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Abstrakt 

 

          Štúdia vychádza z politologickej analýzy a z klasifikácie stupňa demokracie režimov, ktoré vznikli po páde 

železnej opony v strednej a juhovýchodnej Európy. Komparáciou spoločných problémov, najmä straníckeho 

klientelizmu v SR a Rumunsku sme chceli dať štúdii väčšiu výpovednú a aktuálnejšiu spoločenskú hodnotu. V SR je 

téma straníckeho klientelizmu často zahmlievaná, v Rumunsku sme sa pri jej skúmaní mohli oprieť tak o personálne 

presuny medzi stranami ako aj o viac-menej známe lobistické javy. Samozrejme, popri teoretických analýzach 

a odhaľovaní javov z pozadia politických strán sa treba zamýšľať aj nad východiskami, ktoré by fenomén straníckeho 

klientelizmu eliminovali alebo redukovali. Preto sme popri príčinách klientelizmu a jeho hybných pákach v Rumunsku i 

v SR, načrtli aj spoločenské protimechanizmy. Budúcnosť majú zrejme občianske iniciatívy a prípadne i zmeny 

volebných systémov a ústav. V oboch krajinách dochádza aj k aktivizácii intelektuálov. Ich incentívnosť je dôležitá, lebo 

občania „zdola” dostatočne nevyužívajú demokratické mechanizmy, ktoré im ústava, napríklad referendum, poskytuje. 

To platí najmä o SR. Problémom oboch krajín je aj ekonomická závislosť médií, ich odpolitizovanie a striktná kontrola 

činnosti tajných služieb. Vývoj si vyžiada aktérov, ktorých ambíciou bude načrtnuté problémy riešiť. 

______________________________________________________________________________ 

Kľúčové slová: Rumunsko, SR, paralely v politickom vývoji, 1993-1996, stranícky klientelizmus, aktéri, riešenia 
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Teória a genéza pojmu 

 

          Rumunsko, tak ako aj Slovenská republika SR, boli po r. 1989 resp. po r. 1992 

typickými krajinami prechádzajúcimi procesom tzv. demokratickej tranzície. Vývoj, ktorý 

v oboch krajinách po r. 1989 nasledoval, v teoretickej rovine predpokladal, že po určitom 

období, za súčinnosti demokratických inštitúcií a demokratických aktérov, prejdú k demokracii 

(Carothers 2002). Máme na mysli demokraciu, ktorá je porovnateľná s demokraciou v právnych 

štátoch a s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti v západnej a severnej Európe. Po takmer dvoch 

desaťročiach musíme konštatovať, že ideálny vzor takej tranzície sa v ani jednej z týchto krajín 

nenaplnil. Zlyhanie teórie možno vysvetliť tým, že nepamätala dostatočne na spoločenské 

stereotypy, na (negatívny) ľudský faktor v prostredí politickej moci, na ostré konflikty hodnôt 

a záujmov, na časový a na doznievajúci geopolitický faktor, na neochotu prispôsobiť sa 

nárokom novej doby (Staroňová 2000). Elektorát, najmä starší, zaťažený medzivojnou alebo 

komunistickou minulosťou bol totiž v oboch krajinách väčšou prekážkou politickej 

a spoločenskej tranzície ako ekonomická reforma samotná a implantácia nových ekonomických 

štruktúr (Informatívna správa z prieskumu verejnej  mienky vlády SR 2000; Lazaroiu 2001). Do 

procesov demokratizácie na vnútropolitickej scéne vstupovali aj latentné alebo zdedené 

problémy spolužitia so susednými krajinami, osobitne problémy etník. SR, Rumunsko 

a Maďarsko boli ukážkovým príkladom tohto javu, ak zostaneme len v rovine pochybných či 

účelových riešení a opatrení. Navyše, tranzícia k demokracii sa stala v SR oveľa 

komplikovanejšou po získaní samostatnosti. Riešili sa otázky súvisiace s novou ústavou, 

s novým administratívno – teritoriálnym usporiadaním atď. Zakladateľom a nositeľom štátnej 

suverenity sa stalo populistické hnutie, vedené autokratickou osobnosťou. Ekonomickými 

cieľmi hnutia sa o.i. stala stranícka privatizácia, ideológiou hľadanie vnútorného 

a zahraničného nepriateľa štátu. V poslednom bode našli Rumunsko a SR po r.1992 niektoré 

spoločné súradnice.  

          Postkomunistické obdobie sa nieslo v  ČSFR i v  SR v znamení hladkej organizácie prvých 

slobodných a demokratických volieb. V Rumunsku boli prvé voľby poznačené demonštráciami 

a mítingami.1 Opojenie z demokracie a zo slobodného výberu (nie zo slobodného návrhu) 

kandidátov dávali zabudnúť na  životne dôležité  reformné ekonomické kroky. SR nebola síce na 

delenie ČSFR ešte úplne organizačne a personálne pripravená, ale hegemonistické populistické  

                                                 
1 Prvé slobodné voľby v Rumunsku boli 20. mája 1990. Volebná účasť zodpovedala dlhému pôstu demokracie, dosiahla 

86,19 %. Front národnej spásy FNS, ktorý vytvorila Strana sociálnej demokracie Rumunska PDSR Iona Iliesca (spolu s 

Demokratickou stranou PD), ako jediná dobre etablovaná politická štruktúra, voľby so 66,31 % suverénne vyhral. 

V poslaneckej snemovni získal väčšinu, 263 kresiel. Opozícia namietala neregulárnosť volieb, kupovanie hlasov, z oboch 

strán sa porušovalo volebné moratórium atď. 1990 - Alegeri Parlamentare - Camera Deputatilor. Dostupné z 

<alegeri.resurse-pentru-democratie.org/cdep_1990.php>. 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 3

hnutie už vedelo, že po delení ČSFR príde na rad aj delenie „národného“ majetku. Aj z tohto 

dôvodu sa vytváral  potrebný manévrovací politický priestor, legislatívne a právne vákuum pre 

vznik „šedej zóny demokracie“ (Carothers 2002, s. 8). „Šedá zóna demokracie“ je typická pre 

politické systémy s istými dominujúcimi príznakmi, „syndrómami“. Tieto syndrómy vyplývajú 

o.i. aj zo zdedených politických tradícií a zvyknú sa pri zmenách vlád stereotypne opakovať. 

„Jedným zo syndrómov je neúčinný (feckless) elitársky pluralizmus, (ďalej elitársky 

pluralizmus, pozn. autora). Krajiny, poznačené elitárskym pluralizmom, sa však tešia 

rozsiahlym občianskym slobodám, pravidelným slobodným voľbám a politickým alternatívam 

medzi rozdielnymi politickými zoskupeniami. Napriek týmto pozitívnym črtám, demokracia 

zostáva plytká a neprehľadná... Elity hlavných politických strán alebo zoskupení sú vnímané 

ako skorumpované, s úzkymi osobnými záujmami a sú neefektívne. Alternácia pri moci pripadá 

väčšine voličov ako vedenie krajiny z jedného problému do druhého. Elity z takmer všetkých 

hlavných politických strán sú považované za hlboko egoistické a nečestné. ... Verejnosť je 

z politikov sklamaná ... možno verí v demokratický ideál, ale je vyslovene nešťastná 

z politického života krajiny. ... Potom je politika zákonite považovaná za ošúchanú, 

skorumpovanú, s dominujúcimi netransparetnými elitami, ktoré neprinášajú krajine úžitok... 

A čo je najpodstatnejšie: štát zostáva slabý ... a ekonomická politika nevie riešiť chudobu“ 

(Carothers 2002, s.10). Tento charakteristický syndróm, s menšími rozdielmi, sa prejavuje 

takmer na všetkých politických scénach bývalých európskych socialistických krajín po r. 1989. 

Ak berieme do úvahy,  v súvislosti s poslednou citovanou vetou, len Rumunsko a SR, rozdiel je 

azda len v tom, že štát v Rumunsku, slabý voči negatívnym spoločenským javom, je zároveň 

príliš centralizovaný a nevedie politiku, ktorá by výraznejšie riešila chudobu. Štát v SR je voči 

uvedeným javom tiež pomerne slabý, ale dochádza k decentralizácii štátnej a verejnej správy 

a chudoba nie je výrazným sociálnym problémom.2 Sociálne postavenie občanov v SR súvisí 

nielen s reformami v r. 1998 - 2006, ale aj s rýchlou, čiastočne efektívnou, ale často i 

nekvalitnou straníckou privatizáciou po r. 1994; sociálne postavenie občanov v Rumunsku 

súvisí tak s dedičstvom totalitného režimu (splácanie dlhov krajiny spotrebným tovarom 

a potravinami, nespravodlivý dôchodkový systém, nedostatočná sociálna starostlivosť 

o opustené deti, vypuklejší rómsky problém ako v SR, zaostalý vidiek) ako aj s pomalšou 

privatizáciou.3 

                                                 
2 Štatistickí experti s medzinárodnou praxou však poukazujú na niektoré relevantné parametre, ktoré potvrdzujú 

fenomén chudoby aj v SR. KABÁT, L. (2005): Dôchodková situácia domácností na Slovensku: dôchodková nerovnosť 

a problém chudoby. In: Slovenská štatistika a demografia, roč.15, č.1, ss. 70 – 89. 

3 R. 1989 boli napríklad dôchodky roľníkov poľnohospodárskych družstiev okolo 150 lei, čiže okolo 175 Kčs. Na rozdiel 

od bývalej ČSSR, v Rumunsku viac prosperovali štátne majetky. Bolo to dané tým, že ich subvencoval štát a boli aj 

strediskami aplikovaného poľnohospodárskeho výskumu. Väčšina družstiev sa po r. 1989 rozpadla, živý i mŕtvy 

inventár sa chaoticky rozdelil alebo dokonca rozkradol. Pôdu identifikovaných vlastníkov odkupovali za zlomkovú 

hodnotu podnikatelia, ktorí ju neskôr ponúkli ako záruku na investičné pôžičky od zahraničných bánk.  
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          V Rumunsku, po voľbách v máji 1990, za ľavicovej PDSR sa veľká privatizácia odkladala. 

Populisticky sa operovalo heslom „nu ne vândem ţara“ krajinu si ne(vy)predáme a úmyselne sa 

volilo pomalšie tempo privatizácie. Tento postoj bol determinovaný viacerými faktormi. 

V Rumunsku bol v 90. rokoch menší balík prosperujúcicih „ekonomických hrozienok“, ak si 

odmyslíme ropný, petrochemický, železiarsky  priemysel a priemysel spracovania farebných 

kovov. Politici okolo Iona Iliesca (predseda PDSR; prezident Rumunska v r. 1990 - 1992, 1992 - 

1996 a 2000 - 2004) aj on samotný sa obávali vysokej nezamestnanosti, vyplývajucej 

z rýchlejšej privatizácie. Štát preto radšej udržiaval pri živote korporalizované štátne podniky s 

nadpolovičnou účasťou štátneho kapitálu, ale do ich riadenia a stratégie zväčša nezasahoval. 

Manažéri však neboli finančne zainteresovaní a podniky neboli tak rentabilné ako sa 

predpokladalo. Potenciálni stranícki privatizéri preto očakávali, že nerentabilné z nich sa 

v nasledujúcom období stabilizujú či zmodernizujú zo štátnych prostriedkov alebo zo 

zahraničných úverov. Rovnako však mohli aj skrachovať, čo vonkoncom nebolo neskôr, v menej 

významných podnikoch, zriedkavým javom. Obe varianty boli pre racionálne mysliacich 

podnikateľov výhodné; čas hral pre nich. Malú privatizáciu (podobnú kupónovej) spustila PDSR 

až rok pred voľbami, v r.1995. Týkala sa podnikov s minimálne 30% podielom štátneho 

kapitálu. Majetok týchto podnikov bol rozdelený na akcie, ktoré sa bezplatne previedli na 

zamestnancov alebo si ich za nominálnu hodnotu mohli kúpiť aj iní občania. Ani korporalizácia, 

ani tzv. malá privatizácia nepriniesli želaný efekt a ani podnikoví manažéri, ani zamestnanci ani 

radoví občania z nej nemali zisk porovnateľný s občanmi ČSFR a SR. 

          Prvá vlna kupónovej privatizáci v ČSFR vyvolala v občanoch jednak súťaživosť a zárodky 

podnikateľského myslenia (napriek známym zneužívateľom) a jednak bolo v hre viac lákavejších 

a prosperujúcich podnikov. Stranícki privatizéri HZDS si to veľmi dobre uvedomovali a ich 

politické hnutie v rokoch 1992-1993 volilo dočasnú, premyslenú mediálnu ekonomickú hru. 

