zručností a odvahy, ktoré sú potrebné pre
aktívneho participanta na organizačnej zmene za menej než ideálnych podmienok autori
(Pasmore, Fagans 1992) teda nazývajú organizačným občianstvom. Okrem toho tento pojem
zastrešuje primárne spoľahlivosť, nápomocnosť a uvedomelosť. Tieto pojmy charakterizujú
participáciu indivíduí na transformácii systémov, v ktorých pracujú.
„Participáciu v organizáciách možno chápať ako zabezpečovanie príležitostí pre ľudí
v modernom svete nájsť zmysel ich života“ (Pasmore, Fagans 1992, s.383). Organizácia je ako
„polis“, zabezpečuje fórum, kde ľudia môžu žiť svoje individuálne pozície a prostredníctvom
aktu odvahy demonštrovať kvalitu tam, kde sa prezentujú aj ďalší, ktorí sú schopní posúdiť
kvalitu ich aktivít. Participácia slúži dvojakému účelu – transformácii sociálnych systémov
na jednej strane a vývoju a transformácií participujúcich indivíduí na strane druhej. Tvorba
„života zmyslu“ vyžaduje aby človek pomáhal usporiadať sociálny systém, ktorý sľubuje dosahovanie individuálnych cieľov, ale prostredníctvom participácie samotnej, ktorá vedie
k seba-naplneniu. Autori tiež upozorňujú na to, že tu existuje „kontinuum participatívnych
aktov“ (s.385) od najnižších stupňov, na úrovni vnútorného dizajnu systému (conforming) až
po najvyššie stupne, spojené s dizajnom samotného systému (creating). Medzi týmito stupňami sú ďalšie – contributing (pomoc pri zlepšení existujúceho systému), challenging (snaha
zmeniť

systém,

pokiaľ

zotrváva

na

existujúcich

štruktúrach

a distribúcii

moci)

a collaborating (hľadanie podpory iných, ktorí tvoria agendu meniaceho sa systému pri zachovaní podstatných charakteristík).
Syntézou mnohých prístupov, ktoré vytvárali koncepčný rámec participácie v organizáciách, je model „participácie v kontexte“ (Gowler, Karen 1978), kde autori riešia problém participácie v prostredí diferencií medzi teóriou a praxou organizačnej zmeny
v aplikácii kontingenčného prístupu, špecifikujúc typ organizačnej zmeny, chápanej ako
nástroj na zlepšenie participácie zamestnancov.
Glower a Karen (1978) tento postup zdôvodňujú tým, že: 1. zlepšenia v participácii
zamestnancov boli chápané buď ako prostriedky (nástroje), alebo ako výsledky organizačnej
zmeny, prípadne ako oboje, čo spôsobilo zmätky v diskusiách o formách a funkciách využívania participácie v organizáciách a 2. tento prístup je príkladom modifikovanej formy kontextualizmu a jeho význam pre participáciu bol prezentovaný aj ďalšími výskumníkmi (Hebden, Shaw 1977), ktorí chápu participáciu ako jav, ktorý sa objavuje v organizačnom kontexte ako jedna z premenných, ktorá variuje podľa druhu práce, rôznych cieľov, v rôznom
prostredí. Tento prístup je charakterizovaný: 1. analytickou orientáciou, ktorú uvádza pojem
„pozitívnej kontingenčnej teórie“ (Legge 1978, s.96-98), kde ide o niečo viac, než o novú formuláciu všeobecnej kontextuálnej pozície v zmysle chápania kontingencie ako kontextu systémov, resp. subsystémov, ktorý determinuje ich správanie a 2. výsledkom tejto propozície
je, že akákoľvek snaha o zmenu v stupni a/alebo forme participácie je kontingentná na základe charakteristík jej kontextu (prostredia). Táto druhá propozícia uvádza účelovú orienCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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táciu, ktorá je vyjadrená v podstate „normatívnej kontingenčnej teórie“ (Legge 1978, 96-98).
Je to poznanie o tom, že dizajn a implementácia plánovaných zmien vyžadujú robiť také
voľby a hodnotové úsudky o spôsobe modifikácie daného kontextu, aby tento bolo možné
prispôsobiť danému stupňu a/alebo forme tejto plánovanej zmeny (v tomto prípade participácie). Syntézou týchto dvoch kontingenčných teórii je vytvorenie tzv. „best fit“ techniky
a príkladom toho, čo autori označujú pojmom „pragmatická kontingenčná teória“ (Gowler,
Legge 1978, s.151). Hodnotovým systémom (Geffert 2012), ktorý podčiarkuje použitie
pragmatickej kontingenčnej teórie je väzba na organizačné formy, ktoré urýchľujú kolaboratívne riešenie problémov a pracovné vzťahy, v záujme rastu záujmu zamestnancov asistovať
efektívnemu manažmentu zmeny.
Tvorba kontextuálnej teórie participácie vychádza z definície participácie, v jej podstate i forme, ktorá konštatuje, že „participácia nie je unitárny koncept, ale že ide o jav, ktorý
obsahuje vzájomne vzťahované elementy, ktoré môžu byť manifestované v rôznych variantoch
procesov rozhodovania“ (Gowler, Legge 1978, s.152). Týmito tromi základnými elementami
sú: vplyv, interakcia a zdieľanie informácií. Zároveň je potrebné uviesť, že participácia bude:
1. rásť, pokiaľ vplyv dvoch a viacerých zúčastnených strán na rozhodovaní bude vyrovnaný,
čo vyžaduje 2. interakciu, kde zúčastnené strany prejavujú snahu hľadať súhlas cez spoluprácu, nie cez distribúciu moci a využívanie sankcií a 3. zdieľanie informácií, relevantných
pre problém o ktorom sa rozhoduje. Táto troj-prvková definícia participácie bola prijatá nie
len preto, že je výrazne konzistentná s kolaboratívnym aspektom hodnotovej pozície autorov
vo vzťahu k riešeniu problémov, ale tiež preto, že môže byť použitá trans-kontextuálne. Klasifikácia participácie v tomto prístupe zahŕňa rozlíšenie medzi priamymi a nepriamymi formami participácie. Priama participácia odkazuje na vplyv, interakcie a zdieľania informácií,
ktoré sú formálne, nepriama participácia využíva neformálne pozície a individuálne pracovné roly, odkazuje na neformálne industriálne procedúry a vzťahy medzi zamestnancami
a manažérmi. „Úroveň a vzťahy medzi tromi elementami participácie a forma, ktorou sú vyjadrované sú funkciou kontextu, v ktorom sa uskutočňujú“ (s.153).
Kontext participácie je chápaný ako štruktúra a proces zároveň. Možno ho definovať
v štyroch navrhovaných ideálnych typoch, ktoré rešpektujú: 1. akceptovanie podstaty kontextualizmu, ktorý usmerňuje k chápaniu situácií ako vzájomne vzťahovaných aktivít
s kontinuálne meniacimi sa modelmi správania a 2. identifikáciu charakteristických klastrov relatívne stabilných, vzájomne vzťahovaných aktivít. Tu autori odkazujú na Boweyovej
axiómy (1976) teórie konania, v ktorých tvrdí, že „vzťahy medzi členmi organizácie budú
produkovať modely konaní, ktoré môžu byť identifikované ako tranzistory sociálnej štruktúry viac alebo menej stabilné podľa rozsahu zmeny vo vnímaní úlohy a cieľov. Táto sociálna
štruktúra ja potenciálnym modelom pre interakcie (s.68). Sociálne a ne-sociálne položky
štruktúry spoločne formujú „behaviorálnu štruktúru“.
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Ľudské správanie môže byť vhodne analyzované v pojmoch procesov (definovaných
ako „kontinuum vzájomne závislých sekvencií konaní), ktoré sú významné tým, že vysvetľujú organizačnú zmenu jednej štruktúry na inú“ (Bowey 1976, s.68-69). Štyri ideálne typy
kontextov boli definované pomocou dvoch typov typov prostredí: 1. akcentuatívnych - prehlbujúcich, zdôrazňujúcich a 2. atenuatívnych – oslabujúcich, utlmujúcich. Procesy sú akcentuatívne (nestabilné) , keď v danej štruktúre zmena v jednej aktivite vytvára priestor pre
neplánované zmeny v iných aktivitách. Za týchto podmienok vznikajú situácie kedy sa procesy inter a intra – aktivít stávajú vysoko akcentuatívne, pod tlakom turbulencií z prostredia
sa stávajú dezintegrovanými a podliehajú radikálnym zmenám. Atentuatívne procesy sú
charakterizované väčšou stabilitou, adaptabilitou, schopnosťou reagovať na zmeny plánovanou stratégiou zmien a v tendencii využívať tvorivý, životodárny potenciál prostredia neurčitosti.
Štrukturálne charakteristiky modelov kontextu boli vypracované s odkazom na dva
modely štruktúr, ktoré predstavili Burns a Stalker (1966): 1. mechanický a 2. organický.
Mechanický manažment vedie riešenie problémov od celku k špecializácii, každá funkčná
úloha je presne definovaná, zodpovednosť je pozične umiestňovaná na statusovo vyššie
úrovne, interakcie s manažmentom sú len vertikálne, operácie a pracovné správanie sú riadené prostredníctvom inštrukcií a rozhodnutia nadriadených, vláda hierarchie je podporovaná implicitnými tvrdeniami o tom, že všetky poznatky o situácii organizácie a jej úlohách
by mali byť dostupné len vedeniu, manažment operuje prostredníctvom jednoduchej kontroly bez informácií zdola nahor, cez úspešné filtre a rozhodnutia, či inštrukcie prúdia len zhora nadol, postupne. Organický systém manažmentu je definovaný ako opak mechanického,
vo všetkých parametroch. Kľúčovými znakmi sú sieťová komunikácia vo všetkých procesoch
rozhodovania, konzultatívny charakter interakcií, sieť autority a kontroly, horizontálne prúdenie informácií, viac generalizované určovanie úloh i pozícií, s ohľadom na organizáciu ako
celok.
Model kontextov participácie takto umožňuje vytvoriť 4 ideálne typy kontextov, ale
zároveň je konzistentný s hodnotovými pozíciami plánovanej zmeny a tiež s kolaboratívnym
aspektom riešenia problémov. Rešpektujúc určené dimenzie modelu – štrukturálnu a procesuálnu – a ich varianty možno s ohľadom na potenciál zvládania turbulentného a neurčitého
prostredia definovať „stavy systémov“ (Gowler, Legge 1978, 158): 1. stav dynamického ekvilibria (stabilita) a 2. disekvilibrium (nestabilita). Pre druhý stav je typický krátkodobý efekt
rozhodovania, nízka motivácia, nevhodná a neefektívna kontrola, slabý výkon a neadekvátna
participácia. Kombináciou štyroch variantov kontextov možno vytvoriť ideálne typy kontextu
v parametroch: 1. mechanický / akcentuatívny, 2. mechanický / atenuatívny, 3. organický
/ akcentuatívny, 4. organický / atentuatívny. Podľa definovaných stavov možno určiť mieru
stability /nestability systému, s ohľadom na mieru udržateľnosti systému v prostredí, vyplývajúcu z charakteru organizačných procesov, keď stabilné sú organické systémy, s diferenCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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ciáciou foriem v akcentuatívnych/attentuatívnych procesoch a nestabilné sú mechanické
systémy. Miera stability korešponduje s mierou schopnosti systému udržiavať vnútorné
a vonkajšie vzťahy pri aktivitách a zároveň sa v rovnakom čase adaptovať na zmeny, ktoré
vyžaduje charakter prostredia. Rast environmentálnej komplexity kladie vyššie nároky na
udržiavanie stability len pre systémy, ktoré nie sú dostatočne pružné v štruktúrach
i procesoch, ako aj v ďalších organizačných parametroch - hierarchii, kontrole, inštrukciách,
komunikácii, zdieľaní informácií, atď. V tomto zmysle je naj rizikovejším kontext mechanického akcentuatívneho systému, naopak najstabilnejší je systém, ktorý využíva vlastnosti
organických atentuatívnych systémov.
Podobne ako v prípade kontextu, konštruovaný bol aj model participácie, s ohľadom
na určené dimenzie – procesov a štruktúry, v alternatívnych variantoch pre každú dimenziu.
Potom definovanie typov participácie, v štyroch kombinovaných modeloch umožňuje určiť
typy participatívnych systémov, resp. typy spôsobu, akým je možné definovať participáciu
v organizačnom prostredí. Kombináciou vlastností atenuatívneho a mechanického systému
vzniká typ regulovanej participácie, kde prevládajú formálne určené štruktúry s typickými
vzťahmi, autoritatívnej zodpovednosti, formálne určenými pravidlami participácie, obmedzeným delegovaním, silnejšou kontrolou, ale s potenciálom utlmujúcich procesov. Akcentuatívne procesy a mechanická štruktúra vytvárajú participatívne prostredie, ktoré je typické
zosilnenými účinkami mechanických vlastností systému, keď toto prostredie je najmenej
dynamické, najmenej prístupné zmenám a najmenej otvorené prirodzenému fungovaniu
systémov v turbulentných prostrediach. Ide o arbitrárnu participáciu a jej znaky vedú
skôr k spochybňovaniu existencie a funkčnosti štandardných participatívnych nástrojov.
Organické štruktúry v kombinácii s atentuatívnymi procesmi predstavujú model najefektívnejšej participácie, keď pružnosť týchto štuktúr, podporená charakterom procesov umožňuje veľmi vitálne reakcie systému na rôzne interné i externé podnety. Spôsob dynamizácie
participatívnych mechanizmov v tomto prostredí je vysoko účinný a schopnosť adaptácie na
turbulentné dianie v prostredí naplno využíva potenciál neformálnych vzťahov, pravidiel,
komunikácie, interakcie, vplyv i zdieľanie informácií je tu vedené na báze kolaboratívneho
rozhodovania. Ide o otvorenú participáciu, formu participácie, ktorá je spomedzi všetkých
definovaných typov tohto modelu najefektívnejšia a z dlhodobej perspektívy poskytuje najväčšie šance na podporu mechanizmov plánovanej zmeny. Posledným typom je kváziparticipácia. Organický charakter štruktúr ju posúva do pozície participácie s výhľadovo
účelne pripraveným potenciálom, ale s veľkými rizikami systému, ktorý nepodporuje harmonizáciu systému v turbulentných prostrediach a vplyv, interakcie a zdieľanie informácií
ako kritériá pre definovanie typu participácie tu fungujú veľmi špecificky – miesto adaptácie
na impulzy z prostredia posilňujú nefunkčné mechanizmy a znásobujú tak mieru neurčitosti a neplánovanej zmeny, vplyv je tu asymetrický a prúdi len jedným smerom – zhora nadol,
interakcie potvrdzujú svoj formálny charakter a vzájomné zdieľanie informácií prebieha miCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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mo kľúčových procesov rozhodovania, aj to veľmi účelovo. Takýto systém smeruje
k neschopnosti

prežiť

v pôvodných

štruktúrach,

nedokáže

udržiavať

ekvilibrium

a neumožňuje organizačné učenie (McCracken 2004), najmä, keď sa prostredie stáva turbulentným a neurčitým.
Model participácie v štyroch typoch, kontrolovaných s ohľadom na určené prvky –
vplyv, interakcie a zdieľanie informácií - potom vykazuje typické charakteristiky. Forma regulovanej participácie je vzhľadom na charakter vplyvu asymetrická, interakcie smerujú len
vertikálnou orientáciou a majú podobu príkazov, zdieľanie informácií neexistuje, nefunguje
reciprocita. Arbitrárna participácia vykazuje autoritatívny vplyv, ritualistické interakcie (zabezpečované a udržiavané vďaka silnému sankčnému systému), zdieľanie informácií existuje, ale len sporadicky, skôr výnimočne. Otvorená participácia je typická symetricky usporiadaným charakterom vplyvu, konzultatívnym charakterom interakcií a recipročným zdieľaním informácií. Kvázi participácia udržiava paternalistické usporiadanie vplyvu (ale benevolentne asymetricky usporiadané), náhodné, neusporiadané interakcie a recipročné, resp.
interrogatívne (otázne) zdieľanie informácií (skôr medzi kolegami navzájom, než medzi nadriadenými a podriadenými). Ide o nepriamu formu participácie, pre ktorú sú typické skupinové interakcie, ale nepredvídateľné.
Súčasťou kontextuálneho modelu participácie (pozri aj Blau, Alba 1982) je určenie
typov priamej a nepriamej participácie, obdobne s ohľadom na dvojdimenzionálne usporiadanie

kritérií,

cez

charakter

štruktúr

a charakter

procesov.