Ekonomické reformy boli buď zjednodušované, aby ju myslenie voliča ľahšie prijalo alebo 

spomaľované či zmäkčované. Argumentovalo sa zdanlivo dôveryhodnými dôvodmi: SR je 

špecifická krajina, reformy sa nesmú presadzovať tak tvrdo ako v ČR, v ktorej zostalo viac 

efektívnejšieho technologického potenciálu, menej podnikov ťažkého priemyslu atď. Hnutie 

malo vo svojom strede navonok dôveryhodných ekonomických analytikov, ktorí pôsobili za 

Dubčekovej éry resp. za totalitného režimu boli marginalizovaní. Títo heroldi vlastne vytvárali, 

možno nevedome, priestor a čas na prípravu  straníckej privatizácie, na neliberálnu ekonómiu a 

na centralistické riadenie bánk. Spoločné pre ekonomiky oboch krajín bolo po r. 1993 umelé 

udržiavanie kurzu dolára a financovanie krachujúcich podnikov bankami, ktoré v dôsledku 
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toho neskôr tiež skrachovali.4 Bežným a čiastočne i spoločným fenoménom v oboch krajinách 

bolo neuhrádzanie splátok voči FNM straníckymi privatizérmi (najmä v SR), polozákonné 

pôsobenie nebankových subjektov, aféry s deblokáciami zahraničných aktív bývalého režimu, 

aféry so štátnymi financiami.5 V SR sa vybrané podniky predávali pod cenu, takže sa možno 

dôvodne domnievať, že za nízkou cenou sa skrývali provízie alebo osobné záujmy. Takáto 

domnienka platí napríklad pre slovenský tabakový priemysel a pre slovenskú rafinériu. Popri 

hlavnom populistickom politickom hnutí sa na privatizácii v menšej miere zúčastnili aj koaličné 

kruhy. Aj keď vzniklo isté množstvo fungujúcich a úspešných podnikov, životaschopná, 

rozsiahla, domáca kapitálotvorná vrstva sa nezrodila.6 Konečným efektom napokon bolo, že v 

SR sa za panovania HZDS zrodil „klientelistický kapitalizmus“. (Mikloš 2000, s.5) 

          V Rumunsku sa za PDSR skrývala silná, dokonca plošná politická klientela takmer vo 

všetkých župách. Mala veľmi silný vplyv najmä na vidiecke obyvateľstvo, využívala osvedčenú 

metódu cukru a biča, najmä pred voľbami. Klientelu tvorili bývalé komunistické špičky, druhý 

sled Ceaušescovej politickej garnitúry, regionálne, župné a miestne podnikateľské štruktúry 

napojené na bývalú Securitate atď.”7 Privatizácia vo veľkom sa však z horeuvedených dôvodov 

odkladala. V apríli 1997 ju síce pravicová Konvencia urýchlila, keď parlament schválil zákon o 

privatizácii šiestich najväčších štátnych bánk a súčasne vláda prejednala zoznam veľkých 

štátnych podnikov, určených k privatizácii alebo k  „administratívnej likvidácii”. Privatizácia 

veľkých podnikov však v parlamente neprešla. PDSR, v rokoch 2000 - 2004, aj kvôli plneniu 

negociačných kapitol, napokon tento proces urýchlila. Z privatizácie, okrem zahraničných 

záujemcov, spojených zväčša s klientmi PSD (od r. 2001 nový názov PDSR), profitovali samotní 

klienti a okrajovo aj politické strany, ktoré buď ticho spolupracovali s PSD ako Národná 

liberálna strana PNL alebo boli počas vlády PSD voči nej lojálne. Napríklad, na regionálnej 

úrovni, menšie podniky privatizovali aj členovia a sympatizanti Demokratického zväzu Maďarov 

v Rumunsku UDMR.  

                                                 
4 Podobný alebo dokonca horší osud ako VÚB v SR mali v Rumunsku napríklad Banca Columna, Banca Română de 

Scont, Banca Turco – Română a Banca religiilor. V oboch krajinách takisto prebiehali pyramídové hry a vytvorila sa sieť 

nebankových subjektov, ktoré ožobráčili desaťtisíce ľudí.  

5 V afére s kolkovanými peniazmi v SR, po vzniku samostatnej republiky, figuroval aj rumunský Slovák, Jozef Nendza, 

policajný donášač, ktorý bol za záhadných okolností zavraždený. BURČÍK, M.: Súd znovu otvára zabudnutú kolkovú 

aféru. In: Pravda: 8.10. 2006. Dostupné z <http://spravy.pravda.sk/sud-znovu-otvara-zabudnutu-kolkovu-aferu-fgh-

/sk_domace.asp?c=A061008_191114_sk_domace_p04>. 

6 V Rumunsku napríklad od r. 1998 úspešne podnikali SEZ Dolný Kubín, zamestnanecká akciová spoločnosť TOPVAR, 

PROTHERM Skalica atď. Všetky tieto spoločnosti si splnili záväzky tak voči FNM ako aj voči bankám. 

7 Typickým príkladom je admirál Emil „Cico“ Dumitrescu, ktorý mal počas každých volieb zabezpečovať hlasy pre 

volebné víťazstvo v Dobrudži (Konstanca). Už niekoľko rokov je súdne stíhaný. Známi sú aj ďalší „legendárni“ župní 

magnáti, napríklad z Bacau na severovýchode Rumunska. NOUL ADEVARUL: Virtutea Militara pentru trei consilieri de 

la Cotroceni. Care virtute? 12.2.2002. Dostupné z <http://www.adevarul.ro/articole/virtute-militara-pentru-trei-

consilieri-de-la-cotroceni-care-virtute/27258>.  



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 6

          Predlžovanie demokratickej tranzície šlo teda ruka v ruke aj s nedokonalými, 

neefektívnymi, netrhovými a pomalými ekonomickými krokmi. Americkí experti v 80. rokoch 

20. storočia bazírovali na tom, že úspech tranzitnej ekonomiky je garantovaný splnením 

základných ekonomických podmienok: rýchlou privatizáciou, makroekonomickou stabilizáciou, 

liberalizáciou cien, menovou konvertibilitou a prísnymi rozpočtovými pravidlami. (Mikloš, 2000) 

Ani v tomto ohľade sa teória celkom nenaplnila. Zo sumárne vypočítaných podmienok 

Rumunsko rozhodne nebolo šampionóm, najmä nie v rýchlej privatizácii a v menovej 

konvertibilite. Aj slovenská vláda udržiavala v rokoch 1994 - 1998  paritu dolára voči slovenskej 

korune na umelej úrovni.8 Samotné plnenie formálnych podmienok by však aj tak nebolo 

stačilo. Potrebné bolo aj vytvorenie fungujúcich kontrolných, odborných a právnych inštitúcií. 

Keďže sa tak nestalo, v oboch krajinách mohla kvitnúť aj tieňová (šedá) ekonomika. Túto 

inštitucionálnu a kontrolnú podmienku nedotiahli do konca, aj napriek lákavým predvolebným 

reformným sľubom, ani reformné koaličné vlády v SR v rokoch 1998-2006. Objektívne treba 

však povedať, že dostali do vienka aj nezávideniahodné ekonomické a personálne dedičstvo 

klientelistického kapitalizmu. Zrod klientelistického kapitalizmu v SR paradoxne požehnali 

slobodné voľby z r. 1994. Výsledky a dôsledky týchto volieb takisto otriasli teóriou paradigmy 

tranzície. „V mnohých krajinách tranzície sa konajú riadne, pravidelné voľby, ale politická 

participácia krytá hlasovacím aktom je plytká a skladanie účtov vlády je povrchné. Priepasť 

medzi politickými elitami a občanmi napokon môže vyústiť do situácie, v ktorej sa zakorenia 

takmer neotrasiteľné štrukturálne väzby, dôjde ku koncentrácii bohatstva alebo sa udržia 

sociokultúrne tradície, ktoré už ďalšie voľby nedokážu zvrátiť“ (Carothers 2002, s.15). Volebná 

súťaž zatiaľ nedokázala ani v Rumunsku ani v SR stimulovať obnovu politických strán alebo 

posun v ich myslení. „Výrazné patologické javy (šedej) zóny, napríklad strany s jedinou 

dominujúcou osobnosťou, efemérne strany, či programovo nestále strany, ale aj politika 

klientelizmu, môžu však koexistovať aj dlhšie obdobie v elementárne legitímnom procese 

politického pluralizmu a politickej súťaže“(Carothers 2002, s.15). Táto Carothersova analýza 

dokonale charakterizuje nielen spomínané voľby v SR v r.1994, ale aj voľby v Rumunsku v r. 

1990, 1992 a čiastočne i v r. 2000.9 Rozdiel bol azda len v tom, že v  SR vzniklo po r. 1998 viac 

efemérnych (nie úplne marginálnych) strán (SOP, ANO, Slobodné fórum) ako v Rumunsku. 

Ekonomická a spoločenská frustrácia obyvateľstva po uvedených voľbách bola totiž dôkazom 

toho, že ani demokratické voľby nie sú automatickým štartérom či vektorom ďalekosiahlych 

                                                 
8 V marci 1997, nová pravicová vláda Victora Ciorbeu z večera do rána zreálnila kurz dolára voči rumunskému lei. Kurz 

tak poskočil z 2500 lei na 7500 lei za 1 USD. Skrížili sa síce plány pokútnych zmenárnikov, ale tovar zo zahraničia sa 

stal trikrát drahším. Radikálne a nepripravené opatrenie prispelo neskôr k opätovnému víťazstvu ľavice. 

9 Volebné víťazstvo PDSR v novembri 2000 je porovnateľné s výsledkami, ktoré dosiahlo vo voľbách v r. 1994 HZDS. 

PDSR získala napríklad 37,09 % hlasov vo voľbách do senátu, pri 65 % volebnej účasti. Informatii si opinii despre 

alegeri: Istoria Romaniei 2001 – 2004. Dostupné z <www.mintrubbing.org/j4748/2001.html>. 
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a trvalých demokratických zmien. Voľby v r.1994 totiž umožnili v SR nástup autoritárskych síl, 

ktoré ignorovali „princípy a hodnoty konštitučného liberalizmu“, uzurpovali si funkcie na 

parlamentnej pôde, exekutívu i súdnu moc. (Mikloš 2000) (V obsadzovaní parlamentných 

funkcií môže byť Rumunsko pre SR inšpiráciou: predsedom poslaneckej snemovne je po 

voľbách vždy člen najväčšej opozičnej strany.) To všetko sa však udialo „v elementárne 

legitímnom procese politického pluralizmu a politickej súťaže“. (Carothers 2002, s.15) 

Klientelistický kapitalizmus v SR tak naštartoval a akceleroval obskúrne vzťahy medzi 

politickou a ekonomickou mocou a umožňoval využívanie štátneho alebo neidentifikovateľného 

majetku na stranícke alebo osobné ciele. Ešte väčším paradoxom v SR však bolo, že niektoré 

negatíva, vyplývajúce z kapitalistického klientelizmu zostali realitou, v inej forme, aj po r. 1998 

a po r. 2002. Dokonca sa nám zdá, po skúsenostiach nadobudnutých v rokoch  1998 – 2006,  

že kritika „klientelistického kapitalizmu“ prichádzajúca z pravicového spektra pôsobí veľmi 

rozpačito. (Mikloš 2000) Klientelizmus vtedajšej vládotvornej pravicovej strany totiž nepriamo 

prispel aj k víťazstvu SMER-u v r. 2006. Podobná  rozpoltenosť zaznievala aj z úst Iliesca, 

ktorému zasa prekážal, ako uvidíme ďalej, „kmotrovský kapitalizmus“. Na rozdiel od 

slovenského politika však s naivnou úprimnosťou mieril najmä na svoju vlastnú stranu.  

          Samozrejme, podľa dnešnej reality v Rumunsku i v SR, nemožno tvrdiť, že tieto krajiny 

sú nedemokratické, pretože sa uskutočnil celý rad demokratických reforiem, dodržiavajú sa 

základné ľudské práva (aj keď nie všetkých skupín občanov) a slobody, napríklad slobody 

prejavu, ktorá je však limitovaná prístupom do médií atď. Politická sloboda v oboch krajinách je 

viacmenej skutočnosťou, ale etablovanie nových politických strán je napríklad problematické. 

V SRN a v Belgicku dostane novozaložená politická strana financie na činnosť hneď po 

registrácii, v SR až po vstupe do parlamentu, resp. po získaní 3 percent hlasov. Do Európskeho 

parlamentu EP v SR nemôže kandidovať jednotlivec, len strana.10 Zákon o politických stranách, 

odhlasovaný v Rumunsku takmer bez odporu oboma komorami, stanovuje tiež veľmi tvrdé 

podmienky pre zakladanie nových politických strán.11 Aj napriek tomu, že existuje politická 

sloboda, demokracia v oboch krajinách je pomerne povrchná, krehká a éterická, čo vidno najmä 

v krízových alebo v hraničných situáciách: pri prijímaní zásadných zákonov, napríklad o pôvode 

majetku, o zúžení imunity poslancov, pri prepúšťaní z väzby osôb, obvinených zo závažných 

trestných činov atď. Verejnosť preto vníma pôsobenie politikov, najmä poslancov v parlamente a 

                                                 
10 Zákon o voľbách do EP; Zákon č. 313/2003 Z.z. z 10. júla 2003 v znení ďalších zákonov, § 13, odsek 3, písmeno e.  

11 Nová strana musí mať minimálne 50 000 členov v najmenej 21 župách krajiny, to jest v polovici zo 42 existujúcich  

žúp. Predstavitelia občianskej spoločnosti ihneď (bezvýsledne) protestovali. Argumentovala najmä tým, že „politické 

strany ... sa spojili ponad hlavy voličov a vytvorili uzavreté spoločnosti“. Prekvapil najmä postoj UDMR, pretože prispel 

k zablokovaniu vzniku regionálnych strán (možno práve preto) a občianskych hnutí, čo je v Rumunsku, vzhľadom na 

veľkú rozlohu krajiny a veľkú etnickú rozmanitosť (22 etník) vážnejším problémom ako v SR. MOLNÁR, G. (2002): 

Despre democraţiile particulare – sau „formele cu fond“. Provincia, revista lunară de cultură politică, anul III, No 8 – 9, 

august-septembrie , s. 7. 
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súdnej moci skôr negatívne; to platí rovnakou mierou o súdnej moci a parlamentoch oboch 

krajín.12 Väčšina občanov považuje politiku za privilegovanú činnosť politických elít, za ktorými 

sa grupujú klientelistické a záujmové skupiny, poznačené často korupciou.13 Zvedavé médiá 

preto prinášajú aj prekvapujúce, odhalené, ale pritom neuveriteľné a nestíhateľné financovanie 

politických strán.14 Za zaostávanie v demokracii, za predlžovanie demokratickej tranzície a za 

tzv. deficit demokracie sú preto zodpovední najmä politici a politické strany, až potom občania 

svojou apatiou, nedostatkom občianskej odvahy a neochotou vstupovať do konfliktov.  

          Carothers však nepovažuje dhodobú demokratickú tranzíciu za vyslovene negatívny 

spoločenský, resp. politický jav, pretože „vo vzťahu k nepopierateľnému ekonomickému rozvoju 

... je to normálny stav, typický pre viaceré spoločnosti“ (Carothers 2002, s.15). Žiadalo by sa 

však konkrétne a objektívne vyjasniť, čo je „nepopierateľný ekonomický rozvoj“, najmä vo 

vzťahu k väčšine obyvateľstva. Takisto by sa dlhodobosť nemala etablovať ako permanentný 

jav. Postupným, latentným, dlhším vývojom sa totiž môže objaviť aj syndróm „politiky 

dominujúcej sily“, charakteristický pre niektoré latinsko – americké krajiny (Molnár 2002, s.6). 