Typy

participácie

v kombináciách variant štruktúr a procesov vykazujú čitateľné špecifikácie. Mechanický /
atentuatívny typ je charakterizovaný vysokou mierou diferenciácie priamej a nepramej formy
participácie. Pre organický /atentuatívny typ platí, že nepriame formy participácie tu možno
identifikovať, ale sú skôr v rannom štádiu tvorby. Mechanický /akcentuatívny typ smeruje
neformálnu participáciu do pozície sťažovacej platformy, čo zvyčajne podporuje formálne
typy industriálnych konfliktov. Napokon organický / akcentatívny typ obdobne vykazuje
výskyt neformálnej participácie smerom k vyžiadaný postupom najmä v záujme sťažovacích
účelov, ale tu na rozdiel od predchádzajúceho typu , vznikajú neformálne industriálne konflikty.
Kontextuálny model participácie umožňuje sledovať podstatu participácie s využitím
vysoko účinných, syntetizujúcich nástrojov, ktoré vedú k

vytvoreniu modelu participácie

s využitím teórií a prístupov, ktoré sú výrazom snahy autorov opúšťať tradičné definičné
a konceptuálne rámce a hľadať hodnotovo i inštrumentálne veľmi dynamické vitálne definičné prostredie pre logické usporiadanie už prezentovaných, popísaných, vysvetlených
a empiricky podporených vlastností participácie ako sociálneho javu. Model rozhodne patrí
k tým najkomplexnejším a vďaka generalizačným snahám autorov k prakticky veľmi efektívne aplikovateľným pre rôzne prostredia organizácií (s ohľadom na procesy organizačnej
zmeny).
Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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Participácia v každom prípade nepredstavuje jav, ktorý v teórii zadefinujeme a potom
inštalujeme plošne do všetkých organizácií. Participácia je, v podstate, základný kameň,
alebo filozofia o práci s ľuďmi (Golembiewski 1988). Metahodnoty, účastníkov, zahrnutých
do procesu objavovania a tvorby organizácie, charakterizovanej multi – potrebami, zahŕňajú
ľudského ducha a kritické vedomie. Každá organizácia a pravdepodobne každá organizačná
jednotka musí objaviť vlastný spôsob uvedenia významných participatívnych procesov.
V prostredí, ktoré rešpektuje princípy organizačnej zmeny ide o minimálny základ, ktorý
vytvára plodný režim pre podporu organizačných potenciálov tak na úrovni štruktúr ako
v kľúčových procesoch.
Chápanie participácie ako sociálnej konštrukcie umožňuje prehlbovať hodnotový
rámec modelov organizačnej zmeny a pripravuje tiež pôdu pre využitie špecifických, metodologicky veľmi kreatívnych prístupov. Štúdium participácie ako diskurzu (Musson, Duberley
2007) uplatňuje pohľad na ľudské bytie ako fundamentálne rétorickú bytosť (Billing 1987),
kde významy, vytvárané v ľudskom živote zahŕňajú diskurzívne aktivity, ktoré sú zjavnými
príznakmi sociálnych poriadkov (Fairclough 1992). Z tejto perspektívy sú organizácie konceptualizované ako sociálne konštrukcie, produkované cez významy interakcií, konštruované primárne skrz produkciu textov (Phillips a kol. 2004). Štruktúrované súbory takýchto
textov – teda diskurzívne jednotky – ktoré môžu byť systematicky skúmané, sú prostriedkami, pomocou ktorých sociálne objekty vstupujú do svojho bytia také ako sú produkované,
diseminované a konzumované (Hardy 2004). Tieto štruktúrované súbory sú základom pre
produkciu diskurzov. Diskurzy vytvárajú určité spôsoby myslenia a konania možnými, resp.
nemožnými (Phillips a kol. 23004). Definujú pravidlá zvláštnej hry (Hall, 2001, s.72), kategorizujú a triedia, definujú prijateľné a zrozumiteľné spôsoby reči, písma a významne riadia
sami seba. Význam textu nie je umelo určovaný, nezáleží na tom, aký silný je producent,
alebo aký príťažlivý sa javí text. Diskurz participácie možno chápať ako jav, emanovaný
z a reflektovaný duchom času. Môže fungovať ako: 1. diskurz na makroúrovni, 2. inštitucionálny stupeň aktivity, 3. organizované prostredie špecifickej metafory (Potter, Kärreman
2000). Participačný diskurz a tímová metafora potom formujú časť menu diskurzívnych
zdrojov, dostupných pre manažérov pri dosahovaní špecifických manažérskych stratégií.
V tomto zmysle je diskurz participácie definovaný ako kontext a obsah práce pre mnohých
ľudí a jeho úžitok môže byť vysvetľovaný v zmysle fixovania podstaty presadzovania subjektov v rámci pracovných miest (Clegg 1994). Diskurzy môžu definovať predmet, ale aj rolu
a osobnosť. Vnášajú do kategórie sociálnych subjektov formy seba a sociálnych vzťahov.
Diskurzy takto ponúkajú určitú sociálnu pozíciu a sociálny status – ako pracovníci, vedúci,
manažéri, atď.
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2.

Participatívne rozhodovanie
Rozhodovanie možno popisovať v pojmoch tvorby rozhodnutí v rôznej miere centrali-

zovanom prostredí. Čím vyššia je miera centralizácie rozhodovania, tým nižšia je miera participácie zamestnancov na rozhodovaní autorít. Potom centralizáciu je možné popisovať mierou, v akej je otvorená účasti nižšie-stupňových pracovníkov na rozhodovaní autorít. Vysoký
stupeň vplyvu pracovníkov na rozhodovanie rieši pojem „demokratizácie“ (Connor 1992,
s.219). Rozhodovanie však môže byť „konceptualizované skôr ako typy konfigurácií, než ako
lineárny fenomén centralizácie/decentralizácie“ (s.219). Je to complexný jav, ktorý
v konfiguráciách rieši tak horizontálne ako vertikálne vzťahy.
Zdroje o participácii uvádzajú rôzne pojmy, keď riešia podstatu a charakter participácie. Chacko, Stone a Brief (1979) definujú participáciu v prostredí manažmentu podľa cieľov ako „popis skupinového rozhodovania, kde členovia skupina sa podieľajú na riešení
problémov a rozhodovaní“ (s.433). Alexander (1988) pripomína, že spoločnou charakteristikou všetkých termínov, používaných v spojení s participáciou na pracovnom mieste je práve
– rozhodovanie. Teoretický i praktický záujem o výstupy pri zvýšenej miere participácie na
rozhodovaní vedie k produkcii množstva štúdií, ktoré okrem hľadania nových postupov
v skúmaní participácie vytvárajú aj systém poznatkov, významných pre pochopenie mechanizmov participácie a účinkov ich aplikácie.
Empirické skúmanie účinkov participácie na rozhodovaní v spojení s uplatňovaním
vlastníckych práv v organizácii sledovali napr. Castrogiovanni, Macy (1990), problémy,
spojené s definovaním participácie na rozhodovaní identifikoval Dachler (1978), participáciu,
operacionalizovanú mnohými spôsobmi rozširuje o jej konceptualizáciu ako unitárneho fenoménu Cotton a kol. (1988), účinky premenných, ktoré moderujú vzťahy medzi participáciou na rozhodovaní a výstupnými premennými – spokojnosť a výkonnosť – prezentovali
Schweiger a Leana (1986), sledované boli niektoré moderujúce účinky – zručnosti vodcu
(Maier, Sashkin 1971), osobnosť (Abdel-Halim 1983), poznatky podriadených (Vroomy, Yetton 1973), úlohové atribúty (Shaw, Blum 1966), stupeň hierarchie (Lowin 1968), zmeny
v modeloch participácie po transformácii vlastníckych vzťahov v organizácii a zapojení zamestnancov do vlastníctva (Long 1979), neurčitosť prostredia (Burns, Stalker 1966). Niektoré výsledky sú prekvapivé, niektoré naopak potvrdzujú predpoklady. Poukazujú však na to,
že vysvetľovanie podstaty participácie pomocou konštrukcie účasti na rozhodovaní je nie len
korektné, ale aj plodné.
Významným kritériom efektívnosti participácie je výkonnosť a produktivita, avšak
nie je jediným ziskom z participácie. Berúc do úvahy význam začlenenia pracovníkov do rozhodovacích procesov je potrebné zdôrazniť možnosť pracovníkov mať kontrolu nad prácou,
ale tiež rast spokojnosti pracovníkov s prácou. Pojmom, ktorý zastrešuje pod spoločný me-
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novateľ zlepšenia v pracovnom prostredí, sprevádzané vytvorením participatívnych mechanizmov je – kvalita pracovného života
Tradičné modely participatívneho rozhodovania zanedbávajú štúdium úlohy podriadených, ktorú hrajú pri vytváraní participatívneho prostredia. Alternatívne prístupy sa snažia otvoriť priestor pre výskum participácie aj s ohľadom na špecifiká vzťahov nadriadených
a podriadených – najmä ich vzájomné interakcie (Harrison 1985). Tu je participatívne rozhodovanie nazerané ako sociálny fenomén, definovaný práve cez interakcie medzi nadriadenými a podriadenými (s.93).
Participatívne rozhodovanie bolo významným pojmom pre organizačných teoretikov
v okruhu rôznych disciplín – psychológie, sociológie, politickej vedy a práva. Napriek tomu,
že významové charakteristiky sú orientované na stratégie pre organizačné intervencie, možno participatívne rozhodovanie tiež chápať ako kľúčový proces pre aktivity organizovania
(Dachler, Wilpert 1978). Tam, kde je moc rozhodovania v organizácii alokovaná, tam je vplyv
distribuovaný medzi členov organizácie, procedúry pre výmenu informácií sú riadne stanovené a metódy pre dosahovanie koordinácie medzi členmi organizácie sa stávajú normami
organizačného života.
Participáciu ako súčasť rozhodovacích procesov skúmali vo svojej štúdii aj autori Mayer a Schoorman (1992). Za východisko pre svoj výskum zvolili teóriu Marcha a Simona
(1958), kde základné propozície pre rozhodovanie rozlišujú dve dimenzie: participáciu
a produkciu, resp. výkon. Dôležitou implikáciou tejto perspektívy je, že“ rozhodnutie pracovníkov participovať v organizácii reflektuje odlišné uvažovanie, než rozhodnutie produkovať“ (s.83). Úvahy, ktoré vedú k rozhodnutiu participovať sú funkciou výmeny medzi indivíduom a organizáciou. K rozhodnutiu produkovať vedie predovšetkým miera identifikácie sa
s cieľmi a hodnotami organizácie. Modely rozhodnutia participovať sú relevantné pre predikciu rozhodnutí spojiť sa s organizáciou, zaviazať sa jej a ostať jej členom. Modely rozhodnutia produkovať sú relevantné vo vzťahu k predikovaniu takých výstupov ako výkon, správanie sa a spokojnosť s prácou. Ide teda o dve zjavne samostatné dimenzie, ktoré zároveň veľmi úzko súvisia, pre ich rozlíšenie však je potrebné ustanoviť veľmi ostré hranice. Autori
štúdie tak činia za pomoci pojmu záväzok, odovzdanosť, vychádzajúc z definície Hrebiniaka
a Nygrena (1972), ktorí chápu záväzok ako „výsledok transakcií medzi indivíduom
a organizáciou a ich modifikácií na strane zmlúv, alebo investícií v čase“ (s.556). Participácia
v tomto kontexte plní úlohu sprostredkovateľa a záväzok, ktorý k nej vedie je „kontinuálnym
záväzkom“ (Mayer, Schoorman 1992, s.671). Záväzok, ktorý vedie k produkovaniu je „hodnotovým záväzkom“ (s.671). Špeciálne rozhodovanie smerom k participovaniu je odrazom
túžby zotrvať v organizácií, znamená to teda, že toto rozhodovanie má pro – organizačné parametre a že tu prebiehajú procesy kontinuálnej integrácie individuálnych a organizačných
cieľov, čo má napokon významné spojenie s dimenziou produkcie. Tvorba participatívneho
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prostredia tu vyžaduje ochotu tvoriť rozhodnutia v rámci uvedených dimenzií a prípadnej
operacionalizácii.
Participatívne prostredia možno vytvárať rôznym spôsobom. V tradičných typoch organizácií je rozhodovanie silne centralizované a hlavnou charakteristikou je formálna autorita, ktorá v rámci svojich hierarchických štruktúr preberá zodpovednosť. Iným spôsobom je
legitimizácia participácie prostredníctvom pravidiel a regulácií, ktoré určujú formy reprezentácie pracovníkov s ohľadom na moc ovplyvňovať rozhodovanie v špecifických oblastiach.
Formálne prostredie participácie je nevyhnutne konfrontované s problémom moci.
Väčšina prístupov chápe moc ako protipól participácie. V skutočnosti ide o paradox, ktorý
naznačuje, že participácia je vymedzovaná vo vzťahu k moci – participácia nastupuje až tam,
kde je evidentná absencia moci (Chisholm, Vansina 1993). Definícia participácie sa zvyčajne
sústreďuje na proces participácie per se. Výskum sa následne sústreďuje na participáciu
všeobecných a kontextuálnych premenné (kontingencie), ale problém legitimizácie moci a jej
štruktúru odborná verejnosť prehliada.
Okrem toho je možné riešiť participatívne mechanizmy prostredníctvom neformálnych usporiadaní v organizácii (Harrison 1985). Ide o alternatívne rámce, ktoré zdôrazňujú sociálnu povahu participácie a komunikačné procesy, prostredníctvom ktorých sa participácia ustanovuje a uskutočňuje. Majú veľmi blízko k propozíciám, ktoré charakterizujú
líniu výskumu medziľudských vzťahov, najmä v rovine riešenia vzťahu organizácie
a zamestnancov (Jenkins Jr. 1981), ale tiež vzťahu medzi zamestávateľmi a zamestnanými.
Podľa teoretikov je participácia užitočná tak pre nadriadených ako aj pre podriadených –
z rôznych dôvodov. Pre podriadených schopnosť participovať na rozhodovaní môže: 1. napĺňať ego – potreby pre dosahovanie úspechu, moci, autonómie a sebarealizácie, 2. zabezpečovať finančné stimuly, spojené s rastom produkcie, 3. zabezpečovať zmysluplné zahrnutie do
fungovania organizácie. Pre manažérov implementácia participácie môže viesť k žiadúcim
zmenám v správaní a postojoch ich podriadených, ktorá je sprevádzaná aj rastom výkonu
medzi podriadenými, záväzkom podriadených voči organizačnej politike, procedúram
a zmenám a mierou úspešnosti podriadených v podmienkach organizačného života.
Úlohu zamestnancov v participácii na rozhodovaní zdôrazňuje aj prístup, prezentovaný v štúdii, venovanej problému moci v organizácii (Styskal 1980), kde sa definícia participácie opiera o pojem seba-aktualizácie ako psychologickej potreby zúčastňovať sa na rozhodovaní o práci a politike v organizácii.
Podstata participatívneho rozhodovania spočíva v raste schopnosti podriadených
ovplyvňovať rozhodovacie procesy, pre ktoré je typická zodpovednosť zúčastnených (Locke,
Schweiger 1979). Uskutočňuje sa z vôle nadriadených, je iniciovaná nadriadenými, proces
participácie usmerňujú nadriadení a zároveň ho kontrolujú. Výhody participácie súvisia
najmä so zmenami v postojoch alebo správaní podriadených, prekvapivo malá pozornosť
bola venovaná pochopeniu orientácie podriadených na participáciu. Všeobecne, podriadení
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sú v prípade väčšine štúdií vnímaní ako pasívni recipienti rozhodnutí nadriadených o voľbe
participatívneho prístupu. Literatúra poskytuje prehľad prístupov, ktoré možno združiť do
dvoch primárnych postojov o zodpovednosti podriadených voči participácii. Prvý postoj zdôrazňuje tendenciu podriadených reagovať na participáciu pozitívne. Zahŕňa snahu podriadených zapojiť sa do rozhodovania, keď títo súčasne vykazujú vysokú mieru potreby informácií ohľadne participácie. Kľúčovou implikáciou tohto prístupu je konštatovanie o tom, že
niektorí podriadení sú disponovaní participovať, iní nie. Druhý postoj zahŕňa autenticitu
narábania s vplyvom zo strany podriadených. Keďže podriadení majú zvyčajne veľmi malú
kontrolu nad tým ako sa uskutočňuje participácia, otázky zvyčajne smerujú k tomu, či ich
vplyv je naozaj reálny, alebo je to len ilúzia. Niektorí autori upozorňujú, že manažéri dokážu
rozlíšiť tzv. pseudoparticipáciu (Rosenfeld, Smith 1967), ktorej výsledkom je negatívna reakcia. Napriek tomu, že prístupy k participácii sa vo svojej konceptualizácii odlišujú, málokedy
priamo rozlišujú proaktívnych a reaktívnych podriadených.
Model, podčiarkujúci tradičné koncepcie participácie, bol neúspešný z viacerých príčin. Prvá sa týka nedostatočnej prediktívnej validity. Kým tradične vnímaná participácia
vykazuje pozitívny vzťah k spokojnosti podriadených, vzťahy k ďalším výhodám neboli demonštrované (Locke, Schweiger 1979). Model je tiež neúspešný preto, že prezentuje nekonzistentnú ontologickú predstavu ľudského správania. Nadriadení sú chápaní ako aktéri,
zapojení do zámerného, cieľovo orientovaného správania, kým podriadení sú re-aktérmi –
ich správanie je determinované najmä aktivitami iných. Podriadení môžu zmariť participáciu, pokiaľ nemajú dostatok informácií alebo nevhodné osobnostné charakteristiky – to je
miera ich vplyvu na participáciu. Táto pozícia nie je len vnútorne inkonzistentná, ale tiež
ignoruje teóriu a výskum, ktorý poukazuje na to, že podriadení ovplyvňujú manažérsku autoritu a selekciu vodcovských štýlov (Crowe, Bochnery, Clark 1972). Napokon, model nie je
precízny v špecifikácii implementačných mechanizmov participácie v neformálnom prostredí.
Pri formálne iniciovanej participácii je politika v organizáciách implementovaná prostredníctvom stanovených pravidiel a regulácií, ktoré ovládajú procesy účasti podriadených na rozhodovaní. Pokiaľ je participatívne rozhodovanie uskutočňované cez manažérske schválenie,
nariadenia, či príkazy, neexistujú štrukturálne garancie pre podporu práva podriadených
participovať a ani žiadne formálne kanály nezabezpečujú dostupnosť procesov rozhodovania.
Prijatie neformálnej participácie je založené na záujme nadriadených umožniť podriadeným skúsenosť s vplyvom na rôzne aspekty rozhodovania (Harrison 1985). Pokiaľ však
tento zámer nie je reflektovaný v následných štrukturálnych zmenách v distribúcii organizačnej moci, musí byť legitimizovaný inými prostriedkami. Tradičné koncepcie riešia tento
problém zakotvením pariticipácie v normách útvaru.
Tieto i ďalšie problémy naznačujú naliehavú potrebu vytvoriť novú koncepciu participácie, ktorá by uvažovala o roli nadriadených aj o roli podriadených v rámci neformálnej
participácie v pracovných útvaroch. V neformálnej participácii si nadriadení osvojujú - neCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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vedome, alebo s plným vedomím – participatívny prístup k vedeniu. Deje sa tak spôsobom,
ktorý podriadení dekódujú ako participatívne správanie. Koncepcia participácie tu podčiarkuje takú povahu správania nadriadených, ktorá bude podporovať účasť podriadených
na rozhodovaní. Walker (1974) v tejto súvislosti uvádza pojmy „štrukturálna“ a „živá“ participácia (s.10), aby rozlíšil inštitucionálnu formu priestorom, kde sa forma stáva „živou“. „Živá“ participácia je charakterizovaná pocitmi osobnej účasti medzi pracovníkmi v pracovných
skupinách a face-to-face interakciami medzi sebou navzájom v situáciách prijímania rozhodnutí.
Nadriadení, ovládajúc právo podriadených mať svoj podiel na vplyve v organizácii,
môžu uskutočňovať svoje rozhodnutia cez komunikáciu, ktorá reflektuje ich zámery vo
vzťahu k podriadeným. Nadriadení dávajú svoj záujem o participáciu najavo tým, že vyžadujú vstupy podriadených a spätnú väzbu. Poskytujú podriadeným potrebné informácie a tak
zabezpečujú ich podiel na rozhodovaní. Konzultujú svoje rozhodnutia s podriadenými, oveľa
častejšie, než je tomu v autokratických systémoch. Podľa toho nadriadení môžu iniciovať
vytváranie prostredia participácie, ale podriadení musia vyjadriť svoje odobrenie a potvrdiť
vhodnosť spôsobu, akým sa tvorí participatívne prostredie. Bez vhodnej spätnej väzby zo
strany podriadených na výzvu a iniciatívu nadriadených smerom k participácii nie je participácia kompletná. Komunikácia teda v tomto prostredí vytvára potrebné zázemie.
Komunikácia je dôležitým nástrojom ustanovovania participatívneho rozhodovania.
Takéto usporiadanie je chápané ako sociálny jav, združený a definovaný prostredníctvom
vzájomného pochopenia nadriadených a podriadených (Harrison 1985). Súčasťou tohto javu
je vzájomná interakcia medzi nadriadenými a podriadenými. Pokiaľ sa vzájomné pochopenie
ohľadne participácie deje prostredníctvom komunikácie nadriadených a podriadených, potom modely interakcie v participatívnom prostredí musia byť odlišné od tých ktoré sú typické pre autokratické systémy. Spoločné je konštruovanie participatívnych noriem, fórum pre
výmenu informácií a kanálov pre zabezpečenie vplyvu podriadených. Mali by vznikať modely
interakcií medzi nadriadenými a podriadenými s ohľadom na reflexiu tvorby tohto porozumenia (vzájomného). Vroom a Yetton (1973) uvádzajú typológiu metód rozhodovania s ohľadom na špecifický druh interakcií, typických pre každý štýl rozhodovania. Vo výrazne autoritatívnom štýle manažéri prijímajú vlastné rozhodnutia bez

komunikácie s podriadenými.