Tam politický vývoj určuje za každých okolností, teda po každých voľbách, tá istá mocenská 

skupina. Opozícia má síce právo vyjadrovať sa, kritizovať, ale mocenské a finančné páky 

dominantnej skupiny sú také silné, že opozícia ju politicky ani mediálne reálne neohrozí. 

V geopolitickom kontexte východnej Európy, syndróm „politiky dominujúcej sily“ platí najmä 

pre Moldavskú republiku, čiastočne aj pre Rumunsko od r.1989 do r. 1996. Obidva popísané 

syndrómy „šedej zóny demokracie“, to jest „elitársky pluralizmus“ a „politika dominujúcej sily“ 

sú samozrejme principiálne rozdielne. Problém je v bývalých socialistických krajinách o to 

komplikovanejší, že “elitársky pluralizmus” sa už dlhšie udržiava aj v západnej Európe, ale v 

inej, sofistikovanej, menej viditeľnej či redukovanej forme. Myslenie a postupy niektorých 

politických vodcov v Rumunsku aj v SR sú zrejme poznačené aj týmto faktom. K obidvom 

syndrómom však patria, popri málo účinných formálnych inštitúciach, aj neformálne inštitúcie, 

ktoré vtláčajú do politických strán klientelizmus. Podľa O´Donnella, v latinsko – americkej 

realite ide o „politický partikularizmus“, zjednodušene povedané o stranícky klientelizmus, 

                                                 
12 NR SR už dlhodobo patrí k najnedôveryhodnejším inštitúcim v SR. Podľa abstencie na voľbách v r. 2006, 45 % 

obyvateľov SR nezáleží na zložení parlamentu, čiže zrejme nevidí zmysluplnoť jeho existencie, aspoň nie v takej podobe 

a efektivite, akú má od r. 1994. V Rumunsku je situácia podobná. ANTONESEI, L. (2005): Agenda politicienilor, agenda 

presei şi agenda populaţiei: Editorial. România liberă, 12.9.2005. Dostupné z 

<http://www.romanialibera.com/editorial/editorial.php?step=articol&id=158 >. 

13 Denník Ziua z 24.6.2007 prebral napríklad článok z agentúry Reuters o nekontrolovanej korupci. Boj proti nej 

blokujú samotné rumunské politické elity. România este cea mai coruptă ţară din UE. (Rumunsko je 

najskorumpovanejšou krajinou EÚ).  România este cea mai coruptă ţară din UE. (Rumunsko je najskorumpovanejšou 

krajinou EÚ). In: Ziua. Dostupné z <www.ziua.ro/arhiva/24/06/2007>.  

14 ŽEMLOVÁ, M. (2007): SDKU a HZDS majú miliónové dlhy. SME. 21.7.2007. Dostupné z 

<http://www.sme.sk/c/3404496/SDKU-a-HZDS-maju-milionove-dlhy.html>. 
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identifikovateľný v Rumunsku i v SR. (Molnár 2002, s.7) V praxi sa prejavuje hierarchickými 

politickými zmenami podľa potreby, protekcionárstvom a výhodami, ktoré sú zo striktne 

demokratického hľadiska korupciou.  Obsahovo má politický partikularizmus síce spoločné črty 

so straníckym klientelizmom, ale je tvrdší a agresívnejší, najmä v politických stranách 

a v parlamente, menej v justícií. To v konečnom dôsledku spôsobuje, že demokracia v širšom 

slova zmysle neprestáva existovať, ale nadobúda viac delegatívny charakter ako zastupiteľský. 

Molnár zastáva názor, že Rumunsko patrilo v r. 2002 do „kategórie konsolidovaných 

partikulárnych demokracií“ (Molnár 2002, s.7). Je to podľa nás správne hodnotenie, lebo 

vtedajšia situácia potvrdzovala nielen historickú a politickú tradíciu Rumunska, ale aj politickú 

realitu z decembra 1989, ktorú režírovali politickí aktéri, činní ešte aj v r. 2002. Carothers do 

tej istej kategórie zaradil aj Bulharsko a Slovensko (do r. 1998), Mexiko a Brazíliu (Carothers 

2002). Rumunskí politológovia dávajú miestnej demokracii nálepku „originálnej demokracie“, 

frankofónni „démocratie virtuelle“ virtuálna demokracia.15 

 

 

K periodizácii demokratizácie v Rumunsku po r. 1989 

 

         Na úvod tejto podkapitoly si všimnime pozíciu Rumunska, ale aj ČSSR v globálnej 

chronologickej evaluácii demokratických zmien v Európe resp. vo svete podľa  Michaela 

McFaula (McFaul 2002). Ten hovorí o zmenách v r.1989 ako o „štvrtej vlne demokracie 

a diktatúry“. Nasledovala po tretej vlne v 70. a  80. rokoch, založenej na vnútropolitických 

paktoch, napríklad v Španielsku.16 Do procesu demokratizácie tu totiž zasiahli, na základe 

uzatvorených paktov, viacerí aktéri: predstavitelia bývalého režimu, dlhodobo pripravená 

demokratická opozícia a monarcha. Vo štvrtej vlne, podľa citovanej chronologickej identifikácie, 

sa nachádzali tri kategórie krajín:  

 

                                                 
15 Revista 22 săptămânal independent de analiză politică şi de actualitate culturală. Revista 22, 02 – 08 februarie 2007, 

No. 882, Supliment. Dostupné z http://www.revista22.ro (Arhiva). Na tento typ demokracie je vhodné aj označenie 

pseudodemokracia. 

16 Rumunsko i Bulharsko sú v istom zmysle porovnateľné z hľadiska autokratického dedičstva i hospodárskeho 

charakteru krajiny so Španielskom a Portugalskom. Aj Španielsko a Portugalsko boli pre EÚ ekonomickým bremenom, 

ale proces politických a legislatívnych reforiem bol v týchto krajinách oveľa rýchlejší a transparentnejší ako 

v Rumunsku a Bulharsku. Aparát diktatúr bol oveľa slabší ako v Rumunsku a Bulharsku a demokratické kruhy sa 

pripravovali na pád diktatúr dlhodobo, ba dokonca sa niesol v ich réžii. Úloha monarchu v Rumunsku bola a je 

okrajová; v Bulharsku bola od r. 1999 výrazná, ale ľavica a extrémisti ho po víťazstve vo voľbách a po prevzatí exekutívy 

v r. 2000 brzdili a sabotovali. 
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1. Krajiny, v ktorých demokratické sily získali úplnú hegemóniu – ČSSR (ČSFR), Maďarská 

republika, Poľsko, pobaltské krajiny, ale aj Chorvátsko! Pakty hrali v týchto krajinách 

okrajovú rolu, ak si odmyslíme prvú fázu politických zmien v Poľsku v druhej polovici 

80.  rokov.  

2. Krajiny, kde rozloženie síl bolo v prospech starého režimu, resp. jeho štruktúr – 

Bielorusko, Rumunsko, Srbsko, ale aj Vietnam atď. Iniciatíva zmien prišla zhora a buď 

vznikli nové diktatúry alebo sa uplatňovala „politika dominujúcej sily.“ 

3. Krajiny, kde demokratické a bývalé totalitné sily boli v rovnováhe resp. nerozhodlo sa 

hneď, lebo nevznikla typická hegemonistická strana – Rusko, Ukrajina, Bulharsko, 

Macedónsko, Albánsko. (McFaul sem zaraďuje aj Moldavskú republiku, ale domnievame 

sa, že patrí skôr do 2. kategórie.) Charakteristické pre ne boli sociálne a národnostné 

nepokoje, finančná a menová kríza, v horších prípadoch exodus obyvateľstva a 

občianska vojna. 

 

          McFaul robí veľmi správny rozdiel medzi Rumunskom a Bulharskom, pretože 

v Bulharsku bol oveľa silnejší občiansky a mladší pravicový sektor. Aj pre Bulharsko však, 

podľa nás, platí, že revolúcia v novembri 1989 prišla zhora, tak ako v Rumunsku. Ceaušescov 

režim v Rumunsku bol síce zmietnutý v rozhodujúcej fáze masami, ale réžia patrila úzkej 

skupine budúcich vládcov. Masám sa podhodila len skupina fiktívnych vinníkov a teroristov. 

K moci sa nedostali ani akcieschopní disidenti, ktorých bol azda tucet, ani predtým 

prenasledovaní, vážení, ale prestarnutí národno – kresťansko – demokratickí činitelia. Chopili 

sa jej bývalí stranícki funkcionári a členovia či agenti Securitate, za Ceaušesca menej 

skompromitovaní alebo marginalizovaní. McFaul videl v r. 2002 perspektívu konsolidácie 

liberálnej demokracie v Rumunsku a  v Bulharsku veľmi optimisticky. Jednostranne pritom 

podčiarkoval geografickú blízkosť (?) západu. Za najdôležitrejšie faktory determinujúce 

implantáciu demokracie nepovažoval vplyv kresťanstva či spoločenské prostredie alebo 

ekonomickú úroveň, ale  geografickú polohu. Aj minulosťou porovnateľné a ekonomicky slabé 

krajiny ako Bulharsko a Rumunsko sa mohli stať demokratickými až po vstupe do západných  

inštitúcii ako EÚ a NATO, kde je demokracia conditio sine qua non. (McFaul 2002). Čiže práve 

geostrategický (tento výraz je, sa nám zdá, vhodnejší ako geografický) faktor  bol po r. 2000 

napokon spiritus movens, ktorý nútil rumunských ľavicových politikov reformovať spoločnosť 

ako conditio sine qua non pred vstupom do NATO a EÚ. Podľa našich dôverných informácií 

a skúseností, to bola skôr nezvratnosť vývoja v Európe ako ich úprimné želanie. 

          Vývoj k  funkčnej demokracii v  SR po r. 1998  a v Rumunsku po r. 2004 je po 

komplikovaných medziobdobiach dnes zrejme už nezvratný. To však neznamená, že napríklad 

vynútiteľnosť práva je bežnou realitou. Napredujúci proces demokratickej tranzície, 

porovnateľnej s funkčnými demokraciami a spravodlivo fungujúcimi inštitúciami, napríklad ako 
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vo Švajčiarsku, musí ísť však ďalej.17 Tri najviac proklamované požiadavky občanov – 

spravodlivosť, rovnaké šance pre všetkých – napríklad pri vstupe do štátnej služby a 

v ekonomických otázkach – a efektívna štátna a verejná správa pri zmenách exekutív nie sú ani 

zďaleka naplnené. Spravodlivosť pre všetkých je vlastne iluzórnym pojmom, pokým sa nenaplní 

právo –  od spravodlivého vyšetrovania až po spravodlivý rozsudok –  bez zásahov politických 

subjektov, ktoré sú pri moci. Stav vecí možno skúmať aj na základe teórie o demokracii. Z troch 

imperatívnych znakov: osobná sloboda, rovnosť občanov pred zákonom a dodržiavanie 

ľudských práv sa v oboch krajinách vyníma najviac osobná sloboda.18 Čím je spôsobený tento 

stav? Uvedieme len tri dôvody, typické pre obe krajiny. V SR aj v Rumunsku sa v 90. rokoch 

vytvorila spolitizovaná alebo  tzv. nenahraditeľná administratíva, neprebehla reforma súdnictva 

a jeho očista. Rumunské tajné služby, ktoré na rozdiel od SR podliehajú nielen premiérovi, ale 

aj prezidentovi, takisto využívali a využívajú špičkoví politici na osobné alebo stranícke ciele.19  

          Impulz k prehĺbeniu demokracie v Rumunsku, ale aj v SR prišiel zhodne až v druhej 

polovici 90. rokov. Stalo sa tak zrejme aj na základe nových faktorov rovnováhy, resp. 

preformulovaných mocenských záujmov medzi USA a Ruskej federácie RF na Madridskom 

summite NATO v r. 1997. Aj napriek tomu, v Rumunsku po r. 1996, ba úplne ani po r. 2000, 

nebol ešte zavedený režim  liberálnej demokracie; v SR sa demokratizácia v  r. 1998 skutočne 

začala. Hlavným faktom, ktorý v 90. rokoch determinoval a zároveň aj limitoval demokraciu 

v Rumunsku, bola zbytočná opatrnosť rumunských ľavicových politikov, lavírovanie voči 

európskym a transatlantickým inštitúciám a nedôvera k reformám vôbec. Je preto na mieste 

konštatovať, že Iliescu a PSD mali sklony ku gradualizmu, k pozvoľnému vývoju, nie 

k reformám. Vyhovovalo to v prvom rade klientelistickým skupinám (Molnár 2002). Potrebné 

reformné kroky, ktoré uskutočňovala rumunská pravica v r. 1996-2000, PSD napádala ako 

ochudobňovanie širokých  más, stratu národnej suverenity, nadbiehanie NATO atď. Opatrné, 

skôr vynútené zmeny vyplývajúce z „európskych povinností”  začala PSD v Rumunsku až po r. 

2000. (Molnár 2002) 

                                                 
17 MATIKO, P. (2006): Konsolidačná demokracia na príklade Švajčiarskej konfederácie.. Slovenská politologická revue,  

č. 2. Posledná aktualizácia 9.11. 2007. Dostupné z <http://www.ucm.sk/revue/2006/2/matiko.pdf>. 

18 Môžeme citovať zmarené referendum v SR z r. 1997, nevyšetrenú vraždu Jozefa Remiáša, ale aj nevyšetrenú kauzu 

Hedvigy Malinovej atď. Práve voči postupu v poslednej kauze vydala výzvu Aliancia Fair Play. (TA 3: 21.7.2007, 

Spravodajstvo, 19,00.) V Rumunsku sa tajné služby tiež využívali ad hoc najmä pre potreby bývalého premiéra 

Năstaseho. 

19 Tajné služby v Rumunsku stáli aj za rafinovanými mediálnymi a spoločenskými manévrami s rumunskými 

rukojemníkmi v Iraku v r. 2006. Oslobodili ich údajne vďaka zásahu prezidenta; prezident tak bodoval voči premiérovi. 

Ďalší prípad rumunských občanov v Iraku využil premiér Tăriceanu na odvolanie uznávaného ministra zahraničných 

vecí. Údajne len preto, že informoval prezidenta skôr ako jeho o konzulárnom prípade dvoch rumunských robotníkov, 

ktorých v Iraku zadržali pre údajné fotografovanie americkej základne. BBC Romanian: Mihai Răzvan Ungureanu, final 

de mandat, 14.3.2007.  

Dostupné z <www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2007/03/070314_ungureanu_bilant.shtml>.  
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          Po čiastočnej analýze politického a ekonomického vývoja v oboch krajinách v 90. rokoch 

môžeme prísť k spoločnému záveru. Pôsobenie demokratických mechanizmov, najmä  

demokratických volieb, nenaplnilo optimistické očakávanie ani v SR, ani v Rumunsku.20 Ich 

pravidelné konanie a výsledky neboli a nie sú úplnou zárukou a podmienkou uskutočnenia 

reforiem alebo prehĺbenia demokracie. Funkčná demokracia a priama účasť občanov na veciach 

verejných zostali v Rumunsku i v SR (ale aj v iných postkomunistických krajinách) skôr 

nádejami ako realitou. Aj preto sa v Rumunsku začala, v r. 2007, po vstupe krajiny do EÚ, 

široká celospoločenská, politická a mediálna diskusia o novej ústave a o novom volebnom 

systéme. Volá sa najmä po zavedení väčšinového systému, ktorý bude klásť vyššie nároky tak 

na zvolenie do parlamentu ako aj na zvoleného kandidáta. Nelichotivú realitu zvýrazňujú 

pomerne veľké sociálne rozdiely, z ktorých mediálne a politicky profitujú populistické politické 

subjekty. Ako sme už zdôraznili, aj demokratická tranzícia v SR trvala dlhšie ako sa 

predpokladalo.21 Jej progresiu spomalil nielen štátotvorný proces, ale aj slobodnými voľbami 

(r.1994) implantovaný „klientelistický kapitalizmus“. V Rumunsku boli a sú ekonomické 

a politické reformy (mediálne sa oproti SR viac zvýrazňuje reforma volebného systému) ešte 

zložitejšie a oproti SR sa časovo oneskorujú. Pre lepšie porovnanie demokratických 

a reformných procesov v oboch krajinách uvedieme časové paralely.  Štartovací reformný rok 

1998 v SR a voľby v tom istom roku (ich papierovým víťazom sa stalo HZDS, ale nikto s ním 

nebol ochotný vytvoriť vládu. Predseda HZDS neuspel ani v prezidentských voľbách, o rok 

neskôr.) sú porovnateľné s volebným rokom 2004 v Rumunsku. Po parlamentných voľbách, 

formálne víťazná PSD, nedokázala vytvoriť vládu a v paralelných prezidentských voľbách 

stratila aj kreslo prezidenta. Skutočný reformný a demokratizačný proces v pravom slova 

zmysle teda naštartoval až v r. 2004 nový prezident Traian Băsescu z centristickej 

Demokratickej strany. Demokratická strana sa však posúva doprava a preberá liberálny 

i umiernený národný diskurz.  

                                                 
20 Aj počas slobodných volieb sa dajú podnikať isté kroky, najmä na miestnej alebo okresnej úrovni, v prospech tej 

ktorej politickej strany alebo kandidáta. Voľby v r. 2004 v Rumunsku boli napríklad poznačené machináciami, v prvom 

rade zo strany vládnej PSD. Po krajine sa pohybovali desiatky autobusov (hovorilo sa dokonca o 250 autobusoch)  so 

sympatizantmi PSD. Nemali voličské preukazy, ale občianske preukazy. Len na základe nich im umožňovali predsedovia 

volebných okrskov voliť, a samozrejme takto volili viackrát. Aj počas volieb do VÚC v novembri 2005, došlo v SR  

k miestnym machináciám, ktoré dodnes rieši Ústavný súd. Pozorovateľom neunikli ani iné potenciálne falšovania.Vo 

volebných obvodoch, kde bolo málo členov volebných komisií, sa dali dokrúžkovať ďalší kandidáti. Napríklad sa mohli 

dokrúžkovať ďalší dvaja, ak volič preferenčne zakrúžkoval na kandidátke len dvoch zo štyroch kandidátov zvoliteľných 

za príslušný okres. 

21 Najväčším omylom teórie o demokratickej tranzícii je zrejme  tvrdenie, že „premenné prostredia určujúce špecifikum 

každej krajiny osobitne, to jest historické, sociálne, ekonomické a  kultúrne podmienky, inštitucionálne dedičstvo a 

právne tradície nehrajú podstatnú úlohu na začiatku tranzície a neovplyvňujú ani jej konečnú efektivitu.“ MOLNÁR, G. 

(2002): Despre democraţiile particulare …, s. 6. 
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          V tejto súvislosti je pozoruhodná aj vnútorná periodizácia demokratizácie v Rumunsku  

po r. 1989 z pera rumunských politológov. Teóriou demokratizácie a jej periodizáciou 

v Rumunsku sa zaoberalo viacero autorov.22 Z praktických dôvodov sa sústredíme len na 

renomovanú Alinu Mungiu – Pippide. Autorka v práci Romania´s „End of Transition 

Deconstructed”  priniesla analýzu tranzície v Rumunsku, v rámci výskumnej úlohy Program 

OSN pre rozvoj (Molnár 2002). Mungiu – Pippide reflektovala pomerne verne vtedajší stav 

politického života a hospodárstva, ale aj obraz krajiny v zahraničí. Nevyhla sa však postoju 

intelektuála poplatného dobe. Prezentovala Rumunsko v takom svetle, v akom ho chceli vtedajší 

vládnuci činitelia vidieť. Voluntaristicky presne stanovila medzník ukončenia politickej 

tranzície. Za medzník vybrala 8. november 2001, kedy sa prezident Iliescu oficiálne pomeril 

s králom Michalom I. Iliescu usporiadal v prezidentskom  paláci na počesť 80. narodenín  

bývalého monarchu slávnostný banket a štát vrátil monarchovi aj väčšiu časť skonfiškovaných 

nehnuteľností.23 Mungiu – Pippide idealizoavala čiastočne aj demokratické povedomie 

obyvateľstva, ale výskum verejnej mienky ukazoval v r. 1999 ešte jeho veľmi pestré nálady.24 

Situácia v Rumunsku bola o to ťažšia, že malo okrem komunistického dedičstva, aj dedičstvo 

diktátorské resp. dedičstvo kultu osobnosti. (V SR si po r. 1992 starší občania kult osobnosti 

paradoxne želali.) Formálna demokracia však existuje, aj napriek citovaným negatívnym 

spoločenským a politickým javom, už len v porovnaní s postavením občana do r. 1989. Mungiu 

– Pippide sa takisto dostatočne nevenovala vymožiteľnosti práva v Rumunsku. Ani v SR nie je 

                                                 
22  MARGINEAN, I. – PRECUPETU, I. – PRECUPETU, M. (2001): România în cadrul celu ide-al treilea val al 

democratizării. SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ, 1-4. Dostupné z 

<http://www.sociologieromaneasca.ro/2001/articole/sr2001.1-4.a02.pdf>. 

23 Kráľa Michala I. donútila k abdikácii a k odchodu z krajiny rumunská komunistická vláda 30. decembra 1947, čím 

sa de facto i de iure skončilo obdobie prekérnej polodemokracie v Rumunsku po II.svetovej vojne. Počas Veľkonočných 

sviatkov r. 1991 prišiel bývalý rumunský kráľ na návštevu Rumunska, aby si uctil pamiatku svojich rodičov. 

Rumunská polícia, s vedomím vtedajšieho prezidenta Iliesca, eskortovala bývalého rumunského kráľa späť na letisko. 

Pokiaľ šlo o reštitúcie nehnuteľností bežným občanom, bez právnej pomoci, sa nehnuteľnosti často nevrátili. Aj  

v jasných prípadoch, s právnou pomocou, proces trval až 12 – 15 rokov.  PSD presadila v parlamente totiž taký zákon o 

reštitúciách, ktorý nahrával bývalým nájomníkom. Čiže svojej politickej klientele, bývalým vyšie postaveným členom 

Rumunskej komunistickej strany RKS, agentom Securitate a najmä členom PSD z Bukurešti. Záujmy vlastníkov, 

vyvlastnených za komunizmu, zastupuje Forumul Civic Român. 

24 Podľa štatistických údajov uvádzaných Molnárom (MOLNÁR, G. (2002): Despre democraţiile particulare …, s. 7.), 

13% opýtaných rumunských občanov si v r. 1999 želalo, aby krajinu viedla armáda; 18% sa domnievalo, že by sa mal 

obnoviť komunistický režim; 19% si myslelo, že by mal byť parlament rozpustený a politické strany zakázané; 30% 

chcelo silnú ruku vodcu, bez parlamentu, ktorý by bol schopný prijímať rýchle, účinné a okamžité rozhodnutia; 59% 

uprednostňovalo vládu národnej jednoty, v ktorej by boli najlepšie pripravení technokrati a nahradili by volených 

politikov resp. tých, ktorých delegovali strany na základe výsledkov volieb; 62 % sa domievalo, že predlžovanie tranzície 

ide na vrub nekompetentných vlád. Viacerí rumunskí politológovia akoby mali strach vykreslovať Rumunsko aj 

v negatívnom svetle, aby nepokazili jeho imidž pred vstupom do EÚ. Aj štátni zamestnanci často považujú nenaštrbenie 

imidžu krajiny za vlasteneckú a profesionálnu povinnosť. Podľa našich skúseností im to vsugerovávali už za Ceaušesca. 
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táto kapitola uzavretá, najmä pri pohľade na nejednotný výklad zákonov zo strany polície, 

prokuratúry a Ministerstva spravodlivosti, pri každej zmene exekutívy. Táto citlivá téma 

v Rumunsku stále rezonuje, nie je nevyriešená a veľmi svojsky sa k nej stavia aj súčasná 

rumunská exekutíva. Dôkazom toho bolo aj odvolanie Moniky Macovei, ministerky 

spravodlivosti. Občanom pri nevymožiteľnosti práva zostáva dúfať už len v tzv. vyššie právo. 

K nemu sa často odvolávajú cirkvi, je jedinou nádejou pre radových, najmä veriacich občanov. 

Vyššie právo totiž kritizuje existujúce zákony a automaticky rozlišuje medzi právom a zákonom. 

(Sutor 1996) Idea vyššieho práva zamestnáva mysle bežných občanov, najmä pri pocite vlastnej 

bezmocnosti a pri pohľade na komplikovanú spoločenskú a politickú realitu. Pri absencii 

funkčnej demokracie, sa vyššie právo stáva vytúženou, ale vzdialenou métou. Bližšiu métu 

k funkčnej demokracii vystihuje Sartoriho definícia demokracie. „ ...Demokracia je jedinečným 

spôsobom otvorené napätie medzi faktom a hodnotou a závisí od neho. Možno preto povedať, že 

iba demokracia vďačí za svoju existenciu svojim ideálom. A preto potrebujeme pojem 

demokracia. Bez ohľadu na deskriptívnu nepresnosť, prispieva k zachovaniu ideálu, čiže toho, 

aká by demokracia mala byť“ (Sartori 1993, s. 10). Ideál funkčnej demokracie, je teda stálou 

výzvou pre občanov. Riešením by mohla byť toľko deklarovaná, ale nenapĺňaná občianska 

spoločnosť, založená na priamej demokracii. Ide o proces dlhodobý, ktorý ani v SR, ani 

Rumunsku nie je momentálne reálny. Politika je žiaľ, v oboch krajinách chápaná ako nutné zlo, 

pretože spolužitie politických elít, klientelistických skupín a radových občanov je neriešiteľným 

problémom. Spoločenskí aktéri, ktorí by situáciu mohli riešiť legálnou cestou, sú len traja. 

Politické strany, inštitúcie obdarené legislatívnou inicitívou  a občania.  

 

 

Ktorí aktéri  generovali „šedú zónu demokracie“  

a čo ju udržiava pri živote? 