Ďalší štýl už vykazuje rast vplyvu podriadených na rozhodovanie manažérov a zároveň rast
kvantity interakcií medzi nadriadenými a podriadenými. Potom sú tu dva štýly rozhodovania, ktoré vykazujú najvyššiu mieru vplyvu podriadených, nadriadení a podriadení fungujú
v interakciách, v rovnosti skupinového rozhodovania.
Mnohí autori uvádzajú aj ďalšie podmienky participácie (Lischeron, Wall 1975). Tie,
ktoré sa týkajú interakcií poukazujú najmä na to, že participatívne prostredie má okrem
kvantitatívnych aj kvalitatívne charakteristiky. Znamená to, že výmena informácií medzi
nadriadenými a podriadenými bude rovnako oceňovaná zo strany nadriadených i podriadeCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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ných a že skresľovanie informácií bude minimálne (Leavitt 1964). Navyše, od podriadených
sa v takomto participatívnom prostredí očakáva vysoký stupeň dôvery v ich nadriadených
a vysoká miera interpersonálnej podpory od nadriadených (Ouchi 1981). Podľa Likerta
(1967 participatívne usporiadanie transformuje pracovné skupiny na tímy, kde nadriadení
aktívne podporujú kooperatívne správanie.

3. Participatívny management
Koncepcia participatívneho manažmentu sa rozvinula najmä v období 70-ych rokov
20. storočia. Pre sféru vedy a výskumu v organizáciách znamenala predovšetkým významný
nárast iniciatívy behaviorálnej vedy do manažérskeho myslenia (v praxi). Prvé výzvy smerom
k participatívnemu manažmentu však boli predložené v jednej z definícií konzultatívneho
riadenia (Carey 1937), podľa ktorej riadiaci a výkonní pracovníci konzultujú so zamestnancami záležitosti, ktoré ovplyvňujú ich „blaho“ alebo záujmy pri určovaní politiky alebo iniciovaní rôznych aktivít a postupov. Takto začínajúci koncept sa postupne vyvinul do plne rešpektovaného participatívneho manažmentu, ktorý významne ovplyvnil tak modely organizačných vzťahov ako aj štýly vedenia a riadenia.
Výzvy koncepcie participatívneho manažmentu sú mnohostranné. Podľa Careyho
(1937) je participáciu možné konštruovať ako dostatočný princíp pre paternalistických manažérov. V modernej interpretácii dopĺňa politické a sociálne filozofie demokracie a individuálnej sebaaktualizácie. Neskôr najmä psychológovia poukazujú na to, že participácia podporuje učiace sa procesy (Allport 1945) a že „demokratické prostredie“ môže za určitých podmienok byť užitočné pre podporu produkcie. Tieto a ďalšie výhody podporujú hodnotu participatívnej koncepcie.
Základným predpokladom teórie participatívneho manažmentu je, že zamestnanci
preferujú aktívnu úlohu v rozhodovaní, ktoré priamo ovplyvňuje ich prácu. Všetky klasické
teórie, napríklad McGregorova teória X a teória Y (1960), ale tiež manažment podľa cieľov,
Likertov systém štyroch (1967) a organizačný vývin (Randal 1971) vychádzajú z tejto premisy. Predpokladajú, že konzultatívno – participatívny prístup k vedeniu je všeobecne lepší.
Napriek kritickým postojom niektorých autorov (Miles, Ritchie 1971) bol participatívny manažment atraktívnou koncepciou najmä v podmienkach, kde manažment nie je založený na
dedičných právach, ale kde uvádzanie nových manažérov je spojené s výberom, závislým na
výchove novej generácie manažérov. Hines (1974) vo svojej štúdii predpokladá, že ide najmä
o prostredia, ktoré sú ústretové voči princípu egalitarionizmu pri vytváraní vzťahov medzi
zamestnancami a zamestnávateľmi a ktoré vykazujú vysokú mieru „dôvery v sociálnu rovnosť v pracovných vzťahoch“ (s. 334). Zdôrazňuje taký charakter vzťahov medzi nadriadeCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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nými a podriadenými, ktorý nie je založený na hierarchii ale na kompetentnosti manažérov,
nie na prísnej autorite, ale na ľudskosti a spravodlivosti.
Štúdie z oblasti participatívneho manažmentu poskytujú množstvo definícií, väčšinu
však možno usporiadať v zmysle uvedenia kľúčových parametrov tohto typu manažmentu.
Behaviorálni vedci pri charakteristike participatívneho manažamentu vychádzajú z predpokladu o tom, že pracovníci môžu nájsť v práci naplnenie a uspokojenie a že môžu byť vo svojej práci produktívnejší a tvorivejší, pokiaľ sa môžu podieľať na formulovaní cieľov, určovaní
priorít, vypracovaní vlastných pracovných postupov pre dosiahnutie pracovných výsledkov
(Bennett 1972). V tomto zmysle Bennett definuje participatívny manažment ako celkovo nový spôsob pristupovania k organizačnému vodcovstvu – spôsob, ktorý zahŕňa nové techniky
pre zabezpečovanie motivácie, umožnenie komunikácie, stimulovanie osobných interakcií,
prijímanie rozhodnutí, určovanie cieľov a vykonávanie kontroly.
Miles a Ritchie (1971) pracujú s definičným rámcom, ktorý rešpektuje teórie Mc Gregora, Likerta a tradície teórie medziľudských vzťahov a teórie ľudských zdrojov ako východiskové pozície, ktoré umožňujú rozlišovať systémy, ktoré sú charakterizované autokratickými postupmi v manažmente a systémy, ktoré hľadajú alternatívu, využívajúcu participáciu ako prostriedok zvýšenia miery efektívnosti organizácie. Mc Gregorova teória X a Likertov
systém I popisujú autokratické správanie vodcu, s veľmi silnou jednostrannou kontrolou
a malou, alebo žiadnou participáciou podriadených na rozhodovaní. Tieto systémy sú zvyčajne rezistentné na zmenu, lenivé a zamerané „na seba“, ľahkoverné, málo sa podieľajú na
kontrole a rozhodovaní. Naopak Teória Y Mc Gregora, Likertov systém IV a teória medziľudských vzťahov definujú taký štýl správania, ktorý zahŕňa podriadených do procesu rozhodovacia veľmi intenzívne, zdôrazňuje vysokú mieru samoriadenia a sebakontroly. Tento systém
prirodzene predpokladá, že podriadení sú schopní sa podieľať na rozhodovaní a že väčšina
členov organizácie je schopná poskytnúť svoj potenciál na zlepšenie efektívnosti organizácie
vo väčšej miere. Medzi týmito extrémami sa nachádzajú Likertove systémy II a III a teória
ľudských zdrojov. Tieto síce pripúšťajú sebakontrolu a istú mieru podielu podriadených
pracovníkov na rozhodovaní, ale vykazujú nižšiu mieru dôvery v potenciál pracovníkov.
Postoje autorov k participatívnemu manažmentu nie sú jednoznačné a naznačujú
mnohé neistoty v spôsobe hľadania oporných pilierov definičného rámca pre tento typ manažovania ako aj pri určovaní jeho teoretických východísk. Polemiky sú najmä medzi skupinou autorov, ktorá chápe participáciu ako riešenie na všetky organizačné problémy a skupinou, ktorá o participácii uvažuje ako o systéme, ktorý ohrozuje morálnu podstatu manažérskych práv (Miles, Ritchie, 1971).
Primárnym zdrojom neistoty ohľadne konceptu participácie je jej účel, zámery a
zmysel. Väčšina manažérov rozlišuje kľúčové prístupy k chápaniu participácie vo vzťahu
k dvom teóriám – teórii medziľudských vzťahov (human relations) a teórii ľudských zdrojov
(human resources).
Copyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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Model medziľudských vzťahov chápe participáciu primárne ako prostriedok na vytvorenie kooperácie – techniky, ktorá by mohla byť v manažovaní použitá na zlepšenie morálky
a redukciu „odolnosti“ podriadených voči rozhodnutiam a politike manažérov. Model ľudských zdrojov podporuje podstatu participácie ako prostriedku na dosahovanie priamych
zlepšení v individuálnych a organizačných výkonoch. Možno predpokladať, že manažéri považujú model medziľudských vzťahov za vhodnejší pre podriadených, kým logika modelu
ľudských zdrojov je výhodnejšia pre nadriadených. Zdrojom mnohých otázok je predovšetkým samotný proces participácie, resp. spôsob, akým sa uskutočňuje v organizačnom prostredí. Výsledky analýzy obidvoch modelov poukazujú na to, že dôležitý nie je stupeň participácie, ale charakter vzťahov medzi podriadenými a nadriadenými. Podstatné je, že významná je tak kvalitatívna ako kvantitatívna stránka miery participácie v organizácii.
Kvalitatívnej stránke participácie je v teórii aj vo výskume venovaný podstatne
menší priestor, než kvantitatívnej. Výsledkom je vytvorenie tzv. kvantitatívnej teórie participácie (Miles, Ritchie 1971), teda teórie, ktorá zdôrazňuje, že „aspoň nejaká participácia je
vždy lepšia, ako žiadna a viac je lepšie, než menej“ (s.49). Hlavne však úplne ignoruje individuálne a situačné diferencie. Ide tak o natoľko zjednodušený pohľad, že má často bližšie
mnohým spochybneniam, než efektívnej koncepcii. Práve táto situácia viedla k formulovaniu
cieľov výskumu, zameraného na identifikáciu a meranie miery konzultácií medzi podriadenými a nadriadenými a dimenzie kvality týchto interakcií – postoj nadriadených a ich reflexia miery, v akej dôverujú schopnostiam svojich podriadených. Výsledky výskumu umožňujú konštatovať, že tak kvantitatívna ako kvalitatívna stránka participácie sú významnými
determinantami spokojnosti a výkonu podriadených. V podobnom duchu vedú svoje interpretácie vo vzťahu k výskumným zisteniam aj ďalší autori (Holland 1995).
Od 2. svetovej vojny bol vývoj v teórii a praxi manažmentu charakterizovaný existenciou dvoch kľúčových trendov vo vzťahoch manažmentu a pracovníkov. Industriálna demokracia (Harrison, Freeman 2004) a participatívny manažment. Obidva trendy predstavujú snahu zabezpečiť rast podielu pracovníkov na rozhodovaní. Sú tu však rozdiely,
ktoré poukazujú na odlišné prístupy k filozofii účasti pracovníkov na rozhodovaní, ako aj
v spôsobe, akým ju realizovať. Podľa Bassa a Shackletona (1979) boli takto vyvinuté dve
metódy s rozdielnymi postupmi a rozdielnymi výsledkami v rôznych krajinách. Kým industriálny manažment je častejšie presadzovaný v európskych krajinách, participatívny
manažment je typický pre USA. Rastúci trend internacionalizácie a „harmonizácie“ rôznych
manažérskych prístupov vo sfére biznisu však vytvára podmienky pre vznik nových „zmesí“
a trendov v manažovaní. Okrem toho, napriek podobnosti zameraní v obidvoch trendoch,
tieto reprezentujú rozdielne metódy. Industriálna demokracia je formálne, zvyčajne aj právne sankcionované usporiadanie reprezentácie pracovníkov na rôznych stupňoch manažérskeho rozhodovania. Participatívny manažment je neformálnym štýlom „face-to-face“ vedenia. Obidva modely sú typické spoluprácou medzi manažmentom a pracovníkmi. IndustriálCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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na demokracia a participatívny manažment môžu fungovať ako komplementárne systémy,
ktoré sa navzájom obohacujú, podporujú a dopĺňajú, aj keď „žijú“ relatívne nezávisle. Integrácia obidvoch prístupov je možná, hoci národné diferencie, situačné faktory, stupeň profesionality a ďalšie špecifiká nemožno opomínať. Obidva tieto modely môžu byť užitočné
v určitých podmienkach a naopak v množstve ďalších situácii môžu byť kontraproduktívne.
Chápanie účinných faktorov a ich variabilita s ohľadom na špecifiká aplikačného prostredia
sú predpokladom efektívnosti využívania obidvoch prístupov.
Tieto dva trendy v manažmente zároveň predstavujú dve odlišné koncepcie (Bass,
Shackleton 1979), ktoré veľmi špecificky definujú logiku svojho fungovania. Industriálna
demokracia prezentuje nástroje štrukturálnych postupov, kým participatívny manažment je
charakterizovaný behaviorálnymi nástrojmi. Štrukturálny prístup je formálne organizovanou
industriálnou demokraciou s rozvíjajúcim sa vyrovnávaním moci od rozhodovania v priamej
demokracii alebo volenou reprezentáciou na rôznych stupňoch manažmentu. Behaviorálny
prístup využíva participatívny manažment. Jeho súčasťou je priamy, otvorený kontakt, neformálne podieľanie sa na rozhodovaní na pracovnom mieste. Ide o neformálne usporiadanie
medzi manažérmi a podriadenými cez indoktrináciu, tréning, organizačnú politiku, sociálny
nátlak, a ďalšie nástroje, pomocou ktorých sú podriadení zahrnutí do konsenzuálneho rozhodovania o záležitostiach, dôležitých pre všetkých, resp. pre celú organizáciu. Napriek
značným rozdielom medzi týmito prístupmi možno ideu participácie považovať za veľmi rozšírenú v rôznych ekonomických a politických systémoch. Riešenie vzájomných vzťahov týchto modelov môže viesť k určeniu troch typov vzťahov, ktoré autori vo svojej štúdii ďalej analyzujú: 1. industriálna demokracia a participatívny manažment sa môžu navzájom kompenzovať – ak využívame jeden model, nepotrebujeme druhý, 2. jeden model môže byť komplementárny voči druhému, 3. diferencovanú aplikáciu možno využívať spôsobom, ktorý umožňuje každému systému byť aplikovaný v rozličných podmienkach manažérsko – zamestnaneckých vzťahov.
Princípy participatívneho manažmentu sú vitálne aj v prostredí, ktoré je definované
podstatou seba-manažmentu. Tento model manažovania je funkčný v prostredí komplexných organizácií, keď špecifiká mechanizmov, dynamizujúcich procesy rozhodovania sú spojené s typickou formou kontroly správania pracovníkov. V tomto priestore je tiež dôležité
riešiť problémy, spojené s významom hierarchií, autority a zodpovednosti, ale východiská
pre určenie funkčného rámca kľúčových procesov, rešpektujúce tradičné nástroje rozhodovania, sú tu vnímané ako tie, ktoré spôsobujú množstvo neurčitosti, spochybňujú možnosti
prediktability a limitujú variabilitu zamestnaneckých vzťahov. Mechanistické štruktúry totiž
smerujú k vytváraniu vysoko špecializovanej diferenciácie funkcionálnych úloh, precíznej
špecifikácie autority a zodpovednosti a dobre vyvinutej hierarchii, to všetko s jediným cieľom
– udržiavať permanentnú kontrolu nad všetkými mechanizmami tvorby a fungovania organizačných pravidiel a zabezpečovať reguláciu aktivít, vrátane participatívnych.
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Mill (1983) vo svojej štúdii uvádza mechanizmy, ktoré sú v organizáciách súčasťou
externého prostredia kontroly – formálne vodcovstvo, (Etzioni 1975, Weber 1947), formálne
roly (Graen 1976), výstup a behaviorálna kontrola (Ouchi, Maguire 1975), systematizované,
diskrečné a vývinové módy kontroly (Van de Ven a kol. 1976). Tieto mechanizmy v porovnaní
s mechanizmami seba-manažmentu vytvárajú prostredie, v ktorom sa možnosti a potenciál
sebaregulácie a sebakontroly považujú za odchýlku, ktorú je potrebné odstrániť.
Pojem seba-manažmentu bol používaný paralelne s pojmom seba-regulácie, sebakontroly a miesto vodcovstva. Koncepcia seba-manažmentu navrhuje proces, v ktorom osobnosti, keď stoja pred alternantívami odpovedí na rôzne potreby, sa rozhodujú použiť tú variantu
odpovedí, ktoré sú považované za málo pravdepodobné (Thoresen, Mahoney 1974). Participatívne aktivity sa v tomto prostredí využívajú na zabezpečenie vysoko špecifických procesov
rozhodovania s ohľadom na prenos zodpovednosti smerom k pracovníkom – podriadeným.
Konvenčné predstavy o tom, ako manažéri poskytujú inštrukcie pri aktivitách, smerujúcich
k plneniu úloh, ako popisujú pravidlá a procedúry nie sú v zhode s tými, ktoré charakterizujú seba-manažované situácie (Mills 1983). V literatúre však možno sledovať aj vyjadrenia,
ktoré poukazujú na to, že tu sú niektoré aktivity (selekcia pracovných techník, interakcie
s klientami, variovanie pracovných štandardov, atď.), ktoré bežne patria do výbavy manažérov, ale zodpovedné za ne, sú pracovné skupiny (Cummings 1978). Mischel (1973) v tejto
súvislosti používa pojem „masívna expanzia individuálnej zóny zodpovednosti“ (s.254). Môže
sa dotýkať osobných cieľov a inštrukcií, dôsledkov pre dosahovanie cieľov.
V situáciách seba-manažovania majú svoje pevné miesto tvorivosť a vyjednávanie.
Úlohy a postavenie účastníkov tu nemusia byť vždy pevne a jasne určené. Ten, kto sa tejto
situácie zúčastní má právo určovať čo sa urobí a ako sa to urobí. Výsledkom je snaha
účastníkov zabezpečovať funkcie kontroly nad pracovnými podmienkami. Úlohou manažérov
je asistovať účastníkom v udržiavaní hraníc, v ktorých sa jednanie považuje za funkčné –
a to prostredníctvom konzultatívneho štýlu manažovania. Kľúčová úloha manažmentu spočíva v zabezpečovaní týchto hraníc. Kontinuálnosť a procesuálny charakter tvorby, vyjednávania ako aj zabezpečovanie úloh predpokladá priebežné re-definovanie hraníc, v ktorých sa
podriadení pohybujú pri plnení úloh zo strany manažérov.
Operacionalizácia seba-manažmentu (Witt 1992) ponúka rôzne variácie kľúčových
paramentrov i determinujúcich činiteľov, najdôležitejšie však je využiť koncentrované nástroje, ku ktorým patrí predovšetkým: 1. priama participácia na rozhodovaní v rámci pracovných stretnutí, resp. prostredníctvom referenda a 2. nepriama účasť, cez rôzne orgány
zamestnancov. Witt zároveň obohacuje sledovanie mechanizmov seba – manažmentu
o uvedenie ideológie výmeny, ktorá funguje ako premenná, nápomocná pri vysvetľovaní niektorých variancií odpovedí pracovníkov na participáciu pri rozhodovaní.
Seba-manažment je vhodné implementovať najmä v podmienkach, kedy organizácia
nemôže adekvátne merať výkon, alebo štandardizovať transformáciu procedúr – vzhľadom
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na nízku prediktabilitu výstupov z aktivít. Kontrola seba-manažovaného výkonu pracovníkov bola presmerovaná na pracovné skupiny. Z týchto pracovných skupín priamo vyrastajú
normatívne systémy, ktoré slúžia ako mechanizmy pri určovaní pravidiel pre očakávané
správanie. Normatívny systém má dve špecifické funkcie: 1. zabezpečiť kognitívne mapy pre
individuálny výkon aktivít a 2. poskytnúť participantom určité morálne zdôvodnenie pre
aktivity (Katz, Kahn 1978). Prediktabilitu správania možno zabezpečiť cez „kolegiálnu autoritu“ (Marcson 1960, s.130). Ide o proces vplyvov neformálnej siete, v ktorej sa autorita rieši
cez skupinu, ako prostredí pre individuálne správanie. Prediktabilita vhodného správania je
poistená vďaka trestom, ktoré sú určené tým, ktorí porušujú pravidlá, resp. sa správajú
nevhodným spôsobom a nerešpektujú normatívny systém. Ďalšie mechanizmy pre ochranu
predvídateľnosti v správaní sú: profesionálna orientácia a hodnoty (získané v tréningoch
a v procese socializácie), špecifikácia cieľov, ale tiež stimulovanie stratégií kontroly. Vnútorne kontrolovaní pracovníci sú zvyčajne subjektívne šťastnejší, pretože môžu osobne ovplyvňovať svoje záležitosti i dianie vo svojom prostredí. Vnútorná kontrola je súčasťou nástrojov
participatívneho manažmentu, kým externé kontrolné mechanizmy sú viac využívané pri
direktívnom štýle riadenía.