 

          Hlavnými tvorcami „šedej zóny demokracie“ boli a sú „záujmové skupiny“ a 

„klientelistické skupiny“ presadzujúce politický klientelizmus. Tieto dve skupiny majú podľa 

nás dve rozličné podstaty. „Záujmové skupiny sú po politických stranách najvýznamnejšími 

faktormi, ktoré ovplyvňujú ekonomické, ale i politické dianie  a presadzujú tak záujmy a ciele 

rôznych jednotlivcov a skupín.“ (Sopóci 2000) Záujmové skupiny sú podľa nás takto 

vymedzované príliš široko. Klientelistické skupiny ako pojem a realita by mali byť už definované 

samostatne. Sú politicky a spoločensky konkrétnejšie, takmer vždy majú silné ekonomické 

pozadie; s tým súvisí aj spomínaný termín „klientelistický kapitalizmus“ či vnútrostranícky 

„kmotrovský kapitalizmus“ a samozrejme „šedá ekonomika”. Klientelistické skupiny sú spojené 

- pred voľbami, ale aj počas volebného obdobia - rôznymi finančnými, mediálnymi a 
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personálnymi kanálmi s politickými stranami. Za to dostávajú prednostné štátne objednávky, 

ich ľudia sa posúvajú ad hoc do štátnej správy atď. Preto sa domnievame, po skúsenostiach 

s obskúrnymi praktikami nielen ľavicových strán (PSD, ČSSD), ale aj pravicových politických 

strán (PNL v Rumunsku, SDKÚ v SR), že klientelistické, nie záujmové skupiny sú často 

skrytými kormidelníkmi politických strán. Na veci nemení nič ani skutočnosť, že sú schopné 

lavírovať zľava doprava a prispôsobovať sa medzinárodnej situácii resp. európskym 

podmienkam. Náš názor nepriamo potvrdzuje Sopóci ďalšou pasážou, v ktorej tvrdí, že na 

„rozdiel od politických strán záujmové skupiny nemajú zámer získať politickú moc. Usilujú sa 

iba ovplyvňovať vládu, a nie stať sa jej súčasťou.“ (Sopóci 2000) Ovplyvňovanie vlády platí 

najmä pre záujmové skupiny, odborárske či profesionálne zväzy, ktoré sú pred voľbami takmer 

vždy podporované opozíciou. Typickým príkladom v SR sú zdravotné a čiastočne učiteľské 

odbory. Klientelistické skupiny však vládu nielen ovplyvňujú, ale in extremis určujú aj jej 

medzinárodnú politiku. Ideálnym príkladom bol tlak českých majiteľov rumunských železiarní 

Tepro Iaši na vládu ČR. Roku 2001 ich totiž rumunská prokuratúra obvinila z objednávky 

vraždy miestneho odborového predáka.25 Klientelistické skupiny, najmä s nadnárodným 

pozadím teda do činnosti vlády, štátnych financií a obsadzovania významných miest priamo 

zasahujú. Aj politická prax v SR nám ponúkla viaceré prílady. Manažér Coca-Coly (dnes už člen 

zdanlivo najvýznamnejšej opozičnej pravicovej strany) mal byť touto stranou nominovaný na 

komisára EK. Keď neuspel, premiér ho menoval za vládneho komisára pre obnovu Vysokých 

Tatier. Keď svoju misiu veľmi skoro splnil – a možno nebola ani taká výhodná ako sa pôvodne 

zdalo – bol menovaný za vládneho komisára pre zavedenie eura. Klientelistické skupiny sa 

zriedkavo, podľa okolností pretvárajú na stranu, ako tomu nasvedčovali indície okolo strany 

ANO v SR a Konzervatívna strana PC v Rumunsku. Klientelistické skupiny ignorujú ideologické 

či hodnotové princípy a podľa výsledkov volieb alebo nálad v spoločnosti presedlávajú na iných, 

niekedy diametrálne odlišných politických favoritov. Len v krajných prípadoch podporujú 

násilné akcie; príkladom môžu byť mineriády čiže nájazdy rumunských baníkov na Bukurešť 

v r. 1990 a 1991. Môžu sa takticky postaviť aj do pózy obetí; na ilustráciu môžeme uviesť 

protest šikovne nalákaných občanov proti avizovanému obsadeniu Markízy v r. 1998. Tým sa 

zvýšil jednak rating televízie a jednak imidž jej riaditeľa, budúceho predsedu liberálnej strany. 

Medzi politickými stranami a klientelistickými skupinami môžu existovať rôzne, často 

                                                 
25 Predstaviteľ Železáren Veselí na Moravě bol v r. 2001 rafinovaným spôsobom nepriamo zatiahnutý do vraždy 

odborového predáka v privatizovanom železiarskom podniku Tepro Iaši, na severe Rumunska. Keďže vtedajší rumunský 

premiér stál za skupinou, ktorá privatizačný boj pôvodne prehrala, český podnikateľ bol okamžite v Iaši zatknutý 

a uväznený. Po niekoľkomesačnom tlaku českej vlády, vrátane hrozby zavedenia víz pre občanov Rumunska,  proces 

s podnikateľom preniesli do Târgu Mureš. Napokon sa mal proces konať v pohraničnom meste Arad. Podnikateľa pustili 

z väzenia, zadržali mu pas a bol mu určený pobyt v hoteli. Na nový pas z ČR napokon podnikateľ Rumunsko 

poloilegálne opustil. Z dôveryhodného diplomatického zdroja máme informácie, že podnikateľ mal výrazný vplyv na 

vtedajšiu vládu ČR. 
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nevyspytateľné  stupne prepojenia. Strany, ktoré v jednom volebnom období plnili istú politickú 

misiu a mali prístup ku zdrojom, vrátane európskych, sa po prípadnej  dohode 

s klientelistickými skupinami usilujú o udržanie pozície vo vláde nasledujúcej. Ako si inak 

vysvetliť vyhlásenie SMK, ktorá 24 hodín po voľbách v r. 2006, sa ako prvý politický subjekt 

ponúkol víťaznému SMER-u za koaličného partnera vo vláde. To isté platí o Demokratickom 

zväze Maďarov v Rumunsku UDMR, ktorý bol v r. 2004 ochotný vtúpiť do vlády vytvorenej tak 

PSD ako aj PD. Niekedy nemusí ísť po voľbách, či pred voľbami, ani o stranu, ale o jednotlivca 

so silným profesionálnym, konexiálnym či personálnym pozadím.26 Aj v stranách samotných sa 

môžu vytvárať klientelistické skupiny alebo stranícke špičky sú pôvodne konštituované z 

klientov. Typickým príkladom je SNS a v Rumunsku Strana Veľké Rumunsko PRM. 

Najrozšírenejší je vnútorný stranícky klientelizmus, kedy významní členovia strany, aktívni 

jednotlivci z verejnej správy, s výsadným postavením v mestách atď., prinášajú strane potrebný 

kapitál na predvolebné kampane, financovanie prevádzky sídiel strany atď. Aj podľa zásluh 

v tejto oblasti sú potom nominovaní na vyššie resp. zvoliteľné miesta na kandidátkach, do 

diplomacie, do straníckej hierarchie. Samozrejme, sú limitovaní povolebným algoritmom.27 

Predĺžené ruky klientelistických skupín sa objavujú na politickej scéne väčšinou po voľbách. R. 

2002 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva lesného a vodného hospodárstva organizátor 

volieb SDKÚ na Horehroní; po voľbách v r. 2006 sa stal riaditeľom STV človek blízky SMER-u, 

ktorý údajne sprostredkovával kontakty s ČSSD. Klientelistické skupiny uplatňujú svoje vlastné 

nároky alebo nároky politickej strany, na ktorú vsadili, priamo alebo cez významné odborné 

resp. expertné skupiny, cez médiá a justíciu. (Sopóci 2000) Vodcovia ovplyvňovaných resp. 

financovaných politických strán sa zvyknú o ekonomické či politické „výdobytky”  

s klientelistickými skupinami podeliť. Problém nastane, ak si „výdobytky” uzurpujú pre seba 

alebo pre úzku skupinu najvernejších. To vyvoláva negatívne reakcie spolustraníkov, spojených 

zväčša s inými klientelistickými skupinami. Príkladmi, hodnými zamyslenia, sú napríklad 

viaceré schizmy v HZDS, ale aj v SDKÚ. V spleti týchto vzťahov hrajú osobitnú rolu tzv. 

                                                 
26 V septembri 2002, niekoľko dní pred voľbmi, vtedajší šéf rezortu slovenskej diplomacie a člen vládotvornej pravicovej 

strany bez škrupúľ v televízii vyhlásil, že je pripravený prijať funkciu ministra zahraničných vecí aj vo vláde, ktorú 

vytvorí SMER. (SMER bol totiž jasne na čele predvolebných prieskumov.) 

27 Z médií je známy prípad starostu bratislavskej mestskej časti Rača, ktorý bol odsúdený za korupciu. Napriek 

dokázanému úplatkárstvu (a predpokladaným príspevkom strane) sa za neho postavilo „jeho“ väčšinové zastupiteľstvo. 

Korunu všetkému nasadil bývalý predseda hnutia, ktorý prekvapujúco vyhlásil, že aj ústredné vedenie ho malo 

„podržať“. R. 2003, v súlade s volebným algoritmom, pripadli spomínanému hnutiu aj miesta v diplomacii. Predseda 

hnutia navrhol na post veľvyslankyne vo Vatikáne učiteľku angličtiny a nemčiny. Návrh vyvolal rozpaky na viacerých 

miestach. Rozpaky pramenili z viacerých dôvodov. Predseda hnutia bol pravidelným rodinným hosťom rodiny dámy; 

dezignácia dámy vyvolala prekvapenie v rezorte slovenskej dipomacie i vo Vatikáne. „Katolícke“ Slovensko si totiž malo 

uvedomiť, že veľvyslancom vo Vatikáne by mal byť prednostne muž. Nepríjemnostiam sa mohlo predísť tým, keby bola 

dáma dezignovaná do inej krajiny, kde hlavou štátu je napríklad kráľovná atď. 
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sprostredkovatelia, ktorí nemajú so stranou navonok nič spoločné a zabezpečujú len kontakty a 

prípadné tranzakcie. Veľmi rozpačito zapôsobilo v tejto súvislosti odhalenie sprostredkovateľa, 

ktorý údajne operoval menom prvého slovenského premiéra a vymáhal pre seba (?) financie od 

majiteľov kedysi privatizovaného majetku. V Rumunsku sme takisto zaznamenali viaceré 

rozchody alebo odchody významných a vplyvných politikov z PDSR. Udialo sa tak aj napriek 

tomu, že PDSR bolo pri moci, kumulovane, veľmi dlho, takmer 11 rokov. Za všetky uveďme dva 

najmarkantnejšie: (vynútený) odchod podecembrového premiéra Petre Romana a celej koaličnej 

PD od PDSR v r. 1991 a dobrovoľný odchod bývalého ministra zahraničných vecí Teodora 

Meleşcana z PDSR v r. 1996. Po neúspechu so svojou ministranou Aliancia pre Rumunsko ApR 

sa po r. 2000 pridal k PNL. 

          Do klientelistických skupín treba zahrnúť aj slobodomurárske lóže, ktoré však v 

Rumunsku hrajú menej významnú rolu ako klientelistické skupiny.28 Ukážkovým príkladom 

inštitucionalizovanej korupcie, napríklad pod záštitou slobodomurárov, sú niektoré verejné 

objednávky vo Francúzsku.29 Klientelistické skupiny, tak ako aj slobodomurári, sa úzkostlivo 

vyhýbajú médiám a publicite. Naopak, záujmové organizácie, napr. odborové alebo 

profesionálne organizácie, lepšie povedané, ich vodcovia, sa usilujú o čo najväčšiu prítomnosť 

v médiách. V SR je inak tradíciou, že odborárski vodcovia  akosi zabúdajú na pôvodné poslanie 

a snažia sa o vstup do vysokej politiky … . V Rumunsku bol tento fenomén skôr atypický, 

odbory sa sústreďovali na aktívne pôsobenie pri privatizácii podnikov. Odborárske 

a profesionálne organizácie však nie sú vôbec stredobodom pozornosti politológov a bádania; 

skôr sú predmetom záujmu médií. Aj výskum sociológov a politológov v SR je zameraný viac na 

politické strany ako na klientelistické skupiny. V Rumunsku síce neexistujú o fenoméne 

politického klientelizmu ucelené publikácie, ale médiá ho analyzujú oveľa viac ako v SR. Na 

jednej strane majú bádatelia v SR málo zdrojov a informácií, ale tento, povedzme nevďačný 

výskum, predstavuje aj isté spoločenské a profesionálne riziko. Väčšina slovenských politológov 

a médií, na rozdiel od rumunských kolegov, klientelistické skupiny diskrétne prehliada. Skúmať 

prečo je to tak, je veľmi problematické. Pri hlbších analýzach, ako to naznačuje aj nasledujúca 

pasáž, by mohli vyjsť najavo prekvapujúce skutočnosti. „Šedú zónu demokracie“ resp. obskúrne 

prostredie, potrebné pre udržanie či získanie politickej moci, totiž ešte zahmlieva „politická šedá 

zóna“, ktorú udržiavajú pri živote takisto klientelistické skupiny, ale …  cez isté intelektuálne 

subjekty. Tak to aspoň vyplýva z názoru jedného fundovaného publicistu a analytika médií. „Je 

                                                 
28 V krajine existujú dve vedenia lóže. Jedna s koreňami v USA resp. v Škótsku, druhá vo Francúzsku resp. v 

Taliansku. Problémom je neochota pôvodného veľmajstra vrátiť sa z Francúzska do vlasti. Bývalý premiér Năstase mal s 

oboma privilegované vzťahy, ak môžeme usudovať podľa jeho účasti na jej oficiálnych podujatiach v Bukurešti a podľa 

stykov s veľvyslancami, ktorí ju v Rumunsku zastupovali. 

29 Verejné súťaže v Lyone a okolí, najmä v stavebníctve, ovplyňujú, podľa našich skúseností a informácií, aj  členovia 

slobodomurárskej lóže. 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 18

to príliš komplikovaná sféra, ktorú nemožno vystihnúť jednou formulkou. Zdá sa však, že je to 

niečo ako politická šedá zóna, v ktorej sa pohybuje veľa subjektov s neznámou legitimitou. 

Ťažko povedať, koho zastupujú a v médiách dostávajú neobyčajne široký priestor. Dokonca by 

bolo možné povedať, že dnes sa tretí sektor (z predchádzajúceho kontextu a z témy diskusie je 

zrejmé, že máme na mysli aj žurnalistov a intelektuálov, pozn. autora) používa na utlmenie 

demokracie. Jednoducho, vyraďuje kontrolné mechanizmy a na ich miesto dosadzuje 

nekontrolovateľné kontrolné mechanizmy.“ (Novosad in Abrahám et alii 2003) 

          V kontexte našej práce nás prioritne zaujímajú ekonomické, podnikateľské, lobistické 

skupiny alebo majetní a vplyvní jednotlivci, čiže všetky faktory, ktoré tvoria politickú klientelu. 

Ukážkovým príkladom v SR bol už odsúdený Jozef  Majský, v Rumunsku je vo väzbe Gabriel 

Bivolaru, obskúrny ropný mecenáš PSD, dlho na úteku. Na opačnej strane spoločenského 

vplyvu, so  spoločensky vítanými cieľmi, sú významné neekonomické skupiny a občianske 

organizácie. Spomeňme aspoň Transparency International Slovakia, Aliancia Fair play v SR 

a Asociatia PRO DEMOCRATIA v Rumunsku. Patria do tzv. tretieho sektora. Ten priamo na 

politiku nepôsobí, ale vytvára isté prostredie a spoločenskú atmosféru pre vnímavých občanov. 

„Tretí sektor možno nie je dobrý termín, je príliš široký, pokrýva takmer všetko od kampaní, 

ktoré ovplyvňujú verejnú mienku a zasahujú do boja o politickú moc až po neformálne 

združenia občanov, spolky a kluby, kde sa vytvára kontext pre to, čo László Szigeti nazval meta-

politický diskurz. Tu sa tvorí politická kultúra, pozadie, na ktorom sa odohráva konkrétna 

politika. Myslím si, že v tejto sfére bolo v minulosti oveľa živšie, ako je teraz.“ (Gindl in Abrahám 

et alii 2003) Podľa doterajších skúseností, v SR i v Rumunsku politický klientelizmus svoje 

záujmy  infiltruje do médií a verejnej mienky aj cez tento zdanlivo nezávislý sektor. Popri 

žurnalistoch v pravom slova zmysle sa cez médiá presadzuje aj veľa iných, rôznorodých osôb, 

zväčša intelektuálov – analytikov, pozíciu a poslanie ktorých je ťažké identifikovať. Situáciu 

komplikuje aj periodicky sa opakujúci jav: približne rok pred voľbami médiá útočia subtílnymi 

komentármi na existujúcu vládu, po voľbách zasa napádajú novú vládu. Na prvý pohľad je to 

prejav názorového pluralizmu a slobody prejavu, tlače atď. Menovania dovtedy nezávislých 

a razantných novinárov, redaktorov a reportérov na posty hovorcov ministerstiev novej 

exekutívy po voľbách sú však už minimálne podozrivé. Stupeň podozrenia zvyšujú aj novinári, 

ktorí boli kedysi vyhranení názoroví odporcovia napr. HZDS, ale bez ostýchania prešli ako 

hovorcovia k ľavicovému prezidentovi, k centristickým hnutiam ap. Viac však prekvapuje 

prispôsobivý postoj intelektuálov a akademických funkcionárov, ktorých ovládli politické strany 

alebo klientelistické skupiny.30 Aj občianske združenia a angažované intelektuálne kruhy, 

                                                 
30 „Postmoderného myslenie sa v posledných rokoch venuje najmä téme subverzie moci, pričom jej nositelia nadobudli 

v posledných štyridsiatich rokoch neuveriteľnú moc: intelektuálnu, lebo úplne ovládla nielen verejný, ale aj akademický 

diskurz, aj inštitucionálnu akademickú moc. ... Myslím, že intelektuáli takouto okľukou získali sprostredkovanú moc 

nad politikou. Politici sa dnes správajú doslova ako postmoderné bábky, riadené predstavou, že všetko vo svete je 
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zainteresované na spoločenskom a politickom dianí v krajine od pozadia politickej sféry priamo 

či nepriamo materiálne závisia. Kvôli väčšej dôveryhodnosti (a nekontrolovanosti) financie 

prúdia zväčša zo zahraničia. „Myslím si, že občianska spoločnosť doplatí na spojenie s 

politickou mocou. Politická moc časť občianskej spoločnosti korumpuje. A to práve preto, že 

občianska spoločnosť a časť intelektuálov prevzala na seba nepísané záväzky voči politickej 

sfére ... Ide mi o problém, kde priama politická závislosť deformuje pôvodné funkcie nadácií a 

občianskych združení. Jeden z dôvodov spočíva v priamom prepojení na politikum, ktoré sa v 

minulom období legitimovalo potrebou pomôcť demokracii. Táto formula však dnes už neplatí 

a napriek tomu, že sa ňou jednotlivé občianske prostredia diskreditujú, robia to aj naďalej.“ 

(Novosad in Abrahám et alii 2003) Z toho teda vyplýva ďalší paradox: aj časť intelektuálov 

prispieva k existencii „šedej zóny demokracie“. „Šedú zónu demokracie“ v Rumunsku, ale i v SR 

po r. 1992 teda generoval stranícky klintelizmus, buď priamo cez strany,  ale čiastočne aj cez 

tzv. tretí sektor. Nehatenú obskúrnu činnosť politických strán a klientelistických skupín 

(výnimočne i tretieho sektora) zastrešovala, stmeľovala a dynamizovala aj korupcia. Korupcia 

nebola ani v Rumunsku (tu bola skôr živelnejšie napádaná) ani v SR dostatočne adresne 

pranierovaná v médiách a vysokí politickí prominenti – okrem výnimiek, aj to hlavne po vstupe 

krajín do EÚ – sa nedostali pod sústredenú paľbu kritiky verejnosti. (Abrahám in Abrahám et 

alii 2003) Aj preto sa stala korupcia v oboch krajinách „inštitucionalizovanou“. „Medializácia 

a škandalizácia korupcie zvyšuje náklady na korupciu a podnecuje proces tvorby pevnejších 

korupčných zväzkov a organizačných štruktúr, ktoré sú skôr schopné odolávať tlaku nositeľov 

oficiálnych noriem správania. Tento proces sa nazýva inštitucionalizáciou korupcie a jeho 

zmyslom je ochrániť korupčné normy a skorumpovaných činiteľov pred hrozbami z odhalenia. 

... Vytváranie klientelistických sietí v politike a štátnej správe znamená prienik príbuzenských 

a priateľských vzťahov do sféry právnej univerzality a odosobnených pravidiel výkonu funkcie 

verejného činiteľa. Klientely posilňujú vzťahy dôvery a solidarity medzi skrumpovanými 

a korumpujúcimi a znižujú riziko vzniku nedorozumenia a porušovania dohodnutých pravidiel“. 

(Kráľová 2000, s. 105) „Inštitucionalizovaná“ korupcia a jej tzv. bezpečné kanály však požierajú 

čoraz väčšie prostriedky. Na tieto účely už nestačia domáce zdroje, ale siaha sa aj po 

veľkorysejších, európskych. „Inštitucionalizovaná“ korupcia si často bezohľadne vyárenduje 

svoje vlastné, výhradné pole pôsobnosti. (Diaľnice, ekonomické oživenie vidieka, škandál so 

spreneverou európskych fondov v Kalábrii, energetika atď.) Tak sa darí zároveň eliminovať aj 

vplyvy potenciálnych konkurenčných klientelistických skupín. (Kráľová 2000, s.106) 

Klientelistické skupiny samotné s korupciou, ako s pracovným nástrojom, by však „šedú zónu 

demokracie“ nevytvorili. Potrebujú pre tento nevznešený účel ešte spoločenskú distribúciu, 

                                                                                                                                                              
inscenovaným zdaním. Ten paradox však spočíva aj v tom, že subverzia moci sa aj pre nich stala nástrojom získania 

intelektuálnej a inštitucionálnej moci.“ ZAJAC, P.  In: ABRAHÁM, S. et alii (2003):  Médiá, Tretí Sektor a Intelektuáli ... 
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spúšťacie mechanizmy zahmlievania, interpretačné a dezinterpretačné prostriedky atď. Túto 

nevyhnutnú úlohu plnia médiá, ktoré boli účinným nástrojom udržiavania verejnej mienky na 

želanej úrovni za všetkých režimov resp. odkedy médiá v modernom slova zmysle existujú. 

Typickým príkladom mediálneho ovládania spoločnosti bolo obdobie normalizácie. Médiá 

a verejnú mienku po r. 1989 už ovládajú alebo ovplyvňujú majitelia médií, vrátane exekutívy. 

Seriózne politické komentáre patria v Rumunsku i v SR zväčša tým istým žurnalistom alebo 

analytikom. Politiky sa žiaľ zmocňujú aj médiá, ktoré majú blízko k šoubiznisu. V SR stačí 

spomenúť Markízu a Nový čas, v Rumunsku Pro TV a Libertatea. Úmysel je jasný: politiku 

podávať ľahšie stráviteľným spôsobom a udržiavať si stálu divácku resp. čitateľskú klientelu. 

Súkromné médiá sú prirodzene závislé od ich vlastníkov a finančných skupín, ale to je súčasť 

trhovej ekonomiky. Čiže väčšie slovo by malo patriť verejnoprávnym médiám, ktoré sú však 

zasa pod vpyvom vlády. S tým úzko súvisí aj nezávislosť a objektívnosť médií a novinárov. 

Existujú viaceré dôkazy, že veľa rešpektovaných novinárov je finančne a politicky závislých. Na 

ilustráciu vyjadrenie Egona Gála: „Spomeniem dve veci, ktoré ma zaujali najmä preto, lebo si 

ich všimli a pomenovali cudzinci. Boli tu dvaja komisári z EÚ, jeden Portugalec, druhý Dán .... 

Po preskúmaní slovenských médií dospeli k záveru, že nie sú demokratické, pretože väčšina 

mienkotvorných novinárov je na výplatných páskach niekoho: ambasád, silných hospodárskych 

a lobistických skupín a navrhli pred mediálnym výborom opatrenia, ktorými by sa tomu 

predišlo. ...  V Dánsku údajne funguje veľmi dobre etická komisia zložená zo siedmich 

poslancov, siedmich novinárov a jedného nezávislého sudcu, plateného z prostriedkov EÚ. 

Syndikátu novinárov v SR sa však zdalo, že to pripomína Slovenský úrad pre tlač a informácie... 

predĺženú ruku ÚV KSČ, ktorá z... redakcie a novinárov, keď prekročili hranice ideologicky 

vykolíkovaného priestoru. Predstavenstvo Syndikátu napísalo list do Bruselu, že títo dvaja 

komisári nám tu chcú presadiť niečo, s čím máme neblahé skúsenosti a uspelo. Syndikát 

vytvoril Etickú komisiu ... ktorá nemá takmer žiadne právomoci, ale oni tvrdia, že keď niekomu 

ide o satisfakciu, tak morálna satisfakcia je často vítanejšia ako finančná a tú morálnu budú 

generovať. Členmi syndikátu sú však aj ľudia, ktorí robia na kľúč pre médiá a tí vyjednávajú 

celkom na rovinu: pán minister, ak chceš aby som napísal o tebe pozitívne, na dosku 50 000 

korún. Vraj sa to deje bežne, aspoň podľa slov dánskeho komisára Tygesena. ... Mediálna aréna 

ľahostajne vstrebala dva druhy morálne poklesnutej publicistiky, ktoré sa zakorenili tak, že sa 

bez ohľadu na hlásanú etiku a jej kódexy tolerujú: 1. Publicistika podľa želaní a pokynov 

sponzorov (sem patrí aj publicistika objednaného a starostlivo vynegociovaného článku či 

relácie) a politických klientov (za honorár, alebo v rámci filozofie: sme na jednej lodi).  2. 

Publicistika, v ktorej dominuje presvedčenie (? ) novinára a to je neraz dôležitejšie ako fakt“. 

(Gál in Abrahám et alii 2003) Naporúdzi sú aj iné dôkazy. V roku 1998 vyšli najavo nepríjemné 

skutočnosti okolo dvoch publicistov, ktorí mali za úlohu „kupovať“ novinárov, aby písali články 

v prospech SDK. Prekvapil aj postoj známeho antimečiarovského novinára z denníka SME, 
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ktorý začal písať v r. 2003 články, nepriamo podporujúce SMER. Z denníka odišiel, vystriedal 

ďalšie periodiká, aby napokon skončil ako hovorca centristickej strany, ktorá vo voľbách v r. 

2006 neuspela. Podľa rumunského denníka Cotidianul, aj novinári, blízki prezidentovi, mali byť 

navrhnutí na posty vysokých diplomatov do USA a Spojeného kráľovstva.31 Názory Gála sa 

situujú na pravú, skôr kozmopolitickú stranu mediálnej barikády. Druhú stranu, ktorá chce 

byť zrejme národnou žurnalistikou, najlepšie vystihuje článok Kto a ako manipuluje od Jozefa 

Pálenického v Literárnom týždenníku. Autorovi prekážajú,v súvislosti s percentuálnym 

podielom na vstupoch do médií „rozličné združenia, nadácie ... ktoré sa chcú tváriť ako 

slobodné a nezávislé ... sú nezávislé od Slovenska ... a závislé od peňazí, od mocnej sily 

neoliberalizmu v celom svete, najmä však od dolárikov plynúcich z USA a z ďalších vyspelých 

krajín.“ (Pálenický 2007, s. 4) 

          Všetky hore citované postoje azda najlepšie vystihujú rozpoltenosť, ale aj závislosť médií, 

analytikov, žurnalistov, ale i tretieho sektora od politických tútorov, resp. od zahraničia. Potom 

stojí neoliberálny, kozmopolitný mediálny smer voči národnému, sociálnemu, domácemu, tak 

trochu dirigistickému, provládnemu. (Kdesi medzi nimi stoja pomerne seriózne a vyvážené a na 

slovenské pomery dostatočne konzervatívne viaceré nemecké a rakúske médiá.) Zostáva len 

dúfať, že médiá sa in extremis opäť vzchopia. Tlačový zákon, ktorý sa skôr dlhodobo odkladal, 

ako pripravoval,  je v SR opäť zdrojom polemík. V Rumunsku je názorové spektrum médií širšie 

a pestrejšie ako v SR: serióznosť a šoubiznis sú spojenými nádobami, ale ataky na prísun 

peňazí nadáciám, občianskym združeniam zo zahraničia atď. nie sú tŕňom v oku novinárov. 

 

 

Klientelizmus ako súčasť  hlavných politických strán v Rumunsku 

 

          Korupcia, klientelizmus, pomalá resp. brzdená reforma justície, zneužívanie eurofondov, 

neochota reformovať administratívu a decentralizovať štátnu správu sú aktuálnymi výzvami pre 

súčasných rumunských politických aktérov. Takmer všetky tieto negatíva plodila alebo neriešila 

PSD resp. PDSR. Adrian Năstase, predseda PSD, ich po r. 2000 toleroval, kryl, ba na nich aj 

participoval. On aj úzky kruh jeho politických dôverníkov bol totiž (až) v r. 2006 obvinený 

z brania úplatkov, z vydierania, zo zneužitia právomoci verejného činiteľa atď.32 Na druhej 

                                                 
31 MATIES, S. – POPESCU, O. (2007): Traian Ungureanu şi Sever Voinescu ambasadori pe Axa. Cotidianul, 13.2.2007 

Dostupné z <http://www.cotidianul.ro/index.php?id=9275&art=24503&cHash=a272cc353d>.  