3.1. Limity participatívneho manažmentu
Bennett (1972) upozorňuje na to, že participatívny štýl rozhodovania je účinný a
úspešný len v určitých situáciách, že „má svoje nebezpečenstvá“ (s. 55), keď v určitých situáciách môže mať zničujúce dôsledky. Kladie si preto za cieľ definovať kritériá, ktorým je potrebné manažérov naučiť tak, aby boli schopní rozlišovať vhodnosť participatívnych postupov v reálnych organizačných podmienkach.
Bennett (1972) určuje štyri základné podmienky pre znižovanie účinnosti participatívneho manažmentu: „1. individuálne funkcie sú vysoko vzájomne závislé, 2. systém nie je
organizovaný prostredníctvom centier pre zisk, ale prostredníctvom funkcií, 3. systémy manažmentu v organizácii – ciele, stratégie, kľúčové plánovacie a kontrolné procesy sú vyvinuté
nedostatočne, 4. príliš málo top manažérov je schopných a ochotných delegovať autoritu,
alebo nižšie výkonné zložky sú málo trénované“ (s. 56).
Fox (1977) identifikoval niektoré kľúčové obmedzenia, ktoré sú autormi uvádzané ako
limity participatívneho manažmentu. Aj samotní predstavitelia zdrojových teórií tohto typu
manažmentu si okrem výhod, uvedomujú aj negatíva, ktoré nijako nespochybňujú jeho význam, len umožňujú vypracovať vyvážený systém, ktorý rešpektuje pozitívne i negatívne
stránky participatívneho rozhodovania.
McGregor (1960) tiež pripúšťa, že participatívny prístup nie je adekvátny vo všetkých
situáciách a že niekedy je nevyhnutné použiť direktívne postupy a formálnu disciplínu
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v záujme usporiadania aktivít zamestnancov. Blake a Mouton (1964) poukazujú na to, že
mnohí zamestnanci nemajú dostatok kompetencií vyrovnať sa nezávisle a samostatne
s technicky veľmi komplexnými pracovnými situáciami, najmä tam, kde je potrebný vysoký
stupeň plánovania, riadenia a kontroly.
Fox (1977) ďalej uvádza limity, ktoré sa týkajú problému sociálnej dištancie vo vzťahu
nadriadených a podriadených (hodnotí ako funkciu okolností), ďalej problémov s pracovníkmi, ktorí sú málo adaptovaní, a ich schopnosť prispôsobiť sa participatívnemu režimu je
v rôznych ohľadoch ťažko kontrolovateľná. Participatívny manažment môže byť významne
obmedzovaný aj rôznou mierou potreby zamestnancov zúčastňovať sa na rozhodovaní, Fox
uvádza niekoľko príčin: rozdielnosť záujmov zúčastnených strán, neschopnosť vodcu splniť
očakávania, rozdielne skúsenosti vodcu (zamestnanci nemusia cítiť potrebu účasti, ak vodca rozhoduje prijateľne pre všetkých), a napokon – apatiu (problémy organizácie sú pre pracovníkov indiferentné). Nedostatok technických znalostí je tiež veľmi významným limitom
participácie. Veľmi úzko súvisí s ochotou k inováciám, keď technické schopnosti na vysokej
úrovni vzbudzujú u pracovníkov dôveru a ochotu pomáhať vlastnou účasťou. Nedostatok
rozhodnosti súvisí so schopnosťou lídra vhodne načasovať svoje rozhodnutia a dostatočne
zladiť vývin problému, či situácie s určením postupov pre jeho riešenie. Nerozhodnosť vzbudzuje u pracovníkov nedôveru a neistotu v tom, že ich účasť bude efektívne koordinovaná
s predstavami lídra. Medzi ďalšie významné limity participácie patrí: nedostatok zručností
vodcu konzultatívno – participatívne rozhodovať (prejavuje sa buď absenciou plánovanej
štruktúry postupov na pracovných stretnutiach, alebo využívaním nevhodnej štruktúry),
nedostatok osobnej účasti vodcu, slabý manažment a na tresty zamerané oceňovanie.
Argumenty proti participácii sú ako súčasť úvah o variabilite participácie v špecifických podmienkach individuálnych organizácií analyzované v štúdii, venovanej niektorým
kritickým témam vo vzťahu k participácii (Chisholm, Vansina (1993). Autori uvádzajú najvýraznejšie konštatovania, smerované k spochybňovaniu podstaty i účinkov participácie: „1.
participácia je neefektívna, 2. skutočná participácia v tradičných organizáciách je mýtus,
ktorý len napomáha existujúcim mocenským štruktúram, 3. prínos participácie je extrémne
náročné dosiahnuť a zahŕňa mnoho potenciálnych pascí pre jednotlivých zamestnancov, 4.
participácia je nesprávna“ (s.292).
Najvýraznejší kritici ( Locke, Schweiger 1979) definujú participáciu v limitovaných,
inštrumentálnych pojmoch – ako manažérsku techniku, ktorá zahŕňa spoločné rozhodovanie, keď produktivita a spokojnosť sú identifikované ako primárne výstupné premenné pre
určovanie účinnosti participácie. Títo autori poukazujú na to, že empirický výskum nestačí
na podporu tvrdení o tom, že participácia vedie k vyššej produktivite. Analyzovali päťdesiat
štúdií, venovaných vplyvu participácie na produktivitu v organizáciách. Ich závery smerujú
ku konštatovaniu, podľa ktorého participatívne, resp. autoritatívne rozhodovanie nefungujú
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tegórie v tomto smere sa týkajú špecifických podmienok a prostredia každej organizácie,
resp. jedinečnosti každej situácie a okolností. Teda ak konštatujeme, že participácia vedie
k zvýšeniu produktivity práce a vyššej pracovnej spokojnosti, musíme zároveň viesť polemiku o relevantnom prostredí a konkretizovať nezávisle premenné činiteľov, determinujúcich
zistené súvislosti pre aktuálne zistenia. Efektívnosť participácie inak možno veľmi ľahko
spochybniť, napriek empirickým zistenia.
Mýtus participácie sa týka predovšetkým organizácií, ktoré sú štruktúrované
s ohľadom na vytváranie autoritatívne orientovaných väzieb medzi stupňami riadenia,
s cieľom zabezpečiť potvrdzovanie moci. Tento argument tvrdí, že mocenské štruktúry
a podpora moci sú kľúčovými znakmi organizácií, keďže ide o umelo regulované prostredie,
platí teda, že manažéri sa predovšetkým snažia udržať organizačne definovanú moc (autoritu), alokovanú pomocou formálnej štruktúry. Tento pohľad implikuje skutočnosť, že manažéri sa reálne obávajú o stratu svojej moci. V takýchto podmienkach je dosiahnutie viac než
povrchnej participácie nereálne. Napriek tomu organizácie využívajú široké spektrum participatívnych „human relation“ techník. Ich aplikácia však smeruje skôr k udržaniu pracovníkov v organizáciách a k udržaniu .mocenských štruktúr. Participatívne techniky teda slúžia
na to, aby v základe autoritatívne organizácie boli prijateľnejšie a komfortnejšie aj bez zmeny
svojej autoritatívnej podstaty.
Ďalší limit participácie (Chisholm, Vansina 1993) možno nazvať hazardom voči sociálnym výhodám zamestnancov. Poukazuje na to, že vďaka participácii sú zamestnanci
zavádzaní a začínajú veriť, že ich záujmy a záujmy organizácie sú identické. Takéto myslenie
mylne vedie k domnienke, že organizácia sa bude o zamestnancov starať. Takéto predpoklady sú však chápané ako naivné a história len potvrdzuje podobné spochybnenia. Zamestnanci musia byť veľmi opatrní vo vzťahu k takým prísľubom manažmentu, ktoré majú byť
predzvesťou novej éry kooperatívnych vzťahov medzi pracovníkmi a manažmentom. Ďalším
hazardom pre zamestnancov je rovnocennosť v skupine. Zmeny v práci a pracovných miestach, ktoré prináša do skupiny participácia, ústia do zmien v pôvodných vzťahoch, najmä
v neformálnom systéme skupiny. Zamestnanci, ktorí sa dobrovoľne stanú súčasťou participatívnych procesov, sú často v skupine vnímaní ako devianti. Tlak zo strany členov skupiny
je veľmi intenzívny, lebo takáto participácia môže byť považovaná za nástroj manažmentu.
Podľa toho, kto participuje na manažmentom určených aktivitách, ten len pomáha potvrdzovať dominantnú pozíciu manažmentu v rozhodovaní. Zamestnanci sa tak môžu stať nežiadúci v prostredí kolegov z pracovnej skupiny.
Participácia je nesprávna – vyplýva to z reality fungovania tradičných organizácií,
najmä v duchu klasickej byrokracie, či vedeckého manažmentu. Tieto teórie totiž zdôrazňujú
veľmi striktnú deľbu úloh medzi nadriadenými a podriadenými. Riešia zamestnanecké vzťahy ako asymetrické, keď pracovníci plnia príkazy z centra bez možnosti spochybniť rozhodovacie postupy, resp. do nich nejako zasiahnuť. Model „najlepšej metódy“ podporuje udržiaCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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vaný ritualizmus a veľmi účinný sankčný systém vo formálnej rovine. Dôraz na hierarchiu
vytvára inštitút exkluzívnych práv oficiálnych pozícií a prehlbuje priepasť medzi tými, čo
„myslia“ a tými, čo „konajú“. Tieto princípy sa v 21. storočí môžu javiť ako archaické, pravdou je však ich neustála kontinuita vo väčšine veľkých komplexných organizácií, zvlášť vo
verejnom sektore. Manažérske pozície tu vedú k presvedčeniu, že ponechať tých, ktorí „konajú“ „myslieť“ je v zásade nesprávne. Stupeň „nesprávnosti“ môže variovať podľa typu, veľkosti, manažérskej filozofie a cieľov organizácie. Akceptovanie klasického modelu organizácie
ako základu pre participatívny dizajn a operácie, ktoré aktivujú mechanizmy zapájania pracovníkov do rozhodovania je teda fundamentálne nesprávne.
Väčšina negatívnych javov, spojených s problémom participácie v rôznych kontextoch
je spojená s prostredím organizácie ako celku. Menej často sú štúdie venované obmedzeniam participácie a negatívnym sprievodným javom či dôsledkom na úrovni personálnej.
Baloff a Doherty (1989) uvádzajú tri hlavné negatívne dôsledky účasti zamestnancov na rozhodovaní: 1. účastníci môžu byť vystavení tlaku zo strany spolupracovníkov v pracovnej
skupine v dôsledku spolupráce so zástupcami manažmentu spôsobom, ktorý môže ohroziť
záujmy pracovníkov – participácia je v tomto prípade chápaná ako deviácia, ktorá môže viesť
k odmietnutiu účastníka členmi skupiny, prípadne vytárať prostredie pre konflikty, 2. manažéri sa môžu snažiť účastníkov donútiť participovať, resp. postaviť sa proti účastníkom –
formou manažérskeho nátlaku a odplaty, využívajúc svoju moc na ovplyvnenie manažérskeho procesu, 3. účastníci môžu mať psychické problémy so zapájaním sa do rozhodovania,
najmä pokiaľ sú po skončení akcie opäť nútení pokračovať v pracovných povinnostiach tradičným spôsobom – tento „problém návratu“ (s.58) vzniká v prípade epizódnej participácie,
keď po skončení procesu sú pracovníci nútení opäť sa vrátiť do pôvodných, klasických spôsobov a postavenia, výsledkom je demotivácia, nespokojnosť.

4.

Ciele participácie
Účasť zamestnancov na rozhodovaní sa stáva integrálnou súčasťou takých intervencií

vo vývine organizácie ako sú obohatenie práce, podiel na zisku, cyklus kvality, kvalita
programov pracovného života, nový dizajn prevádzky, atď. (Baloff, Doherty 1989). Empirické
analýzy poskytujú množstvo dôkazov o tom, že toto sú významné benefity v organizáciách
a ako efekty participatívneho rozhodovania sú spojené s cieľmi, ktoré môžu významným
spôsobom zasiahnuť do života organizácie. Tak by participácia mala napríklad viesť
k zníženiu rezistencie pracovníkov na organizačné zmeny, podstatne tvorivejšiemu prístupu
k riešeniu problémov, rastu organizačnej efektívnosti – a za určitých podmienok aj rastu
produktivity.
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Podľa toho ciele participácie môžu byť spojené s usporiadaním vnútroorganizačného
života,

ale

aj

s funkčnosťou

organizácie

vo

vzťahu

k vonkajšiemu

prostrediu.

Vnútroorganizačné ciele smerujú k samotným participantom – rast spokojnosti s prácou,
vyššia

motivácia,

rozširovanie

zručností

a k ostatným

účastníkom

rozhodovania

–

efektívnejšie rozhodovanie manažérov, tvorba kvalitatívne nových zamestnaneckých vzťahov,
celkovo úspešnejšie riadenie. Výstupné efekty participácie navonok sa týkajú rastu
organizačnej účinnosti, spokojnosti klientov, zlepšenia postavenia organizácie v prostredí,
vytvárania nových možností manévrovania, atď.
O cieľoch manažmentu participácie možno tiež povedať, že majú viesť k vytvoreniu
oddanosti a lojálnosti u zamestnancov, majú umožniť organizácii lepšie uspokojovať potreby
zákazníkov, pomôcť organizácii zlepšiť výkonnosť a produktivitu, zvýšiť spokojnosť
zamestnancov s prácou a poskytnúť všetkým zamestnancom príležitosť ovplyvniť tie
rozhodovacie procesy, ktoré sa týkajú ich záujmov.

5. Formy participácie

Wilpert (1998) predkladá multidimenzionálnu definíciu participácie. Definuje ju ako
„totalitu foriem..., , prostredníctvom ktorých indivíduá, skupiny, kolektívy chránia svoje záujmy ale prispievajúdo rozhodovacích procesov cez seba-determinovanými voľbami medzi
možnými aktivitami“ (s.42). Wilpert zároveň zdôrazňuje, že rôzne formy participácie môžu
implikovať variabilitu stupňa vplyvu, čo označuje pojmom „intenzita participácie“.
Koncept „intenzita participácie“ sa týka rozsahu vplyvu alebo moci, vzťahovanej
k participácii, vyjadrujúc mieru, v akej môžu byť ochraňované a zabezpečované záujmy
a sebadeterminácia (určovanie cieľov) indivíduí, skupín, kolektívov, atď. v organizácii.
Strauss (1998) určuje intenzitu ako „hĺbku participácie“, zdôrazňujúc centralitu tejto dimenzie. Intenzita podľa Joenssona (2008) môže zohrávať výraznú úlohu v identifikačných
procesoch, keďže je spojená s okruhom sociálnych hodnôt, viazaných na relevantné pozície
a skupinový status.
Formy participácie odkazujú na to, či zamestnanci participujú na rozhodovaní ako
indivíduá, alebo ako skupiny. Teda, či ide o delegovanú autoritu smerom k indivíduám, alebo skupinám ako semiautonómnym pracovným tímom.. Rôzne formy participácie implikujú
rôzne rozhodovacie procesy a potenciálne diferencujú výstupy v pojmoch zamestnaneckých
postojov a vzťahov (Delbrifge, Whitfield 2001).
Pokiaľ ide o formy zapájania a participácie pracovníkov, môžeme ich, podľa Mesárošovej (2006) rozdeliť nasledovne:
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-

Komunikácia zhora nadol – zostupná – od manažérov k pracovníkom, má za cieľ in-

formovať personál tak, aby prijal zámery vedenia podniku, realizuje sa formou schôdze, brífingu – inštruktáže.
-

Riešenie problémov zdola nahor – vzostupne – cieľom je podnietiť záujem o riešenie

problémov, zvýšiť množstvo nápadov v organizácii, preniknúť do znalostí a názorov pracovníkov na úrovni jednotlivca a malej skupiny.
-

Participácia na úlohách – obohatenie práce pracovníkov, rozšírenie okruhu a typu

riešených úloh, môže ísť o horizontálne rozširovanie práce o úlohy podobnej úrovne
a o vertikálne zoskupovanie pracovných rolí, teda preberanie väčšej zodpovednosti za kontrolnú činnosť a tímovú prácu, kedy si tím sám organizuje prácu a stáva sa sebariadiacim
a autonómnym.
-

Konzultácia a participácia predstaviteľov pracujúcich – pracovníci majú možnosť účas-

ti na rozhodovaní prostredníctvom svojich predstaviteľov formou konzultatívnych výborov
alebo cez menovanie riaditeľov zastupujúcich pracovníkov.
-

Finančná zainteresovanosť – formou podielov na zisku a formou zamestnaneckých akcií,

odmeňovania za prírastok produktivity, či využitie osobného hodnotenia
Podobný systém foriem participácie uvádza Hinckely, Jr. (1985):
-

Participácia zhora nadol: popisuje zahrnutie manažérov do aktuálnych aktivít zamestnan-

cov
-

Participácia zdola nahor: popisuje priestor, do ktorého sú zapojení zamestnanci

s manažérmi tam, kde primárna zodpovednosť patrí manažérom
-

Laterálna participácia: odkazuje na priestor do ktorého indivíduá na jednom alebo viace-

rých stupňoch vstupujú, aby navzájom spolupracovali. Tento druh participácie môže zahŕňať štrukturálne, alebo procesuálne aktivity, môže ísť o formálne, či neformálne formy participácie.
-

Organizačná participácia: je v kontraste s laterálnou participáciou, objavuje sa naprieč

väčších segmentov organizácie – divízie, oddelenia, funkcie, podľa požiadaviek na komplexnosť a interaktívnosť vzťahov
-

Osobná participácia – objavuje sa v priestore, kde indivíduá využívajú také mentálne

a fyzické schopnosti ako energia, kreativita, intuícia, koncentrácia, myslenie a pracovný
výkon.
Formy participácie sú uvádzané aj z iných hľadísk (EuroEkonóm, 2008).:
-

Participácia ako konzultácia – je to najnižšia forma, kedy si vedúci vypočuje názory a

nápady podriadených a následne sa sám rozhodne. Podriadený prispeje svojimi názormi, ale
rozhodnutie ho nezaväzuje, teda nenesie žiadnu zodpovednosť.
-

Participácia ako súhlas – podriadení tu ešte plne nerozhodujú, ale majú právo „veta“ pri

akomkoľvek rozhodovaní a nemusia znášať dôsledky rozhodnutí. Majú právo zablokovať
rozhodnutie, teda miera zodpovednosti sa sčasti prenáša aj na nich.
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-

Zhoda je najvyšší stupeň. Ide o najťažšiu formu, keďže musí dojsť k úplnému

odsúhlaseniu rozhodnutia všetkými zainteresovanými. V praxi sa často nevyužíva.
Participatívny manažment je pre vedúceho veľmi náročný a v praxi sa ťažko realizuje. Ak ho
chce vedúci využívať, musí vystupovať v týchto rolách: 1. iniciátor – ten musí vedieť
predostrieť skupine problém a úlohy, ktoré majú byť správne formulované, musí sa
rozhodnúť kedy predostrieť problém a kto ho má riešiť, a to z

hľadiska právomoci,

zodpovednosti, schopností a ďalších kritérií, 2. reprezentant – ide o vedúceho, ktorý
reprezentuje svoju skupinu vo svojom okolí a jeho dôveryhodnosť v skupine závisí od jeho
schopnosti obhajovať záujmy svojej skupiny, teda ako vie rokovať s okolím, prezentovať
spoločný problém a jeho výsledky, 3. štandardizátor – správanie sa vedúceho je najlepším
indikátorom úrovne skupiny, vedúci signalizuje spôsob, ktorým má skupina

pracovať,

buduje vzájomné vzťahy v skupine, určuje morálku a disciplínu v skupine, vedúci by mal
byť sám príkladom pre svojich podriadených, 4. koordinátor - vedúci bude centrálnym
zdrojom energie a inšpirácie, musí vytvárať spoločný záujem, cieľ i perspektívu.
Autori McNabb a Whitfield (1999) uskutočnili štúdiu, v ktorej vypracovali k 4 typom
participácie, čím vylúčili jej heterogénnosť: 1. reprezentatívna participácia, ktorá sa prejavuje
najmä v organizáciách, v ktorých sú zriadené odbory, alebo zástupcovia zamestnancov, 2.
riešenie problémov smerom nahor, 3. komunikácia smerom nadol, ktorá sa uplatňuje najmä
v organizáciách, ktoré nie sú účastníkmi súťaže, čo poukazuje na skutočnosť, že existujú aj
iné motivátory na zmeny v organizácii ako je konkurenčný boj, 4. finančná participácia. Nevylučujú však ani iné typy participácie, ktoré sa prejavujú vo väčších organizáciách, keďže
veľkosť organizácie je dôležitým faktorom.
Rôzne typy participácie zvyčajne odzrkadľujú diferencované účelové, filozofické (ideové
a hodnotové), nástrojové a ďalšie špecifiká modelov. Významné je rešpektovať charakteristiky individuálnych prostredí a v zmysle práce s komplexnými systémami aplikovať participatívne mechanizmy v dynamickom a adaptabilnom rámci.

6. Sféry a úrovne zamestnaneckej participácie
Daft (2006) uvádza štúdiu vytvorenú Colinsom nazývanú „5-stupňová hierarchia
vodcovstva“ (The Level 5 Leadership Hierarchy). Predstavuje určenie rôznych úrovní organizácie, ktoré sa podieľajú na jej riadení. Ide o participačný okruh, ktorý priamo vplýva na
fungovanie organizácie.
Piata, najvyššia úroveň je nazvaná „Vodca piatej úrovne“ ( The Level 5 Leader). Tento
buduje dlho pretrvávajúce veľké organizácie, ktoré vznikajú kombináciou ľudskej pokory a
profesionálnej odhodlanosti zamestnancov.
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Úroveň 4 nazvaná tzv. „Výkonný vedúci“ ( The Effective Executive), tvorí širokosiahle
väzby na okolie a neprekonateľné vízie, stimuluje tiež ľudí k vysokým výkonom.
Úroveň 3 je úrovňou „Kompetentného manažéra“ (Competent Manager), ktorý schvaľuje plány a organizuje ľudí k efektívnemu dosahovaniu cieľov.
Úroveň 2 je úrovňou nazývanou „Prispievajúci člen tímu“ (Contributing Team Member), ktorý prispieva k dosahovaniu tímových cieľov a pracuje s ostatnými členmi tímu maximálne efektívne.
Úroveň 1 tzv. „Najschopnejší jedinec“ (Highly Capable Individual) je výkonný spolupracovník, ktorý ponúka talent, vedomosti, zručnosti a dobré pracovné zvyky zamestnaného
jedinca.
Globerson (1970) vo svojom článku píše, že participácia by sa mala priblížiť radšej z
vnútra ako z vonkajšieho pohľadu. Podľa istého výskumu, skupina podnikov, kde manažment a pracovníci zdieľali názor, že praktizujú prepracovaný systém participácie mali
v skutočnosti veľmi nízku mieru participácie. Kým v druhej skupine, kde pracovná sila
a manažment nepredkladali takéto tvrdenia, v skutočnosti existovala relatívne vysoká miera
participácie. Je podľa neho preto podstatné definovať participáciu a predostrieť jej operačné
charakteristiky. Vymedzuje nasledovné:
•

Participačný okruh

Participácia poskytuje zamestnancom prehľad o udalostiach vo firme a hlavne poskytuje
príležitosti ovplyvniť tieto udalosti priamo alebo nepriamo. Predpokladá sa, že situácia, ktorá
pripúšťa zamestnanecký vplyv (formálny alebo neformálny) vedie k vyššiemu stupňu zapojenia, ktorý postupne môže posilniť stotožnenie sa s firmou. Inými slovami, participáciu možno ťažko vyčleniť z vnútorného psycho-sociologického prostredia firmy. Právo a príležitosť
zamestnancov môcť veci ovplyvniť, a stupeň identifikácie sú pravdepodobne základom podstaty participácie.
•

Úrovne participácie

Participácia nie je fenomén, ktorý môže byť postavený do alternatívy: existujúci alebo neexistujúci. Sú rôzne stupne participácie. Úroveň participácie je vždy vyššia v určitých oblastiach aktivít. Dôležité je preto identifikovať hlavné sféry v ktorých sa participácia môže prejaviť a vytýčiť hierarchickú škálu, ktorá udáva úrovne participačnej intenzity.
•

Všeobecnosť participácie

Problémy participácie existujú vo všetkých organizáciách, bez ohľadu na ich produkty,
štruktúru, status alebo socio-politický systém. Tento fenomén je významný rovnako v súkromných firmách ako aj vo verejných, v podnikoch poskytujúcich služby ako aj vo výrobných podnikoch. Trvalá variabilnosť, ktorá robí participáciu univerzálnou je obyčajná existencia ľudí v organizáciách usporiadaných hierarchicky a vykonávajúcich rozličné funkcie.
Kdekoľvek kde nadriadení riadia a podriadení plnia svoje úlohy, participačný problém existuje.
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•

Motivácia pre participáciu

Kedykoľvek je motivácia pre participáciu nedostatočná, úroveň participácie je nízka a naopak. Participácia je určená cez vzťahy medzi rozličnými motívmi.
•

Hodnoty

Ideologické a sociálne myšlienky, morálne koncepty a filozofie obvykle vedú k myšlienkam
sociálnej rovnosti a rôznym konceptom a formám participácie. Sila hodnoty môže mať obrovskú moc. I keď hodnoty môžu slúžiť ako motivačná sila pre zmenu a inováciu, je evidentné že sú podnetom k zmene hlavne v kombinácii s ostatnými motívmi.
•

Ekonomické motívy

Materiálne podnety sú používané ako dôležitý motivačný faktor vo výkone ľudí, Odkedy sa
zvýšilo uznanie , že zamestnanci sú významní pre úspech, či prehru firmy, sú dôležité pre
obe strany, manažment aj pracovníkov. Deje sa to cez rôzne politiky a stimuly, ktoré sa týkajú zdieľania ekonomických ziskov firmy.
•

Technologické potreby

Je náročné predstaviť si fungovanie organizácie bez prepracovaného procesu komunikácie.
Vyspelé technológie a organizačný systém požadujú pokročilú úroveň ľudskej spolupráce a
využívanie technologických výhod cez rôzne formy zamestnaneckej participácie.
•

Psycho-sociologické potreby

Jednotlivci nepotrebujú len dostávať, ale aj dávať a prispievať, čo je základom pre ich osobnostný rozvoj. Tieto vnútorné potreby a túžby sú silné, sú silou, ktorá ich vedie k sebarealizácii.
•

Manažérska filozofia

Moderný manažment zobrazuje participáciu ako fenomén ktorý môže byť dobrou výbavou
pre potreby podniku aj personálu.
Ďalej Globerson (1970) predkladá päť hlavných sfér participácie, ktoré sa vykryštalizovali spomedzi vyše dvesto klasifikácií :
•

Inštitucionalizácia participácie – v každej organizácii existuje určitý stupeň

neformálnej participácie, dobrovoľne a neformálne vzniká medzi skupinami v podniku minimálna miera participácie, vysoká miera participácie môže formálne vzniknúť dohodou medzi manažmentom a zamestnancami
•

Rozhodovanie – Najnižší stupeň participácie v rozhodovaní sa vyskytuje vtedy, keď

manažment poskytuje zamestnancom len všeobecné informácie o udalostiach v podniku.
Maximálny stupeň participácie je realizovaný v samospráve. Medzi týmito dvoma pólmi sú
najmenej tri významné úrovne participácie v rozhodovaní, a to spoločná konzultácia,
pasívna participácia v manažmente a aktívna participácia v manažmente.
•

Predmet participácie – Samozrejme nie je ohraničené, aké veci môžu byť zahrnuté do

zamestnaneckej participácie, ale boli zoskupené do piatich hlavných kategórií. Počnúc
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platom, cez benefity, atď. Medzi tri prostredné sú navrhnuté bezpečnosť a hygiena, sociálna
starostlivosť a pracovné výkony.

Tab.1: Sféry a úrovne zamestnaneckej participácie

ÚROVNE PARTICIPÁCIE
SFÉRY
PARTICIPÁCI
E

1

2

3

4

5
Právny systém

A

Inštitucionali
zácia
participácie

Dobrovoľnosť

Podniková
dohoda

Odvetvová
dohoda

Národná
dohoda

B

Rozhodovanie

Všeobecné
informácie
personálu

Spoločná
konzultácia

Pasívna
participácia
v
manažmente

Aktívna
participácia
v
manažmente

C

Predmet
participácie

Mzdy, platy,
odmeny

Bezpečnosť a
hygiena

Sociálna
starostlivosť

Účasť na
výkonoch
podniku

Všetky
atribúty

D

Personálna
participácia

Jednotlivec

Skupina ľudí

Funkčné
jednotky

Úplné
podnikové
zastúpenie

Celý personál

E

Hmotný
úžitok

Základné
zmluvné
mzdy a platy

Stimuly

Bonusy a
prémie

Podiel na
zisku

Sebariadenie
/samospráva

Podiel na
zisku a
strate

Zdroj: GLOBERSON A. Spheres and levels of employee participation in organizations.
In: British Journal of Industrial Relations

•

Personálna participácia – Táto sféra má najvyššiu dôležitosť v procese participácie.

Minimálna personálna participácia vznikne, keď manažment vyberie len málo jednotlivcov,
ktorí majú slovo v dianí, kým väčšina zamestnancov zostáva pasívna. Maximum personálnej
participácie existuje vtedy, keď všetci zamestnanci sú zahrnutí do rozhodovania. Preto vždy,
keď je nízka úroveň personálneho pokrytia, bude pravdepodobne nízky stupeň personálnej
spoluzodpovednosti.
•

Hmotný úžitok – Rozsah participácie je tu extrémne široký. Preto musí byť najprv

zodpovedaná otázka, ako sa zamestnanecká participácia prejavuje s ohľadom na ekonomický rast firmy. Všeobecne povedané, participácia vo finančných výsledkoch firmy je vysoko
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inštitucionalizovaná v mnohých krajinách a firmách. Faktory ovplyvňujúce politiky v tomto
smere sú sociálne koncepty, prerozdeľovanie a podiel práce na ekonomických výsledkoch
firmy. Zamestnanecká participácia v hmotných úžitkoch začína už pri platoch, mzdách a
benefitoch, čo môžeme považovať aj za minimum participácie. V zásade ide o priame odmeny
za prácu alebo rentu za služby.
Na opačnej strane, za maximum participácie tu bude považované zdieľanie
zisku alebo straty, kde participanti budú znášať aj osobné riziko. Stručný prehľad jednotlivých sfér participácie môžeme vidieť aj v Tab.1.

7. Participácia pracovníkov a mechanizmy zapájania

Na to, aby pracovníci mohli byť zapojení do danej činnosti, musí existovať určitý spôsob, ktorý je primeraný situácii i postaveniu pracovníka v hierarchickom usporiadaní podniku.
Na úrovni pracovísk by sa zapájanie a participácia pracovníkov malo uskutočňovať
čo najmenej formálne, napríklad tím môže byť vytvorený za účelom riešenia nejakého špecifického problému. Neformálna komunikácia môže byť zabezpečená cez skupinový brífing.
Na vyššej úrovni je vhodná väčšia miera formálnosti. Je tu priestor pre vytvorenie
konzultatívneho výboru alebo útvarovej rady s vymedzenými podmienkami rozhodovania.
Na úrovni tvorby podnikovej politiky sa môžu podnikové rady zúčastňovať na diskusiách o otázkach podnikovej politiky, ale konečné rozhodnutia vznikajú na úrovni správnej
rady, alebo užšieho vedenia podniku.
„Ďalšie mechanizmy zapájania pracovníkov na celopodnikovom základe ponúkajú
krúžky kvality a systémy zabezpečujúce získavanie zlepšovacích návrhov od pracovníkov“
(Armstrong, 2002, s. 709).
Významnou metódou zapájania pracovníkov je aj zisťovanie názorov na záležitosti,
ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Môže ísť o použitie štruktúrovaných dotazníkov alebo
prostredníctvom rozhovorov, kombináciou dotazníkov a rozhovorov i pomocou špecificky
vytvorených skupín zainteresovaných pracovníkov, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku
pracovníkov, na ktorých sa zisťujú postoje a názory na záležitosti týkajúce sa organizácie a
ich práce.
Ako uvádza Armstrong (2002), podľa Britského ministerstva práce (Department of
Employment, 1994), podmienky úspešnosti zapájania a participácie pracovníkov závisia
hlavne na budovaní dôvery, odstraňovaní rozdielov v postavení jednotlivých účastníkov, záväzkoch organizácie intenzívne vzdelávať a rozvíjať svojich pracovníkov i v odstraňovaní prekážok zmeny podnikovej kultúry.
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Daná forma zapojenia vhodná pre určitú organizáciu závisí aj od postojov a relatívnej
sily postavenia manažmentu a odborov, na ich skúsenostiach s vyjednávaním a konzultáciami a na atmosfére zamestnaneckých vzťahov.
Trahant (2009) píše, že pri jednotlivých činnostiach organizácie je potrebné vytvárať
príležitosti pre zvyšovanie participácie zamestnancov napr. v rámci tréningov a školení. Je
vhodné vyžadovať neustálu spätnú väzbu. Rovnako dôležitý je spoločenský život organizácie
a ďalšími príležitosťami na zapájanie sú odmeňovacie programy a neformálne budovanie
sietí (networking).
Podľa štúdie Watson Wyatt Worldwide, stupeň zapojenia zamestnancov v organizácii
závisí od toho, ako efektívne organizácia zabezpečuje stanovenie strategických cieľov zo
strany lídrov, zabezpečí zameranie sa zamestnancov na cieľovú skupinu „zákazníkov“ a ako
jednoznačne