32 Spolu s ním bola obvinená aj manželka Dana, bývalá riaditeľka Štátnej stavebnej inšpekcie a riaditeľ štátnej finačnej 
inšpekcie. Adrian şi Dana judecaţi pentru corupţie. (R.A.) In: Ziua, 14.11.2006. Dostupné z <http://www.ziua.ro> 
(Arhiva) 
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strane treba objektívne priznať, že za vlády PSD  Rumunsko splnilo väčšiu časť negociačných 

kapitol. Inercia a skorumpovanosť Năstaseho však prekážala už nielen skupinám v pozadí PSD, 

ktoré po vstupe Rumunska do NATO začali horúčkovite hľadať nový objekt politických 

investícií, ale aj prezidentovi a čestnému predsedovi PSD Ionovi Iliescovi. Po summite NATO 

v Prahe, 22. novembra 2002,  Iliescu mal nemenovanému rumunskému  novinárovi na margo 

Năstaseho povedať: „O să vedeţi cum îl  fac praf! Uvidíte ako s ním zatočím!“ Iliescu čakal na 

vhodnú príležitosť dosť dlho. Až po neúspechu Năstaseho v  prezidentských voľbách v decembri 

2004 do čela strany presadil rodinného priateľa, bývalého ministra zahraničných vecí Mirceu  

Geoanu. Politická jeseň 2004 bola mocenským medzníkom dvoch hlavných súperiacich strán – 

PSD a PD. ( Obe strany boli od r. 1990 súčasťou vplyvného FNS.) Năstase mal pôvodne dobre 

pripravenú predvolebnú partitúru. Bol premiérom a cez poverené ministerstvo voľby priamo 

organizoval a riadil. Jeho tajnou zbraňou boli aj kompromitujúce materiály dodávané tajnými 

službami. Identickú tajnú zbraň s neúspechom použil aj proti bývalej spravodajkyni EP 

v Rumunsku. Kompromitujúce materiály mal v zálohe aj proti prvému prezidentskému 

kandidátovi opozície – Teodorovi Stolojanovi. Nečakal však s útokom z tieňa, so silným 

protikandidátom číslo 2, s primátorom Bukurešti,  Traianom Băsescom z Demokratickej strany 

PD. Băsescov raketový nástup do médií a do verejnej mienky potom spôsobil, že PSD síce tesne 

vyhrala parlamanetné voľby, ale nie prezidentské. Băsescu svoj predvolebný, ale aj povolebný 

diskurz postavil na veľmi správnej analýze. Rumunské hospodárstvo a jeho zdroje, to jest 

finančné, nerastné a energetické, neposkytujú rovnaké šance všetkým potenciálnym 

záujemcom. Mala ich k dispozícii najmä politická klientela PSD, nie malí a strední podnikatelia, 

ktorí nemali blízky vzťah k politikom. Aj vidiek, na ktorý sa PSD vždy spoliehala, prestáva byť 

jej silným článkom. Vládna PSD preto chudobných roľníkov s niekoľkými ármi pôdy 

a minimálnym množstvom dobytka a poľnohospodárskych zvierat pred voľbami v r. 2004 rýchlo 

prehlásila za farmárov. Takáto štatistika jej totiž umožnila čerpať jednak štrukturálne fondy 

a jednak subvencie. Problém bol v tom, že projekty obnovy rumunského vidieka a výkazy rozlôh 

a majetku roľníkov vypracovávali skupiny blízke PSD a hojne na nich participovali. PSD bola 

preto kritizovaná nielen za zneužívanie eurofondov, ale aj za absenciu odborných ľudských 

zdrojov, ktoré by boli schopné vypracovať životaschopné projekty.  Razantný vstup Băsesca do 

médií bol naplánovaný; len kritika namierená voči PSD by nebola stačila. Za jeho častými 

a pravidelnými vystúpeniami určite stáli vplyvné mediálne a finančné kruhy. Vzhľadom na 

obskúrnu a neodbornú politiku nakladania eurofondov zo strany PSD,  sa klientelistické 

skupiny stojace pôvodne za PSD rozdelili: menšia, možno veľmi vďačná či vydierateľná  časť 

ešte zotrvačne podporovala v prezidentskej kampani a v parlamentných voľbách Năstaseho. 

Druhá časť aktivizovala a podnecovala k väčšej reformnej aktivite Iliescovu a Geoanovu 

skupinu. Tretia, finačne veľmi významná, predvídavo prešla k Băsescovej PD. Po voľbách 

v decembri 2004 vznikla vláda, aká nemala v podecembrových dejinách Rumunska obdobu. 
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Kto ju vytvoril? 

PD, PNL, UDMR a PC čiže centristi, liberáli, rumunskí Maďari a konzervatívci. 

 

          Hlavnú úlohu pri jej zostavovaní hrala samozrejme Demokratická strana PD prezidenta 

Băsesca. PD bola po r.1990 typickou centristicko – ľavicovou stranou. Vo voľbách v r. 2000 bola 

najsilnejšou opozičnou demokratickou stranou. Na tretie miesto (po PRM) jej stačilo len 7,03 % 

hlasov do poslaneckej snemovne a 7,58 % do senátu. Voľby svedčili o frustrácii voličov 

z vládnutia predchádzajúcej pravicovej Konvencie. PD zvyčajne bývala po každých voľbách 

jazýčkom na vážkach. V SR hrala podobnú rolu SDĽ, pravda, s výraznejšou sociálnou 

rétorikou. PD pôvodne založila skupina politikov sústredených okolo Petre Romana v r. 1992, 

pričom dovtedy bola spolu s PDSR súčasťou Frontu Národnej Spásy FNS.  Roman odišiel z FNS 

po roztržke s Iliescom; osobnými dôvodmi mali byť mineriády (nájazdy baníkov na Bukurešť) 

a Romanove machinácie s Ceaušescovým majetkom vo Švajčiarsku. Straníckymi dôvodmi bola 

uzurpácia ekonomickej  moci v župách zo strany PDSR. R. 2000 Romana vystriedal na 

predsedníckom kresle PD Traian Băsescu. Băsescu bol úspešným ministrom dopravy v r.1996-

2000 a v boji o kreslo primátora Bukurešti, v r. 2002, porazil aj silného kandidáta PSD Mirceu 

Geoanu. R. 2004, pred parlamentnými a prezidentskými voľbami, si PD zvýšila rating u 

elektorátu najmä vďaka Băsescovi. Jeho britká predvolebná rétorika pripomínala prejavy 

populistického politika SR začiatkom 90. rokov. Băsescu však bol a je v praxi ďaleko výkonnejší 

a efektívnejší. Spolu s liberálmi PNL vytvoril Alianciu DA ADA a vyhral prezidentské voľby. 

Aliancia síce nevyhrala parlamentné voľby, ale jej nový prezident vytvorenie vlády na čele s PSD 

nepripustil. Vládu teda vytvorila PNL, PD, Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku UDMR 

a Rumunská humanistická strana PUR, neskôr zmenená na Konzervatívnu stranu PC. PD 

zostáva po voľbách v podstate prezidentskou stranou a vývoj v Rumunsku po vstupe do EÚ 

v januári 2007 formálne pripomína situáciu vo Francúzsku v r. 1958. V krízovom spoločenskom 

a politickom období tam De Gaulle zostavil vládu a neskôr si nechal potvrdiť referendom novú 

ústavu s rozsiahlymi právomocami. Băsescu síce zostavil vládu podľa svojich hrubých predstáv, 

ale prezidentská pozícia mu nezaručovala väčší politický vplyv, hoci je silnejší ako napríklad 

vplyv prezidenta SR. Politický vplyv mu na prekvapenie však posilnila samotná opozícia. V apríli 

2007 totiž iniciovala pozastavenie jeho prezidentskej funkcie a vypísanie referenda. Băsesca 

však voliči suverénne, 75% hlasov, potvrdili vo funkcii. Băsescu tak nadobudol ešte silnejšie 

postavenie ako dovtedy a PD vládu opustila. Predchádzalo tomu viacero konfliktov. Súčasťou 

koaličného protokolu o spolupráci medzi PD a PNL z r. 2005 bola aj klauzula, že nebudú do 
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svojich radov verbovať politikov a voličov opozície, čiže PSD a PRM.33 Opak bol pravdou. PD 

pokračuje v politike PSD (boli kedysi predsa súčasťou FNS), čiže má tendenciu byť 

štátostranou. Prijíma do strany štátnych úradníkov, na centrálnej i župnej úrovni, najmä 

z PSD. S tým zrejme súvisí aj prechod pragmaticky zmýšľajúcich klientelistických skupín od 

PSD k PD. Za PD tradične stoja skupiny, kontrolujúce najmä dopravné podniky a stavebné 

podniky, zamerané na dopravné komunikácie.34 V honbe za silnejšou členskou základňou PD 

šla až tak ďaleko, že po vnútrostraníckej kríze v koaličnej PNL ju chcela pohltiť. Zámer sa 

nepodaril, preto bývalý prezidentský kandidát a politický spolubojovník Băsesca, T.Stolojan, 

založil konkurenčnú Liberálno – demokratickú stranu PLD. PD opúšťa zvyšky pôvodnej ľavicovo 

– centristickej doktríny. Vystúpila zo SI a od novembra 2006 je členom európskych ľudovcov. 

(Veľmi podobný poloobrat učinila pôvodne Sociálno-demokratická strana v Slovinsku. Jej 

dnešný predseda a premiér už vedie tú istú stranu, prekrstenú na Demokratickú stranu. Táto 

strana je už pevnou súčasťou európskych ľudovcov …Uveďme však aj opačný príklad. 

Hodnotové a názvoslovné rošády neznamenali  vstup ĽS-HZDS do žiadnej významnejšej 

politickej skupiny EP.) K ľudovcom patria aj UDMR a Národná roľnícka kresťansko – 

demokratická strana PNŢCD, ktorá prepadla vo voľbách v r. 2000. Băsescu je napriek 

vyhratému referendu v prekérnej pozícii. Na jednej strane chce posilnenie ústavných právomoci, 

na druhej strane naráža na odpor časti obyvateľstva (45% občanov sa na referende 

nezúčastnilo) a väčšiny parlamentu, ktorým nevyhovuje tradičná rumunská centralizácia moci. 

Úmysel Băsesca je zdanlivo šľachetmý: o.i. sleduje centralizovaný boj proti korupcii. Zmenou 

volebného systému a zmenou ústavy by sa však dostal do pozície, ktorú momentálne  zastáva 

Putin.35 Na druhej strane, nový hlasovací systém by zrejme smrteľne zasiahol župných barónov 

PSD a sekuristickú sieť. Băsescu sa príliš spolieha na nový hlasovací system a ďalekosiahle 

reformné plány ústavy a posilnenie prezidentských právomocí sa mu nemusia vydariť. Najmä 

ak berieme do úvahy spomínaných 45% opatrných voličov v nasledujúcichc voľbách. Z ich 

neúčasti na referende možno urobiť dva závery: Băsesca nepovažovali za hodného dôvery alebo 

nebol dostatočne presvedčivý, aby ich vyliečil z apatie. 

          V politickej praxi po vstupe Rumunska do EÚ je však zrejmý jeden fakt. PD preberá 

politickú klientelu PSD, ktorú PD s obľubou označovala za klietelistickú stranu. PSD zasa 

naopak označuje za klientelistickú stranu PD. PSD zrejme vie, o čom hovorí, pretože vie, akých 

                                                 
33 STĂNESCU, S. R. (2006): Prezidenţialii politici absorb PRM şi PSD, Editorial. In: Ziua, 10.2. 2006, Nr. 3546. 

Dostupné z <http://www.ziua.net/display.php?data=2006-02-10&id=193474>.  

34 IORDACHE, R. (2007): Bocet pentru mafia asfaltului. In: Ziua, 12.11.2007. Dostupné z <www.ziua.ro> (Arhiva).  
 

35  STĂNESCU, S. R.(2006): Prezidenţialii politici ...  
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jej bývalých klientov PD prevzala.36 Vzájomné obviňovanie z klientelizmu tak vchádza v 

Rumunsku do politickej módy.  

          Aj Národná liberálna strana PNL, pôvodne najvýznamnejší koaličný partner PD, pritvrdila 

pred voľbami protiklientelistický diskurz voči PSD. Podpredseda PNL Paul Pacuraru napríklad 

v júni 2004 vyhlásil: „Dokážeme, že PSD je klientelistickou stranou... Aliancia začne 

monitorovať záujmové skupiny a spoločnosti, ktoré profitovali zo zmlúv, z investícií 

a z preferenčných kontaktov v rámci ministerstiev i žúp.“37 Ako dôkazy mali poslúžiť utajené 

zmluvy, cenové ponuky, spôsob výberovových konaní atď. Aj na základe tejto nemilosrdnej 

kritiky a rétoriky PSD sa PNL vyšvihla v r. 2004 popri PD do vlády. PNL však od r. 2000 ticho 

kolaborovala s PSD. Veľa voličov ju vnímalo po r. 1989 ako historickú, pravicovú, 

antikomunistickú stranu, preto po r. 2000 začala strácať širší spoločenský kredit. 

Klientelistické skupiny, stojace kedysi za PSD, preniklo po r. 2000 do PNL aj cez uhladeného 

Teodora Meleşcana, bývalého ministra zahraničných vecí. Bolo len samozrejmé, že po voľbách 

v decembri 2004 PNL dostane post premiéra, pretože  Băsescu, predseda PD, bol zvolený za 

prezidenta. Napriek tomu, že PNL vedie vládu, nie je po voľbách v r. 2004 stabilnou stranou. 

Dostala sa do vleku bývalých klientelistických skupín PSD a v rozpore s liberálnymi princípmi 

dala stop vnútrostraníckej diskusii. Zbavila sa nepohodlných resp. spurných členov; za obeť 

padli i veľké stranícke ryby: obľúbená poslankyňa Mona Musca a minister zahraničných vecí 

Mihai Răzvan Ungureanu. PNL sa sústredila výhradne na vládnutie a akékoľvek spochybňujúce 

hlasy zvnútra rázne potlačila. Finišovala údajne v plnení negociačných kapitol a riešila akútne 

ekonomické a sociálne problémy krajiny. Jej postoj sa však nezmenil ani dnes a špička PNL 

a jej ministri sa odtrhli od členskej základne. Keďže pri vládnutí brala do úvahy viac 

klientelistické skupiny  ako názory členskej základne, PNL už nemá na ňu dostatočný vplyv. 