odprezentuje

zamestnancom

ciele

organizácie,

ktoré

dokáže

prepojiť

s individuálnymi cieľmi zamestnancov.
Špecifické stratégie na posilňovanie komunikácie v rámci organizácie podľa vyššie
spomínanej štúdie zahŕňajú aj tieto odporúčania:
- vedúci zamestnanci musia zohrávať aktívnu a viditeľnú úlohu pri komunikácii so zamestnancami,
- vysvetľovanie dôvodov za dôležitými rozhodnutiami a zvyšovanie stupňov komunikácie počas záťažových období alebo v čase významných zmien,
- spätná kontrola komunikácie na uistenie sa, že informácie tečú vertikálne oboma smermi
a takisto aj horizontálne,
- vyžadovať si od zamestnancov spätnú väzbu vrátane negatívnej, s umožnením anonymnej
spätnej väzby,
- reagovať na spätnú väzbu zamestnancov, preukazovať im dôveru a merať efektivitu komunikácie rôznymi prostriedkami
Vedúci pracovníci musia často čeliť výzve aj neprofesionálnych a neangažujúcich sa
zamestnancov. Tí v mnohých prípadoch prisudzujú zlyhania vo vedení komukoľvek vo vedúcej funkcii. Preto vedúci na všetkých úrovniach organizácie musia rozpoznať vnímanie ľudí
majúcich “state of leadership“ a keď chcú viesť efektívne, musia obnoviť dôveru zamestnancov. Keď zamestnanci dôverujú svojim vodcom, angažujú sa v práci i v celej organizácii a
vstupujú do organizačných zmien a premien. Wilson (2009) ďalej píše, že dôvera v dnešné
organizácie, obzvlášť vo verejnom sektore, je nízka a dôvodov je veľa a sú rôzne. On skúma
tri perspektívy, ktoré nedôveru podnecujú. Prvým je príkazovo-riadiaci štýl vedenia, ktorý bol
pred niekoľkými desaťročiami pokladaný za najlepšiu cestu, akou mohli vedúci zaistiť najlepší výkon zamestnancov. Čím viac však teraz praktizuje na ľudí orientované vedenie, dosiahli sa rovnaké výsledky aj ostatné výhody. „Keď je kultúrnou normou presadzovanie „moci“ preferované pred „splnomocnením moc vykonávať“ , ľudia sa nezapájajú“. Mnoho lídrov
stále operuje so štýlom príkaz a riadenie, pričom vytvárajú kultúru strachu, odporu, nezáCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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ujmu a nedôvery. Druhým dôvodom je sebaochrana. Niektorí vodcovia majú obavu spriehľadniť svoju organizáciu. Transparentnosť ide bokom. Lídri v snahe zakryť nedostatky, nechcú poskytovať informácie. V dotazníkoch, či štatistických výkazoch sa vyjadrujú nepravdivo a práve to vedie zamestnancov k nedôvere, pretože vo vnútri organizácie je to zreteľné.
Tretím dôvodom je nesprávny prístup vytvárania lídrov, čisto na technickej báze, keď sa
opomínajú skutočné kvality jednotlivca v procese jeho povýšenia a prihliada sa len na jeho
technické zručnosti a znalosti. Zamestnanci vnímajú takúto formu riadenia ako neefektívnu.
Wilson (2009) ďalej špecifikuje nedôveru v pracovné miesto. Nedôvera znižuje morálku zamestnancov, keďže degraduje odhodlanie byť súčasťou spoločného snaženia na dosiahnutie spoločného cieľa. Keď nedôvera v organizácii prevláda, zamestnanci zadržiavajú
svoju aktivitu, zapájanie. Najväčší vplyv na dôveru v organizáciu majú priami nadriadení. Ak
na tejto úrovni absentuje dôvera, zamestnanci majú tendenciu odísť alebo zostávajú pasívni.
Nedôvera neovplyvňuje len konanie ľudí v rámci organizácie, ale prejavuje sa aj
v hospodárení organizácie. Neospravedlnené zameškania práce, znížená produktivita, a to
všetko ako výsledok nedôvery.
Wilson (2009) navrhuje aj koncept prestavby dôvery. Podľa neho, sa dôvera dá vybudovať relatívne rýchlo, ale musí v tom byť úmysel. Dôveryhodní lídri si zámerne vyhradia čas
na vytváranie vzťahov zo zamestnancami a takíto zamestnanci vnímajú rastúcu dôveru, pretože ju takýmto spôsobom sami zažívajú. Veľmi dôležité je viesť príkladom. Zo strany vodcov
je

dôležitá

efektívna

komunikácia,

dodržiavanie

sľubov

a záväzkov

a udržiavanie

i preukazovanie technických a vodcovských schopností. Najefektívnejší vodcovia tak rozoznávajú dôveru ako základ medziľudských vzťahov, tímového i organizačného riadenia.
Forma zapojenia vhodná pre určitú organizáciu závisí taktiež od postojov a relatívnej
sily postavenia manažmentu a odborov, na ich skúsenostiach s vyjednávaním a konzultáciami a na atmosfére zamestnaneckých vzťahov.

8. Charakter a niektoré nové trendy v oblasti participácie
vo verejnej správe
Ako

píše

Šimová

(1998),

Nižňanský

v materiáli

o koncepcii

decentralizácie

a modernizácie verejnej správy upozorňuje na potrebu nových mechanizmov rozhodovania
v riadení, nových spôsobov personálnej práce a potrebu participácie zamestnancov na riadení.
Ferjenčík (2004,

s.

155)

v závere článku

o výskume

kolerátov

spokojnosti

a výkonnosti pracovníkov verejnej správy píše: „Ukazuje sa, že prechod od torpídnych odľudštených organizačných systémov k flexibilným učiacim sa organizáciám nie je len požiaCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie
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davkou zvonku, ale rovnako tak je požadovaný a vnímaný ako potrebný aj samotnými pracovníkmi pôsobiacimi vo verejnej správe“. Ako ďalej uvádza, túto potrebu vnímajú najcitlivejšie mladí pracovníci, ktorí ešte nezapadli do rutiny administratívnych činností a sú to
práve oni, ktorí vykazujú najmenšiu spokojnosť so svojim zamestnaním, (Carrell, Elbert,
1974, Wright, Hamilton, 1978).
Ako uvádza Berčík (2006)

kvalitatívnym

aspektom

hospodárskeho

riadenia in-

štitúcie poskytujúcej verejné služby je spokojnosť občanov, na ktorú vplýva závažným spôsobom aj faktor spokojnosti zamestnancov. Berčík prisudzuje tomuto faktoru spokojnosti
zamestnancov nový význam, ktorým je z jednej strany filozofia nových modelov riadenia,
ktoré zamestnancov ovplyvňujú a filozofia participácie. Pohľad z druhej strany ukazuje, že
bez spokojných zamestnancov s tvorivým prístupom k práci nie je možné dlhodobo docieliť
ani spokojnosť občanov. Za základný faktor úspechu výkonnej a prosperujúcej organizácie
sa začína uvádzať intelektuálny potenciál a kreativita, angažovanosť a identifikácia zamestnancov.
Nový manažérsky prístup k verejnému sektoru sa objavil už v 70. rokoch minulého
storočia. Ako píše Potuček a kol. (2005), Nový verejný manažment (New Public Management)
kladie dôraz na ekonomickosť, účinnosť a efektivitu vládnych organizácií, inštrumentov
a programov, a na vyššiu kvalitu poskytovaných služieb. Menšiu pozornosť venuje dodržiavaniu formálne predpísaných procesov, pravidiel a postupov. Jeho zámerom, je uvoľniť kontrolu a preniesť väčšiu zodpovednosť na prevádzkových manažérov. Má im umožniť väčšiu
flexibilitu alebo autonómiu a dať im priestor na riadenie a možnosť zamerať sa na riadenie
rizík a meranie výkonu. „Nový verejný manažment nie je reformou tradičnej verejnej správy,
ale transformáciou verejného sektoru a jeho vzťahu k vláde a k spoločnosti“.
Novú filozofiu riadenia vo verejnej správe „New Public Management“ Berčík predstavuje ako snahu uplatniť aj v riadení verejnej správy osvedčené podnikovo- hospodárske mechanizmy uplatňované v trhovom sektore. „Teoretické základy spočívajú v mikroekonomických organizačných teóriách, ktoré pre verejný sektor predpokladajú dereguláciu, odbyrokratizovanie, hospodársku autonómiu a prevzatie súkromnej podnikateľskej kultúry“(s. 267).
Ako píše Ochrana (2001), sociálny subjekt, ktorým môže byť akákoľvek verejná inštitúcia, realizuje svoju činnosť prostredníctvom verejného záujmu, ktorý má nadindividuálny
charakter. Spoločensky uznané ciele a záujmy sú hlavnými motivátormi, na ktorých indivíduá participujú, pretože majú „spoločné integrujúce hodnoty“.
Na participáciu vplýva určitým spôsobom aj dostupnosť informácií. „Prílišná selekcia
informácií zameraná len alebo takmer len na príkazy a inštrukcie vedie k pracovnej nespokojnosti zamestnancov, rozbujneniu deštruktívnej neformálnej komunikácie a v konečnom
dôsledku neangažovanosti pracovníkov na prosperite organizácie“, (Ferjenčík, 2001, s. 25).
Na druhej strane nie je vhodná ani neobmedzená dostupnosť informácií, čoho dôsledkom by
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bolo informačné presýtenie, kedy dochádza k stratám, deformáciám i obrane proti novým
informáciám.
Motivácia je ďalším aspektom, ktorý výrazným spôsobom pôsobí na participáciu. Ako
jeden z vplyvov na zvyšovanie pracovnej motivácie môžeme uviesť profesijný rast. Príkladom
sú výsledky výskumu Ferjenčíka (2005), ktorý zistil, že takmer polovica zamestnancov verejnej správy necíti na pracovisku ani zo strany vedenia, ani od svojich kolegov podporu v odbornom raste, a tí, ktorí sa oň snažia sú ponechaní na samoštúdium alebo vzdelávanie mimo pracoviska. Na pracovisku totiž prebieha vzdelávanie maximálne formou školení jednorazového charakteru. Ferjenčík ďalej upozorňuje aj na záver, ktorý vo výskume federálnych
zamestnancov v USA urobil Daley (1996) konštatujúc, že ľudia, ktorí nemajú možnosť profesijne sa rozvíjať, znižujú svoju pracovnú motiváciu i produktivitu. Ako problém sa ukazuje
aj motivácia zamestnancov zo strany riadiacich pracovníkov, kde nejde nevyhnutne o motiváciu finančnú, ale aspoň o prejavenie uznania a pozornosti tam, kde pracovník skutočne
vyvíja nadštandardnú snahu a úsilie.
Participácia v rámci rozhodovacích procesov neznamená, že zamestnanci majú voľnosť vo všetkých svojich rozhodnutiach. Na niektorých stupňov riadenia by nadriadení nemali zahnúť zamestnancov do tvorby rozhodnutí a je úlohou nadriadeného vhodné situácie
rozoznať. V prípade, ak chýba konkrétny dôvod na vylúčenie zamestnanca z rozhodovania,
spolieha sa líder na svoju skúsenosť, úsudok, intuíciu i šťastie. Tu sú niektoré dôvody, ktoré
uvádza Maidment (1989), kedy je rozumné pre nadriadených robiť rozhodnutia bez vstupov
pracovníkov: 1. nedostatok schopností, keď je požadovaná úroveň znalostí nedostatočná pre
urobenie rozhodnutia, 2. nedostatok času, 3. v prípade priameho vzťahového konfliktu odporúča, aby zamestnanca zapojil sprostredkovateľ, 4. v otázkach odmeňovania má líder robiť
rozhodnutia samostatne, 5. zastupiteľnosť lídra na mítingoch nie je vhodná, 6. činnosť
v súvislosti s utajovanými skutočnosťami, 7. rozhodnutie koho zaškoliť, ako zaškoliť a
v akom rozsahu

9. Participačný okruh samosprávnych organizácií
Podľa záverov práce Pasmore a Fagans (1992) podstatným pre úspešnú participáciu
v organizácii je, aby manažéri pochopili a implementovali rovnaké princípy demokracie
v rámci vlastnej organizácie ako sa uplatňujú v rámci demokratickej spoločnosti ako takej.
Ak je participácia efektívna, je prínosom pre jednotlivcov aj pre organizáciu. Je tu však potrebná aj participačná kompetencia, keďže mnohí jednotlivci nie sú pripravení participovať.
Podstatná časť neúspechov a sklamaní v rámci organizácie môže potom spočívať práve
v neefektívnej participácii.
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Ako píše Cotton a kol. (1988), zamestnanecká participácia pri rozhodovaní má pozitívny vplyv na spokojnosť v práci a organizačnú efektivitu. Významné sú však aplikované
formy

participácie,

ktoré

v priamej,

či

nepriamej

alternatíve

determinujú

výstupy

v akejkoľvek podobe. Podľa výskumu, uverejnenom v štúdii, zameranej na skúmanie participácie v organizáciách verejnej správy (Charlton 1975), pokiaľ však budú priame formy
participácie využívané viac na nižších stupňoch a nepriame na najvyšších stupňoch
v štruktúre organizácie, očakávané výsledky, spojené s vývinom pluralistického prístupu
k organizačnému
Na to, aby sme vedeli vymedziť participačný okruh v organizácii, potrebujeme vedieť,
akú má organizačnú štruktúru. Táto štruktúra predstavuje modelovú formu grafického vyjadrenia riadiacich a organizačných, vertikálnych a horizontálnych vzťahov v nej. Z teórie i
praxe poznáme rôzne organizačné štruktúry, ktoré delíme z rôznych hľadísk, napr. na formálne a neformálne, funkcionálne a predmetové, hierarchické i horizontálne alebo centralizované a decentralizované.
Centralizovaný typ organizačnej štruktúry napríklad predpokladá sústredenie rozhodovania na jednom mieste, kde právomoc rozhodovať o strategických i väčšine operatívnych
otázok riadenia má vrcholové vedenie organizácie. Naopak pri decentralizovanom type štruktúry vedenie prenecháva značnú časť rozhodovacej právomoci podriadeným zložkám a takto
rozširuje počet osôb, ktoré sa podieľajú na riadení organizácie, (Horváthová, 2001).
Kováč (2007) uvádza, že v podmienkach inštitúcií verejnej správy prevláda uplatňovanie klasických, hierarchicky usporiadaných organizačných štruktúr s podobou pyramídy,
kde výška predstavuje riadiace stupne a šírka rozpätie riadenia, teda počet podriadených
riadiacemu stupňu, resp. jednému vedúcemu.
Všeobecne platí, že organizačná štruktúra má byť úzka a nízka. V súčasnosti neexistuje dokument, ktorý by určoval zásady pre tvorbu organizačných štruktúr vo verejnej správe a ktorý by bol predpokladom efektívneho plnenia úloh verejnej správy. Jednotlivé inštitúcie si teda tvoria organizačné štruktúry podľa vlastných potrieb. U nás existuje rozpätie od 2
do 6 podriadených jednému vedúcemu.
Ako je vyššie naznačené, jednotlivci na nižšom stupni riadenia potrebujú byť ocenení. Jednou z foriem takého ocenenia je aj ich účasť na spolurozhodovaní, ktoré má vplyv na
rozvoj ich organizácie. Ak sú zamestnanci zahrnutí do rozhodovania, ich podpora pre lídra je
silná. Efektívnosť, zapájania členov organizácie závisí na rozsahu, v akom sú angažovaní na
úspechoch týchto rozhodnutí. Dôkazom účinnosti participácie sú aj ľudia, ktorí podporujú
vedenie organizácie, pretože sú motivovaní rozhodnutiami, ktoré pomohli urobiť. Typy organizácií zodpovedajúce participačnému štýlu vedenia zvyšujú počet jednotlivcov a skupín,
ktoré cítia, že majú právo byť zapojení do riadenia. Cez participačný štýl vedenia, jeho implementáciu, špeciálne, keď je aplikovaná na najdôležitejšie rozhodnutia, sa však môže reakčný čas organizácie výrazne spomaliť, (Cray, Inglis, Freeman, 2007).
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Dlho sa tiež predpokladalo, že výsledky participatívneho versus neparticipatívneho
manažérskeho typu budú závisieť od povahy ľudí, ktorí sú riadení. Vroom vo svojich hypotézach zo začiatku šesťdesiatych rokov tvrdil, že participácia v rozhodovaní by mala mať
pozitívnejší efekt na postoje

a výkon

takých podriadených, ktorí majú vyvinuté potreby

konať nezávisle než tých, ktorí sú radi vedení a menej pozitívny efekt na autoritárov než na
rovnostárov. Vroom tieto hypotézy podporil vlastným výskumom. Na základe jeho zistení
potom napríklad Gellerman prišiel k záveru, že vždy bude problematické, keď podriadených so sklonom k samostatnosti bude riadiť osoba, ktorá má potrebu držať svojich ľudí
„pod palcom“ a naopak, nesamostatných zamestnancov nemôže úspešne riadiť ten, kto od
nich očakáva, že si budú organizovať vlastnú agendu. (Abdel-Halim, Rowland, 1976).
Podľa výskumu Rowlanda a Abdel-Halima, ktorí ho realizovali o 15 rokov po Vroomovi, však
tieto hypotézy neboli potvrdené a nepodarilo sa zopakovať Vroomove výsledky výskumu. Aj
keď v porovnávaných prípadoch bolo uznané, že sa použili rozdielne vzorky organizácií a iné
výskumné metódy, to samo o sebe podľa Rowlanda a Abdel-Halima nepostačovalo na vysvetlenie rozdielnych výsledkov dotknutých prác. Rovnako sa nepodarilo dosiahnuť zhodu s
Vroomom ani Tosimu v roku 1970. Názor na to, že participácia je závislá od charakteru alebo osobnostných predpokladov sa teda nepodarilo uspokojivo zjednotiť.
Armstrong (2006) tvrdí, že väčšina ľudí môže pracovať s oveľa väčším rozsahom riadenia, ako si vôbec dokáže predstaviť, pokiaľ by boli pripravení efektívne poverovať a vyhýbať sa tomu, aby sa zaoberali detailami a boli by schopní pracovať v tíme, ktorý by im podával správy. Tento veľký rozsah riadenia je užitočný v tom, že podporuje poverovanie a lepšiu
tímovú prácu. Vysoký manažment sa potom môže zaoberať tvorbou rôznych taktík a plánovaním. Pretože naopak obmedzený rozsah riadenia vedie manažérov k tomu, aby sa viac
plietli do práce svojim podriadeným a zmenšovali by tak priestor, ktorý by ich podriadení
mali mať k dispozícii, aby mohli rásť spoločne so svojou prácou.
Na základe dostupných zdrojov môžeme povedať, že participácia sa uskutočňuje na rôznych
podnikových úrovniach a rôznymi spôsobmi.
Na najnižšej úrovni, na úrovni konkrétneho pracoviska medzi vedúcim a jeho
podriadenými participácia prebieha ako výmena informácií a názorov o práci, a to
neformálnym

spôsobom,

kde

otázky

aj

odpovede

sú

čisto

neformálne.

Stredná manažérska úroveň, môže zahŕňať výmenu informácií a účasť na
rozhodovacích

procesoch

o

záležitostiach,

ktoré

ovplyvňujú

spôsob

plánovania

a

vykonávania pracovných úloh. Vyznačuje sa väčšou mierou formálnosti, ale od manažmentu
sa vyžaduje ochota, podeliť sa o svoje rozhodovacie právomoci. Na tejto úrovni sa môže
uskutočňovať
podnikových,

prostredníctvom
či

konzultatívnych

úsekových

porád,

výborov,
stretnutí

skupinových
a

brífingov,
konzultácií.

Na top-manažérskej vrcholovej úrovni sa vytvára podniková politika. Rozhoduje sa
o smerovaní podniku do budúcnosti. Plná participácia tu nie je možná. Existujú však určité
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metódy, pôsobením ktorých môže vedenie poskytnúť informácie o zamýšľaných plánoch, a
možnosť diskusie, ale konečné rozhodovanie je výlučne záležitosťou vedenia.
Pri tejto deľbe úloh a kompetencií môžeme sledovať tzv. mieru účasti na
rozhodovacích procesoch. Je to miera, do akej sú zachované práva manažmentu. Môže ísť
teda o výhradné rozhodovanie zamestnancov, rozhodovanie manažmentu spoločne so
zamestnancami, konzultovanie manažmentu so zamestnancami ešte predtým, ako sa
rozhodne alebo manažment len informuje zamestnancov. Ide tiež o mieru, do akej sú
zamestnanci zodpovední. Určenie toho, v ktorom bode na tejto stupnici môže alebo má dôjsť
k participácii, na akejkoľvek úrovni organizácie, závisí predovšetkým na postojoch, ochote a
nadšení vedenia podniku, ako aj pracovníkov (Armstrong, 2002).
Rešpektovanie komplexity vnútorného i vonkajšieho prostredia v sektore verejnej
správy umožňuje vytvárať priestor pre také riešenia kompetenčných mechanizmov ako aj
mechanizmov participácie, ktoré znásobia potenciál individuálnych organizácií v dizajne
multifunkčných štruktúr a procesov. Otázkou vo vzťahu k možnostiam tvorby a využívania
komplexných participatívnych procesov v organizáciách verejnej správy sú možnosti
odstraňovania limitov tradičných organizácií a otvorenie možnostiam zmeny. Výskum
výstupov organizačnej zmeny (Bartunek 1996) sa snaží poukázať na to, že organizačný vývin
a jeho vitalizácia môže zabezpečiť verejným organizáciám obdobnú efektívnosť ako je tomu
v privátnom sektore (Golembiewski, Proehl, Sink 1981). Podľa výsledkov výskumných
šetrení neexistuje žiadny rozdiel medzi úspešnosťou verejných a privátnych organizácií
v prípade snahy o zlepšenie kvality pracovného života (Golembiewski, Sun 1990). Obidva
typy organizácií majú mnoho spoločného v snahe vytvárať väčší priestor pre participáciu,
preto výsledky výskumov, ktoré neposkytujú dôkaz o rozdielnosti v efektívnosti participácie
umožňujú formulovať všeobecnejšie závery a aplikačné zamerania.

10. Rámec výskumu
Alutto

a Belasco

vo

svojej

štúdii

(1972)

poskytujú

prehľad

kľúčových

línií

v dovtedajšom výskume participácie. Prvá línia sleduje význam rozhodovacej partiticipácie
zamestnancov pri ovplyvňovaní akceptovania organizačnej zmeny. Podľa výsledkov publikovaných v tejto línii možno konštatovať, že uplatňovanie participácie na rozhodovaní
v organizáciách môže viesť k rastu miery akceptácie organizačných zmien a to najmä preto,
že takto zamestnanci pociťujú možnosť kontroly nad prebiehajúcimi zmenami. Druhou veľkou oblasťou sú výskumy, sústredené na interakcie medzi rozsahom účasti zamestnancov
na rozhodovaní ako pociťovanou mierou vplyvu administratívnych nadriadených. Výsledky
výskumov smerujú k poznaniu o tom, že umožnenie participácie vedie k rastu vplyvu nadriadených nad aktivitami zamestnancov. Tretia línia výskumu je orientovaná na všeobecne
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pozitívne účinky zamestnaneckej participácie na rozhodovaní. Tieto účinky sa môžu týkať
pracovnej spokojnosti, pracovnej produktivity, celkovej organizačnej integrácie (prostredníctvom participácie indivíduí a skupín), tvorby hodnotových systémov, ochoty prijať zmeny,
atď.
Posledné výskumy participácie sa väčšinou sústreďovali na vplyv participácie vo vzťahu k produktivite a pracovnej spokojnosti (napr. Schuler 1977). Tento inštrumentálny trend
možno považovať za povrchný ( Locke, Schweiger 1979) v niekoľkých bodoch:1. udržiava
chápanie participácie mimo komplexnej podstaty, skúma participáciu ako techniku, ktorá je
užitočná žiadúce len v záujme zvýšenia produktivity, spokojnosti a ďalších tradične meraných výstupov dosahovania organizačných cieľov, 2. výlučná orientácia na merateľné inštrumentálne výstupy limituje objavovanie procesuálnych a kauzálnych väzieb, ktoré môžu
mať kľúčové účinky na správanie, súčasťou je zanedbávanie dlhodobých efektov vo vzťahu
k vývinu a podpore vhodnej organizačnej kultúry a klímy.
Kritickí vo vzťahu k výskumným orientáciám, publikovaným v literatúre o participácii
v organizáciách sú aj ďalší autori. Chýbajú im atribúty, ktoré tvoria nevyhnutnú výbavu
komplexného obrazu participácie, napríklad hodnotová výbava individuálnych systémov
uvažovania (Vickers 1965), ktorá sa podieľa na základnom vnímaní a hodnotení sveta. Hodnotovému rámcu sa napríklad venuje Lewin (1952), ktorý predkladá ako základ demokratické hodnoty a vo svojom výskume sa sústreďuje na „autokratické“ a „demokratické“ štýly
vedenia.
Riziká výskumných štúdií Chisholm a Vansina (1993) formulujú najmä ako diskrepanice medzi výskumným prostredím a prostredím, kde by mohli byť výsledky výskumov aplikované: 1. diferencie medzi výskumným a reálnym organizačným prostredím, 2. limity, pochádzajúce z dokumentovanej potreby pre indivíduá, pracovné skupiny a ďalšie organizačné
jednotky pre prijatie zmien v osobitostiach špecifických potrieb, napríklad možnosti inovácií
v prostredí, ktoré charakterizuje silné rituálne správanie vďaka účinnému systému sankcií
za porušovanie stanovených noriem ako základu rutiny, 3. limity, spojené s implikáciami
tvrdení ohľadne dizajnu princípov, správnych a účinných pre organizácie tam, kde je nevyhnutné rešpektovať špecifiká individuálnych organizácií, potreba každej organizácie vytvárať
svoje vlastné prostredie, definované štruktúrou, procesmi, formami manažmentu, ktorý prispieva k participácii, teda vytváranie „seba-dizajnu“ (Cummings, Mohrman 1987). Autori
zdôrazňujú potrebu vytvárať nové organizačné formy, ktoré budú postavené na multikriteriálnom systéme hodnotenia efektívnosti participácie ako komplexného procesu.
Samuel (1972) hodnotil odpovede 332 zamestnancov z 19 organizácií, reprezentujúcich 6 rozdielnych priemyselných prostredí. Títo prakticky jednotne indikovali potrebu pre
väčšiu participáciu, spoluprácu a vzájomnú zodpovednosť, než majú aktuálne k dispozícii.
Mnohé štúdie priniesli podobné výsledky.
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Podľa Hinesovej (1974) štúdie zamestnanci, ktorý vykazujú vysoké očakávania vo
vzťahu k možnostiam participácie na rozhodovaní zvyčajne výrazne inklinujú k menej autoritatívnym a hierarchicky dominantným organizačným systémom. „Naopak, tí, ktorí dôverujú najmä statusovej hierarchii môžu mať opačné reakcie na participáciu“ (s. 335). Výskum,
zameraný na sledovanie zamestnancov, ktorí podporujú participáciu a tých, ktorí ju odmietajú umožňuje rozlíšiť úlohu dôvery v sociálnu rovnosť v charaktere pracovných podmienok.
Výsledky poukazujú na to, že skupina zamestnancov, ktorá inklinuje k hierarchickému
usporiadaniu vykazuje negatívnejší postoj k svojim nadriadeným, nižší stupeň spokojnosti
s prácou a nižší rozsah služieb, než tí zamestnanci, ktorí dôverujú participácii v rozhodovaní. Výskum tak poskytuje dôkaz o tom, že zamestnanci môžu mať rozdielne očakávania vo
vzťahu k participatívnemu manažmentu ako funkcii ich dôvery v statusovú hierarchiu. Autor však zdôrazňuje význam špecifických podmienok, ktoré môžu rôzne determinovať podobné zisťovania. Znamená to, že možnosti zovšeobecňovania je potrebné zvažovať opatrne.
Niektoré špecifiká participatívneho prostredia identifikovali autori analýzy participatívnych skupín v organizácii (Mohrman, Ledford, Jr. 1985). S využitím metodológie dizajnu
sledovali vybrané determinanty efektívnosti v takýchto skupinách, najmä s ohľadom na procesy riešenia problémov. Zistenia smerovali k podpore východiskových propozícií: 1. participatívne

skupiny

musia

zahŕňať,

alebo

mať

prístup

k nevyhnutným

zručnostiam

a poznatkom v záujme systematického riešenia problémov, 2. formalizované procedúry podporujú efektívnosť skupiny (vhodná miera zvonku určených mechanizmov je príspevkom
k úspešnosti participácie), 3. participatívne skupiny by mali byť horizontálne i vertikálne
integrované s organizáciou ako celkom, 4. participatívne skupiny by mali byť pravidelnou
súčasťou organizačných procesov, nie iba epizodickou, špecifickou formou.
Participácia zamestnancov je často vysvetľovaná ako nástroj na zlepšenie vzťahu zamestnancov k organizácii. Multidimenzionálna perspektíva zamestnaneckej participácie môže vyjasniť jej špecifiká. Joensson (2008) vo svojej štúdii predkladá výsledky skúmania vzťahov medzi participáciou ako multidimenzionálnym javom a sociálnou identitou v organizácii.
Cieľom výskumu bolo zistiť ako participácia

pôsobí na zamestnanecké vzťahy v pojmoch

afektívnych, motivačných a identifikačných atribútov, aplikujúc také konštrukty ako organizačný záväzok a organizačné občianstvo v behaviorálnom rámci (pozri aj VanYperen, van
den Berg, Willering 1999). Podľa výsledkov analýzy možno vzťahy medzi dimenziami interpretovať rôznym spôsobom. Jedna možná interpretácia vedie k tvrdeniu o tom, že zamestnanci môžu byť ovplyvňovaní akumulatívne z rôznych dimenzií participácie. Znamená to
napríklad, že zamestnanec môže byť ovplyvňovaný členstvom v pracovnej skupine, ale zároveň celkovou pozíciou zamestnanca. Poukazuje to však na významnú vlastnosť participácie
v organizáciách, ktorá sa týka komplexnosti pôsobenia jej vnútorných i vonkajších parametrov.
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Výskumné ciele štúdie, zameranej na kvalitatívne a kvantitatívne parametre participácie (Miles, Ritchie 1971) umožňujú sledovať mieru spokojnosti podriadených s rozhodovaním manažérov, ktorí hodnotili mieru zodpovednosti, kreativity a úsudok podriadených pri
spolurozhodovaní. Výsledky analýzy naznačujú vyššiu mieru pozitívneho hodnotenia členov
organizácie vo vzťahu k ich participačnému potenciálu. Okrem ďalších zistení je zaujímavé
potvrdenie súvislosti vyššej miery dôvery a vyššej miery spokojnosti vo vzťahu k správaniu
sa podriadených pri rozhodovaní. Väčšina zistení podporuje kľúčové formulácie teórie participatívneho manažmentu ale poukazuje tiež na potrebu vypracovať ďalšie charakteristiky.
Kvalitatívna teória participácie síce vyvinutá nebola, ale čitateľný a účelný rámec jej poskytujú Mc Gregorova teória Y, Likertov systém IV a teória medziľudských vzťahov. Jednoznačne však možno potvrdiť, že pre hodnotenie participácie a jej efektívne účinky vo všetkých
sférach rozhodovania v organizácii je dôležitá nie len miera, resp. množstvo , ale aj kvalita
prebiehajúcich relevantných interakcií medzi nadriadenými a podriadenými. Platí tiež, že ak
v systéme existuje vysoká miera konzultatívnosti, potom úspešne rastie aj dôvera nadriadených v podriadených a vplyv nadriadených sa primerane rozširuje. Tieto zistenia poskytujú
odpovede mnohým kritickým postojom voči participatívnemu manažmentu vôbec a najmä
niektorým jeho neistotám.
Význam morálnej dimenzie práce v prostredí, kde bol aplikovaný participatívny systém bol sledovaný aj vo výskume, primárne orientovanom na vplyv participatívneho manažmentu na morálku pracovníkov a produktivitu (Powell, Schlacter 1971). Východiskom pre
výskumný rámec je otázka o tom, či participatívny prístup k manažmentu možno riešiť
v pojmoch pracovného výkonu. Špecifiká experimentu sú podčiarknuté diferenciami, ktoré
vyplývajú z typických modelov rozhodovania v prostredí verejnej správy a vládnych organizácií – v porovnaní s výrobnými organizáciami, v ktorých sa väčšinou realizovali predchádzajúce výskumy. Podľa výsledkov experimentu je význam pozitívneho vplyvu participatívneho
rozhodovania na pracovnú morálku zamestnancov zjavný, ale o väzbách na produktivitu
nemožno uvažovať bez pochybností. Teda participácia v prípade tejto štúdie vystupuje ako
mechanizmus, ktorý síce vedie zamestnancov k väčšej pohode a pocitom šťastia, ale nie je
nevyhnutná na dosahovanie väčšej produktivity. Niektoré konzekvencie je potrebné zvážiť
najmä vo vzťahu k špecifikám verejných organizácií, kde je charakter produkcie ťažko porovnateľný s výrobnými a obchodnými organizáciami.
Weiermair (1985) tvrdí, že morálne a sociálne hodnoty, spolu s relevantnými procesmi
socializácie sa v minulosti nezávisle od ekonomických javov (ako je aj produktivita) podieľali
na vytváraní zamestnaneckých vzťahov, keď následne umožňovali vznik určitých výkonných
modelov alokácie zdrojov moci. Súčasťou jeho práce na všeobecnej teórii zamestnaneckých
vzťahov je inkorporácia tak ekonomických ako aj sociálnych dimenzií. Podobne sa Forret,
Cummings a Johnson

(1977) vo svojom

modeli

pokúšajú integrovať psychologické

a ekonomické perspektívy organizačnej participácie.
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Ďalšie charakteristiky participatívneho prostredia boli sledované vo výskumoch,
orientovaných na špecifiká rozhodovania (Harrison 1985), predovšetkým charakter komunikácie a interakcií s dôrazom na kvalitatívne parametre participácie. Takéto štúdium je chápané ako prvý krok v určovaní spôsobu, akým sú normy pre participáciu ustanovované
v procese legitimizácie cez komunikáciu, s absenciou formálnych zmien v štruktúre organizačnej autority. Vo výskume bol použitý multiúrovňový nástoj, distribuovaný respondentom.
Kvantita interakcií medzi nadriadenými a podriadenými bola hodnotená pomocou položiek
z merania organizačnej komunikácie, keď podriadení mali odpovedať, do akej miery: 1 prebieha ich interakcia s nadriadenými, 2. získavajú informácie od svojich nadriadených, 3.
odovzdávajú informácie svojim nadriadenými, 4. vyžadujú interakciu so svojimi nadriadenými. Kvalita výmeny informácií medzi nadriadenými a podriadenými bola hodnotená vo
vzťahu k podriadeným, sledovaním do akej miery : 1. verili, že informácie, ktoré získali od
nadriadených boli dostatočné, 2. verili, že odmietajú poskytnúť informácie, potrebné pre
nadriadených, 3. verili, že skreslili informáciu pred tým, než smerovala k nadriadeným.
Zistenia o význame a charaktere informácií poukazujú na to, že potreba interakcie
veľmi silne súvisí s participáciou – ostatné úrovne (získavanie informácií, odovzdávanie informácií a charakter interakcií) vykazovali podstatne nižší podiel na celkovej participácii.
Kvalita informovania a interakcií je charakterizovaná nízkym hodnotení vzťahu medzi pariticipáciou pre nadriadených a získavaním dostatočných informácií od podriadených. Mnohé
ďalšie zistenia môžu pomôcť pri vytváraní obrazu o podstate a mechanizmoch participácie.
Celkovo pre podriadených sú participácia na rozhodovaní a komunikácia s nadriadenými
veľmi silne prepojené aktivity. Participatívne rozhodovanie bolo vyhodnotené ako také sociálne usporiadanie, ktoré je vzájomne konštruované tak nadriadenými ako podriadenými.
Podľa výsledkov analýzy je význam komunikácie v participatívnom rozhodovaní oveľa komplexnejší, než prezentujú dovtedajšie štúdie.
Významný okruh výskumov tvoria analýzy foriem participácie. Zamerania výskumov
smerujú najmä k štúdiu efektívnosti diferencovaných foriem participácie v rôzne špecifikovaných modeloch. Delbridge a Whitfield (2001) napríklad študovali schémy takých foriem
ako

sú

reprezentatívna

participácia

a brífingových

skupín

ako

silne

vzťahovaných

k väčšiemu vplyvu na prácu, než ďalšie formy – napríklad pracovné tímy.
V roku 1993 bola publikovaná štúdia (Gill 1993), ktorá prezentovala výsledky medzinárodnej porovnávacej analýzy, venovanej problematike vývinu a pôsobenia nových technológií a miesta participácie v týchto procesoch. Výskumu sa zúčastnilo 12 štátov a výsledky
okrem iného poukázali na pozíciu informačných technológií v prostredí organizačnej zmeny
a tiež význame participácie z pohľadu manažérov i zamestnancov. Sledovaný bol rozsah diverzity participácie v intenzívne sa rozvíjajúcom informačnom sýtení, vďaka vstupu informačných technológií. Tu je problém informovania a komunikácie v novej pozícii a aj parametre, ktorými sa prejavuje v organizačnom živote je potrebné vnímať s ohľadom na výrazné
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špecifiká. Zistené boli výrazné diferencie medzi zúčastnenými krajinami, potvrdené bolo významné miesto participácie, ktorá nepatrí k periférnym javom ani v procesoch technologických zmien. Diferencie možno vysvetľovať okrem pôsobenia historických a interkultúrnych
vplyvov aj rozdielnym charakterom industriálnych vzťahov v jednotlivých krajinách.
Analýza podstaty participácie ako diskurzu (Musson, Duberley 2007) zdôrazňuje interaktívne usporiadanie významov, tvorených v podobe textov. Výskum, zameraný na skúmanie participatívnych procesov a úlohu identity v týchto procesoch sledoval dve otázky: 1.
ako sú konštruované identity nadriadených prostredníctvom participatívnych diskurzov,
využívaných, manažmentom? a 2. ako nadriadení odpovedajú na túto snahu manažovať ich
subjektivitu? (s.144).
Východiskom

bolo

vedomie

dynamiky

v prostredí

participatívnych

výskumov

a predloženie chápania participácie ako manažérskej agendy. Autori pripomínajú dva najrozšírenejšie smery výskumu. Prvá je orientovaná optimisticky, navrhuje väčšiu podnikateľskú účasť, lepšie motivovanú prácu a silnejšiu mieru záväznosti pre personál (Dopson, Stewart 1990). Táto optimistická cesta bola kritizovaná pre dekontextualizovanú analýzu od
mocenských vzťahov až po nerovnosti, alebo konceptualizáciu od mocenských vzťahov
a nerovností, alebo konceptualizácii moci ako exkluzívneho vlastníctva manažmentu
(Knights, McCabe 2003). Častejšie sú pesimistické prístupy, ktoré sú zamerané na štúdium
striedania rolí, pracovných úrazov, zmeny kariérových štruktúr (Heckscher 1995, Hales
2005). Tieto prístupy majú tendenciu chápať manažérov (najmä stredných) ako rezistentných na zmeny (Nilakant 1991), určených na udržiavanie významných bariér zlepšenia participácie (Verespej 1990). Mnohé štúdie v európskom priestore vnímajú stredných manažérov ako brzdu participácie (Hernandes 1993), charakterizovanú silnými väzbami na stereotypy. Oveľa komplexnejší obraz poskytujú Floyd a Wooldrige (2000), keďže riešia špecifický
strategický príspevok všetkých pracovníkov na stredných pozíciách, nie len manažérov. Význam tohto prístupu spočíva v možnostiach, ktoré sa týkajú sledovania tradičných hierarchií
najmä v pojmoch procesuálne orientovaných štruktúr. Pasmore a Fagans (1992) skúmali
participáciu ako súčasť organizačného občianstva a určili tri moderujúce premenné: organizačnú receptivitu, vývin individuálneho ega a dostupnosť poznatkov, podporujúc platformu,
ktorá spája participáciu s procesmi vývinu a zmeny v organizačných systémoch. Greller
(1978) pri objasňovaní koncepcie participácie prostredníctvom interview identifikoval tri faktory participácie: zmysel vlastníctva, pocity príspevku a kritika zo strany šéfa, definujúc
participáciu ako proces, ktorý „slúži rôznym funkciám v rôznych situáciách“ (s.646). Význam dôveryhodnosti bol testovaný v štúdii, ktorá sledovala kvalitatívne charakteristiky participácie (Falcione 1974).
Participácia teda môže byť vo výskume v pozícii závisle premennej, ktorá je determinovaná funkciami ďalších atribútov organizačného života, ale publikované sú aj výskumy,
kde participácia – okrem sledovania kontextových vzťahov – vystupuje ako nezávisle preCopyright © UPJŠ v Košiciach, FF, Katedra politológie

234

menná pre ďalšie premenné. Napríklad (1969) Corwin predkladá štúdiu, v ktorej sú prezentované výsledky testovania úlohy participácie vo vzniku rolových konfliktov v organizácii,
spolu

so

špecializáciou,

autoritou

a hierarchiou,

komplexnosťou

a heterogenitou

v organizačných štruktúrach.
Analýza (Musson, Duberley 2007) sa opierala o dáta, získané použitím kvalitatívneho
a kriticko-interpretatívneho prístupu (Alvesson, Deetz 2000,

in: Musson, Duberley 2007,

s.149), využívajúc individuálne rozhovory s manažérmi, nadriadenými a ostatnými členmi
výrobnej organizácie. Otázky sa týkali hodnotenia zmeny vo všeobecnosti a vo vzťahu
k individuálnym participatívnym aktivitám v organizácii, ale aj kariéry, príležitostí, bariér.
Využitie diskurzívnych nástrojov pri spracovaní získaných dát viedlo k vytvoreniu diskurzov,
chápaných ako analytické konštrukty, produkty špecifických kontextov a ľudí. Generované
boli štyri kategórie spôsobov, akým ľudia hovorili o agende participácie: „1. diskurz participácie vedený manažmentom, 2. participácia ako príležitosť, 3. participácia ako ohrozenie
a 4. participácia ako bezvýznamná vec“ (s.150). Zistené boli aj rôzne módy vzťahu interpretácie participácie a pracovnou identitou.
Podobné nástroje na analýzy využíva autor výskumu (O'Connor 1995), zameraného
na paradoxy participácie. Kvalitatívny materiál anlalyzuje ako text, s využitím literárnych
postupov, nasledujúc teóriu sociálnej konštrukcie. Konštatuje, že texty produkujú zvláštne
interpretácie zmeny a že literárne metódy odhaľujú sociálnu konštrukciu organizačnej zmeny.
Kontingenčné analýzy sú zamerané na sledovanie environmentálnych charakteristík
organizačných javov, keď kľúčová hypotéza umožňuje testovať, či práve organizácie, ktorých
interné črty najlepšie reagujú na požiadavky kontextov, zároveň vykazujú najvyššiu mieru
adaptability (Scott 1987). Kontext všeobecne odkazuje na prostredie, technológie, veľkosť,
vlastníctvo (Daft 1989). Niektoré kontingenčné analýzy sa sústreďovali na vzťahy medzi kontextom a rozhodovaním. Napríklad Duncan (1972) zistil vzťahy medzi environmentálnymi
charakteristikami, vnímanou neurčitosťou a organizačným rozhodovaním. Salancik, Pfeffer
a Kelley (1978) zistili, že participácia, meraná prostredníctvom „zdroja vplyvu“, variovala cez
rozhodovania ako funkcia participantovej schopnosti redukovať organizačnú neurčitosť.
Connor (1992) testoval, či zvláštna interná premenná, rozhodovanie, variuje systematicky
s organizačným kontextom, najmä, či modely zamestnaneckej participácie boli zrejmé ako
funkcia organizačnej veľkosti, celkovej technickej komplexnosti, a orientácie na tvorbu zisku. Bartunek (1996) sledoval komplexnosť kritérií, ktoré určujú participáciu i jej prostredie
s ohľadom na idey organizačnej zmeny.
Hľadanie empirickej podpory pre podstatu a efekty participácie viedlo aj k štúdiu javu, ktorý je veľmi dôležitým parametrom efektívnej participácie - dôvery. Driscoll (1978) formuloval zámer svojho výskumu ako užitočnosť dôvery a participácie v rozhodovacích procesoch pre predikovanie úspešnosti. Kongruencia medzi túžbou po participácii a jej naplnením
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podľa neho najlepšie predikuje spokojnosť s participáciou na rozhodovaní. Dôvera
v nadriadených a účinnosť participácie tu zohráva predikatívnu úlohu. Predikcia sa týka tak
individuálneho akceptovania systému rozhodovania ako aj prostriedkov, používaných na
ovplyvňovanie tých, ktorí rozhodujú. Organizačná dôvera bola chápaná ako alternatívny
prostriedok pre systém rozhodovania na ovplyvňovanie úspešnosti.
Obdobne aj ďalší výskum (Alutto, Belasco 1972) bol venovaný konceptu participatívneho rozhodovania, operacionalizovaného ako diferencie medzi počtom rozhodnutí, na ktorých indivíduá túžia participovať a počtom rozhodnutí, na ktorých reálne pracovníci participovali. Určené boli úrovne, charakterizujúce tento pomer: podmienky rozhodovacej deprivácie (potreba participovať je vyššia, než miera jej naplnenia), ekvilibrium (aktuálna participácia zodpovedá potrebám), saturácia (aktuálna participácia poskytuje väčší priestor, než vyjadrovali potreby), testované cez vek, pohlavie, stupeň učenia, zamestnanie v organizácii,
služobný vek, vnímanie administratívneho vplyvu, vnímanie rolových konfliktov, postojová
sila. Štúdia umožňovania testovanie definície participácie, založenej na diskrepancii medzi
aktuálnym a žiadaným rozsahom participácie. Výsledky umožnili konštatovať špecifický
charakter diskrepancií s ohľadom na určené nezávisle premenné.
Výskumníci príliš často tvrdia, že túžba participovať je v organizácii rovnako a široko
distribuovaná. Ale iné dôkazy indikujú, že organizačné populácie nevykazujú homogénne
postoje voči participácii, ani emócie ani očakávania. Rôznu mieru spokojnosti s možnosťami
participácie rieši aj štúdia, venovaná participatívnemu manažmentu (Halal, Brown 1981).
Štúdia, venovaná problému moci a záväzku v organizáciách (Styskal 1980) umožňuje
sledovať, do akej miery je túžba po väčšej miere účasti na rozhodovaní v priamom vzťahu
k pocitu záväzku zamestnancov voči organizácii. Operacionalizácia participácie v pojmoch
seba-aktualizácie umožňuje sledovať niektoré špecifiká, ktoré súvisia s naplnením potreby
zmysluplnosti u členov organizácie. Tento vzťah tiež možno sledovať porovnaním potrieb
účasti na rozhodovaní s ich aktualizáciou v každodenných rozhodovaniach.
Ďalšie špecifické výskumné rámce boli vytvárané ako zameranie analýz v prostredí
participácie s cieľom hľadať nové, účinné nástroje na štúdium tohto javu, ale aj skúmať
špecifické atribúty participácie v rôznych prostredia. Patrí sem napríklad analýza E – participácie (Scherer, Wimmer 2012), výskum komunikácie pri používaní techník pozorovania
(Hickson, III 1974),
Spôsob konceptualizácie a rámcovanie výskumu participácie by mal modelovať rastúcu komplexitu relevantného priestoru. Znamená to tiež, že aj definovanie participácie bude
stále obtiažnejšie, keďže variabilita kontextuálnych ale aj vnútorných atribútov neustále
narastá. Komplexná dynamická podstata participácie ako výskumného konštruktu je založená na multidimenzionálnych štruktúrach a multiprocesovej dynamike. Niektoré už boli
definované ako teoretické rámce – rozsah, hĺbka a kvalita (Chisholm, Vansina 1993), ale
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vedomie potreby definovať a študovať participáciu bude v budúcnosti konfrontované najmä
s rešpektovaním špecifík pracovných skupín a konkrétnych organizačných prostredí.
Výskumný rámec prezentovanej štúdie je určený dimenziami, ktoré môžu rozšíriť doterajšie štruktúry modelov participácie o rozmer, ktorý postupuje ďalej, než sú limity vnútroorganizačného prostredia. Účasť pracovníkov samosprávnych organizácií v obciach na
rozhodovacích procesoch zahŕňa zapojenie sa do rozhodovania o riešení problémov, spojených s riadením organizačných útvarov, ale tiež podiel na rozhodovaní zodpovedných pracovníkov o problémoch, ktoré súvisia s účelom, zameraním a cieľmi samotnej organizácie.
Nejde teda len o rozhodovanie ohľadne fungovania organizácie dovnútra, ale aj o rozhodovanie ohľadne predmetov, spojených s funkciami organizačných útvarov ako systémov vo svojom prostredí. Takto definované dimenzie participácie umožňujú sledovať širší priestor participácie zamestnancov organizácií a zároveň identifikovať kľúčové témy, ktoré vo variabilite
participačného okruhu dominujú ako v procese participácie systémotvorné. Tieto dimenzie
zároveň viedli k formulovaniu indikátorov participácie:
1. riešenie občianskych záležitostí v obci – vyjadruje hodnotenie participácie na pôde,
ktorá sa týka rozhodovania o cieľových, strategický, nástrojových, personálnych a ďalších
problémoch vo vzťahu k účelu organizácie vo svojom prostredí,
2. riešenie spravovacích mechanizmov vo všeobecnosti - spočíva v orientácii participatívnych aktivít smerom k mechanizmom deľby moci a nástrojov jej uplatňovania
3. podiel na riadení úradu – vyplýva z funkcií riadenia a rozhodovacích mechanizmov.
Takto štrukturovaný výskumný priestor bol diferencovaný aj s ohľadom na dvojkoľajové skúmanie participácie, s cieľom rozlíšiť, do akej miery zamestnanci chápu: 1. podiel na
rozhodovaní ako významný, resp. potrebný a do akej miery je 2. podiel na rozhodovaní reálnou charakteristikou rozhodovacích mechanizmov, resp. do akej miery sú naplnené potreby
zamestnancov vo vzťahu k účasti na rozhodovaní v organizácii. Porovnávaná je tak potreba
participovať a hodnotenie zamestnancov vo vzťahu k jej uspokojeniu.

11. Metodológia
11.1. Výskumné ciele, problémy a hypotézy

Hlavný cieľ:

Zistiť charakter participačných mechanizmov v obciach a
mestách.

Čiastkové ciele:

Zistiť charakter participačných mechanizmov pri riešení
občianskych záležitostí v obci.
Zistiť charakter participačných mechanizmov pri riešení
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spravovacích mechanizmov vo všeobecnosti.
Zistiť podiel zamestnancov mestských a obecných úradov na
riadení úradu (organizácie).

Hlavný problém:

Aký je charakter participačných mechanizmov v obciach
a mestách?

Čiastkové problémy: Aký je charakter participačných mechanizmov pri riešení
občianskych záležitostí v obci?
Aký je charakter participačných mechanizmov pri riešení
spravovacích mechanizmov vo všeobecnosti?
Aký je podiel zamestnancov mestských a obecných úradov na
riadení úradu (organizácie)?

Hlavná hypotéza:

Predpokladáme, že existujú diferencie medzi významnosťou
participačných mechanizmov v obciach a mestách a mierou
spokojnosti obcí a miest pri ich využívaní.

Čiastkové hypotézy: Predpokladáme, že existujú diferencie medzi významnosťou
participačných mechanizmov pri riešení občianskych záležitostí v obci
a mierou spokojnosti pri ich využívaní.
Predpokladáme, že existujú diferencie medzi významnosťou
participácie pri riešení spravovacích mechanizmov vo všeobecnosti a
spokojnosťou pri ich využívaní.
Predpokladáme, že existujú diferencie medzi významnosťou
participačných mechanizmov na riadení úradu a mierou
spokojnosti pri ich využívaní.

11.2. Výskumná metóda a spôsob spracovania empirických údajov

Výskumná metodika PaO-1 bola konštruovaná s ohľadom na určené ciele výskumu v
záujme zistenia charakteru participačných mechanizmov v obciach a mestách. Štruktúra
výskumnej metodiky obsahovala sociálno-demografické charakteristiky: pohlavie, vek,
vzdelanie, zamestnanie, pracovná pozícia a špecializácia, ktoré boli zisťované za účelom
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poskytnutia obrazu o charaktere výskumnej vzorky.
Výskumná metodika bola štruktúrovaná v dvoch rovinách:
−

významnosť participačných mechanizmov,

−

spokojnosť s možnosťou uplatňovania participačných mechanizmov.
Pre obidve roviny boli vytvorené jednotlivé subúrovne participácie, ktoré boli pre

zisťovanie významnosti aj spokojnosti identické. Išlo o súbor trinástich položiek, ktoré
charakterizovali spôsob participácie na jednotlivých úrovniach (indikátory participácie):
−

riešenie občianskych záležitostí v obci,

−

riešenie spravovacích mechanizmov vo všeobecnosti,

−

podiel na riadení úradu (organizácie).
Úlohou

respondentov

bolo

pomocou

7-stupňovej

škály

(1

=

rozhodne

významné/rozhodne spokojný, 7 = rozhodne nevýznamné/rozhodne nespokojný) hodnotiť
mieru významnosti participácie a spokojnosť s možnosťami participácie. Miera významnosti
a spokojnosti rástla smerom k najnižšiemu možnému skóre (1).
Pri spracovaní údajov boli použité primárne dáta a transformované dáta (priemerné
skóre pre jednotlivé položky, súhrnné priemerné skóre pre súbor položiek) na jednotlivých
úrovniach ako aj pre indikátory.
Podľa výsledkov testov reliability (Tab.2) je súbor testovaných položiek vysoko
konzistentný a ich použitie pre ďalšie štatistické testovanie korektné.

Tab.2 Výsledky testov reliability – hodnoty Cronbachovho Alpha

VÝZNAMNOSŤ
PARTICIPAČNÝCH
MECHANIZMOV

SPOKOJNOSŤ S
MOŽNOSŤOU
UPLATŇOVANIA
PARTICIPAČNÝCH
MECHANIZMOV

Úroveň

Alfa

Riešenie občianskych záležitostí v obci

0,9520

Riešenie spravovacích mechanizmov vo
všeobecnosti

0,9576

Podiel na riadení úradu

0,7994

Riešenie občianskych záležitostí v obci

0,9516

Riešenie spravovacích mechanizmov vo
všeobecnosti

0,9633

Podiel na riadení úradu

0,9617

Výskumom zistené údaje boli spracované v programe STATISTICA 5.5, pomocou
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metód

deskriptívnej

štatistiky,

testov

reliability

a

metódy

rozdielovej

štatistiky:

jednorozmernej analýzy rozptylu (ONEWAY), multidimenzionej analýzy rozptylu (MANOVA –
opakované meranie, vnútrosubjektorý faktor PARTICIPÁCIA: 1. významnosť, 2. Spokojnosť.

11.3. Výber výskumnej vzorky a organizácia zberu empirických údajov

Výskumnú vzorku tvorili zamestnanci samosprávy pôsobiaci na mestských a
obecných úradoch. Pri výbere respondentov bola zohľadňovaná územná pôsobnosť v lokalite
Východné Slovensko, konkrétne zameranie na Košický a Prešovský kraj.
Terénny zber empirických údajov bol uskutočnený v období od polovice januára do
konca marca 2009. Výskumnú vzorku po vyradení neúplných dotazníkov z celkového počtu
180 tvorilo 160 respondentov, z ktorých polovica pracovala na mestských a druhá polovica
na obecných úradoch.
Zber údajov sa uskutočnil na mestských a obecných úradoch v týchto obciach a
mestách:
−

Rozhanovce – 5

−

Kráľovce – 3

−

Budimír – 6

−

Vajkovce – 2

−

Bohdanovce – 10

−

Rákoš – 3

−

Drienovec – 7

−

Valaliky – 7

−

Gyňov – 4

−

Klatov – 3

−

Belá nad Cirochou – 3

−

Sedlice – 5

−

Miklušovce – 4

−

Šarišské Michaľany – 7

−

Medzany – 3

−

Terňa – 3

−

Gregorovce – 5

−

Lipany - 18
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−

mestská časť sídlisko Ťahanovce v Košiciach – 12

−

mestská časť Pereš v Košiciach – 5

−

mestská časť Lorinčík v Košiciach – 5

−

Sabinov – 20

−

Veľký Šariš – 20
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________________________________________________________________________________________

Participative Cyrcle in Self-government Organizations
Abstract
The firts part of analysis is purposed on theoretical and methodological base of organizational participation
research. Terminological, conceptual and methodological review is supported by sources in interdisciplinar framework of psychology, sociology, ethics and management and gives the basis for creation of research framework for
analysis of sellected aspects of organizaional participation in conditions of self-government organizations.

The

research was designed by three indicators: civic problems in community solving, administrative mechanisms solving,
participation on office management. The self-governemt office employees have valuated the attributes of participation
in system of repeated measure for intrasubject factor PARTICIPATION at two compared levels: 1. participation importancy, 2. satisfaction with actual participation. The basic methodological issues of research are presented.
____________________________________________________________________________________________________________________
Key words: organizational participation, self-government, participative management, participation limits, participative
research
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