Členská základňa je beztak pomerne malá a PNL nemá vo svojom strede ani vhodného 

prezidentského kandidáta ako budúceho rivala Băsesca. Chýbajú jej aj tribúni na župnej 

úrovni, kde kedysi držala prím PSD. PNL je uzavretou stranou, s dominujúcou liberálnou elitou. 

„Nemá inú cieľovú skupinu ako  súkromných podnikateľov a na tých sa spolieha, vrátane 

vidieka.“ (Cioflanca 2006) Ako jediná strana otvorene priznáva podnikateľské resp. 

klientelistické pozadie. „Liberál otvorene priznáva, že v PNL existuje politická klientela. Líder 

PNL v Poslaneckej snemovni vyhlásil na konferencii bukurešťských liberálov, že každá strana 

má politických klientov. Toto vyhlásenie prichádza krátko po tom, čo politickí protivníci obvinili 

šéfa PNL Călina Popesca Tăriceana (a premiéra, pozn. autora ) že slúži záujmom úzkych skupín, 

poukazujúc na priateľstvo premiéra s petromagnátom Dinom Patriciom ... Áno, aj my máme 

                                                 
36 MARA, Ş. (2005): PSD califică PD drept un partid clientelar. In: Noul Adevărul, 25.06.2005. Dostupné z 

<www.adevarul.ro> (Arhiva, Politică).   

37 BBC Romanian: Liberalii - bilanţ pozitiv al alegerilor. 30.6.2004. Dostupné z 

<www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2004/06/040630_liberali_bilant.shtml>. 
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a budeme mať politickú klientelu, nemusíme sa báť to povedať. Mali ju Bratianovci (tradičná 

a uznávaná rodina vplyvných rumunských liberálov po I. svetovej vojne a v medzivojnovom 

období, pozn. autora), mali ju a majú ju veľké európske strany, ale musíme mať aj niečo iné.“38 

     Samozrejme, že aj PD, koaličný partner PNL, je klientelistickou stranou, ale má na čele 

rétora, ktorý má momentálne politický kurz. Najvýznamnejšími vnútornými, akcieschopnými 

oponentmi v PNL boli T. Stolojan (premiér v r.1991) a Valeriu Stoica, bývalý podpredseda vlády 

a minister spravodlivosti (1996-2000), ale sú príliš zviazaní s prezidentom. Valeriu Stoica má 

legislatívnu víziu zmien v krajine (poznámka 64), Stolojan reformnú ekonomickú víziu.39 PNL je 

popri PSD druhou významnou stranou, ktorá sa musí obávať o svoju budúcnosť. „Rumunské 

politické strany majú vážne problémy s nástupníctvom. ... Ťažko pochopiť túto realitu, najmä 

vtedy, keď má strana vedenie, ktoré nemá iné kladné vlastnosti ako vedúcu pozíciu v štáte, 

vďaka ktorej rozdáva funkcie a výhody.“ (Cioflanca 2006) Táto charakteristika sedí nielen na 

pravicovú (?) PNL, ale sedela aj na ľavicovú PSD. PNL je už v osídlach podnikateľov a stráca 

vlastnú identitu.  PNL je zrkadlovým obrazom KDH v SR (ale s opačnou ideológiou), z hľadiska 

potenciálneho, ale nevyužitého vplyvu, z hľadiska protitotalitných tradícií, ale aj z hľadiska 

nesprávne aplikovanej politiky voči členskej základni, z hľadiska politického a svojského 

ideologického elitárstva atď. Od apríla 2007 je PNL vo vláde len s UDMR a jesenná politická 

scéna sa nesie v jej réžii: prekvapujúco inicovala zmenu volebného zákona a zavedenie 

väčšinového volebného systému. Tento krok je jasný: PNL chce odobrať iniciatívu prezidentovi. 

          Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku UDMR je typickou národnostnou, ale 

i regionálnou stranou Rumunska. Napriek regionálnemu pôvodu jej bukurešťské politické 

podhubie vyhovuje.  Strana sa výrazne od r. 1990 nezmenila, čo sa oficiálne vysvetľuje relatívne 

stabilnou (ale od r. 2004 klesajúcou) voličskou základňou, konštantným politickým programom, 

neidentifikovateľným politickým zafarbením, porovnateľným s SMK v SR. Obe národnostné 

strany majú totiž črty pravicovej, liberálnej i kresťanskej strany, ba dokonca  nesú i sociálno – 

demokratickú pečať. To všetko v závislosti od toho, aké záujmy v danom momente preferujú 

alebo napĺňajú. Ich pôsobenie i vnútornú hierarchizáciu ovplyvňujú ad hoc aj domáce tajné 

služby a médiá. Napríklad v marci 1990 prišli do Târgu Mureš „potlačiť“ rozzúrení rumunskí 

sedliaci manifestáciu rumunských Maďarov. Kto ich zorganizoval? Priviezla ich ešte zrejme 

                                                 
38 Realitatea TV: Crin Antonescu a declarat că PNL are şi va avea clientela politică. 17.12. 2006. Dostupné z 

<http://www.realitatea.net//index.php?domeniu=1&stire=31055>. 

39 Teodor Stolojan je uznávaný národohospodár, momentále je blízkym poradcom prezidenta Băsesca. Ako premiér 

(16.10.1991 – 19.11.1992) mal hlavnú zásluhu na tom, že v Rumunsku sa neroztočila inflačná špirála. Po jeho 

odstúpení sa inflácia výrazne zvýšila, ale nedosiahla také rozmery ako v Bulharsku v r. 1996-1997. Stolojan považuje 

ekonomickú politiku súčasnej vlády za neefektívnu. Požaduje okamžité zavedenia kontrolného systému DPH, prijatie 

dlhodobej fiškálnej stratégie, rozvoj infraštruktúry, prípravu ľudských zdrojov na vypracovávanie európskych projektov. 

V tejto súvislosti považuje za chybu nedostatočné financovanie školstva a zdravotníctva.  Stolojan critică guvernul. In: 

AZI, 29.06.2006. Dostupné z <www.azi.ro/arhive/2006/06/29/starea.htm> (Arhiva). 
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dobre organizované elementy bývalej Securitate. Podobná šovinistická šou sa konala v tom 

istom období aj v Bukurešti, ale jej gros tvorili mladí, podgurážení fanatici pozvážaní z celého 

Rumunska s bojovým sloganom: „Murim, luptăm, Ardealul apărăm!“  Aj keď v boji zomrieme, 

Sedmohradsko ubránime.40  UDMR mal však v boji za práva svojej menšiny čo naprávať.  Za 

Ceaušesca sa totiž situácia menšín zhoršila. Od r. 1952 existovala v Rumunsku Maďarská 

autonómna oblasť, ktorú Ceaušescu v r. 1968 zrušil. Znížil sa aj počet škôl s vyučovacím 

jazykom menšín, vrátane materských, nanucoval sa len rumunský jazyk. Pozastavilo sa 

národnostné vysielanie, neuvádzali sa dvojjazyčné názvy obcí, úrady dokonca donucovali meniť 

si priezviská. (V SR, za socializmu, v porovnaní s ceaušescovským Rumunskom, mala 

maďarská menšina na okresnej úrovni životné a národnostné podmienky priam idylické.) Po 

stránke politickej sa UDMR sformoval zdola nahor z osobností, zo záujmových skupín 

s viacerými orientáciami a požiadavkami s rôznym stupňom radikalizácie. László Tőkes, hrdina 

z Temešváru, je príkladom najradikálnejšieho intelektuála v UDMR. Dnes, keď klesá počet 

voličov UDMR, on nadobúda silnejšie postavenie. (V novembri 2007 bol ako nezávislý zvolený do 

EP!) Zároveň prekážal aj centrálnej moci, ktorá nechala „hrdinu z Temešváru“ verejne 

kompromitovať.41 V SMK je politickým zrkadlovým obrazom Tőkesa Miklós Duray. V kontexte 

predchádzajúcej poznámky a v súlade so záujmom centrálnych vlád o umiernených 

národnostných politikoch, neberieme vyhlásenie Duraya, podľa ktorého bývalého predsedu 

SMK riadil pred a po r. 1989  dôstojník ŠTB, len ako pochúťku pre médiá. Popri radikálnom 

krídle pôsobí v UDMR aj kresťansko – demokratické a podnikateľské krídlo.  Na čele 

podnikateľov stojí poslanec Attila V. Firma jeho otca profitovala čiastočne aj z deblokácie dlhu 

Rumunska voči SR z čias RVHP.42 Prvým podecembrovým predsedom UDMR sa stal celkove 

prijateľný Domokos Géza. Druhým predsedom bol Szőcz Géza, ktorého podporovali aj Maďari  

v zahraničí. Vymenili ho uprostred volebného mandátu, lebo údajne podozrivo nakladal 

s prostriedkami UDMR. V danom momente bol terajší predseda, Marko Béla, najprijateľnejší. 

                                                 
40 Násilie a vzájomné  ukrutnosti poznamenali spolužitie Rumunov a Maďarov v severozápadnom Sedmohradsku, počas 

hortystickej okupácie i krátko po oslobodení. Faktami sú doložené masakry rumunských civilov horthystickými 

vojskami v obciach Sarmasu, Moisei, Traznea atď. V októbri 1944 odovzdala sovietska armáda civilnú správu 

severozápadného Sedmohradska rumunským orgánom, ktoré však nezabránili popravám Maďarov, zo strany 

vyčíňajúcich „občianskych“ gárd. Cieľom agresie boli najmä maďarsky hovoriaci roľníci, ktorí od r. 1940 obrábali pôdu 

Rumunov. Sovietska armáda musela opätovne prevziať správu do svojich rúk. Tieto udalosti stvárňuje napríklad román 

rumunského spisovateľa Titusa Popovici Setea Smäd (1958). Preložený bol do slovenčiny aj češtiny. 

41 Tőkes informoval o kompromitácii svojej osoby na sneme UDMR v marci 1998 v Târgu Mureš. Pointa kompromitácie 

spočívalo v tom, že Securitate napísala manželke pastora list, v ktorom uviedla meno dámy, s ktorou jej mal byť pastor 

neverný. Rodinnú diskusiu okolo predmetného listu už Securitate odpočúvala, nahrala ju a dala rumunským médiám. 

Tőkesove stanovisko  médiá odmietli uverejniť. 

42 Nábytkárska firma V. staršieho vyrobila na objednávku rumunského štátu nábytok v 100 % hodnote rumunského 

dlhu. Nábytok sa predal na britskom trhu a zisk sa zrejme rozdelil medzi výrobcu, obe národnostné strany a osoby 

z ministerstiev, ktoré tranzakciu dododli a odsúhlasili. 
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Domnievame sa, že skôr povahovo ako politicky. Práve za neho UDMR vsadilo na podnikateľské 

kruhy, čo narazilo na odpor Tőkesa  a Szsasza Jenő. Problémy maďarskej menšiny sú inak 

identické s problémami  ostatných obyvateľov: podľa prieskumu verejnej mienky v septembri 

2004  53 %  Maďarov v Rumunsku chcelo vyššie príjmy, 43,4 % zníženie daní a 40,3 % 

elimináciu korupcie.43 Peniaze resp. prístup k financiám a udržanie politického vplyvu na 

národnosť a krajinu sú leitmotívmi väčšiny politikov maďarskej národnosti. Politické 

a ekonomické záujmy sa však prelínajú nielen na úrovni celoštátnej politiky, ale aj 

na národnostnej. Od r. 1990 si UDMR si udržiava, vďaka navonok proklamovanej lojálnosti, 

dobré vzťahy s politickou mocou, bez ohľadu na to, či šlo o ľavicu či pravicu. (To isté platí aj o 

zástupcoch národnostných menšín v parlamente, najmä na úrovni žúp.) Za Constantinesca 

dokonca vstúpili do vlády, tak ako SMK v SR v r. 1998, čo vyslalo pozitívny signál voči EÚ.44 

Pragmatickosť má svoje výhody: jednak zabezpečí prežitie národnostnej strany a jednak ho 

berie na vedomie ústredná politická moc. UDMR dostáva časť peňazí od vlády, preto musí byť 

chtiac nechtiac lojálna. Dotačné prostriedky idú formálne cez nadáciu Communitas. Maďarsky 

píšuca tlač v Kluži však kladie nepríjemné otázky, spojené s osudom dotačných prostriedkov. Až 

v r. 2002 UDMR predložil po prvýkrát správu o hospodárení s dotáciami, ale správa bola krátka 

a neúplná. Suma sa pritom každý rok zvyšuje. R. 2001 štátna dotácia pre UDMR predstavovala 

90 mld lei, v r. 2004 to bolo už takmer 270 mld.45 Z toho jedna štvrtina bola určená na priame 

náklady UDMR a 20 mld na volebnú kampaň. UDMR ešte dostáva 7 mld lei ako parlamentná 

strana.46  Uniunea Civică Maghiară a Consiliul Naţional Secuisec (poslednú vedie Imre Fodor) 

sú spolu s Tőkesom najväčšími kritikmi UDMR a nadácie Communitas. Ich kritika je tvrdšia 

ako kritika rumunskej tlače, pretože majú zrejme vierohodnejšie informácie. Obe organizácie 

hodnotia UDMR ako subjekt, ktorý „vytvára totalitnú jednotu komunistického typu“.47 Kvôli 

centrálne prideľovaným financiám sú teda tieto dve organizácie izolované. Nie sú pritom dosť 

silné ani na to, aby nazbierali dosť podpisov na založenie vlastnej strany a uskutočnili prípadnú 

volebnú kampaň. Túto tvrdú skutočnosť požehnal aj nový zákon o voľbách, odhlasovaný aj 

UDMR. V decembri 2004 bol UDMR pripravený vstúpiť do vlády hociakej farby. Najmä preto, 

aby si udržal politický prehľad aj vplyv na centrálnej úrovni, ak ho maďarské etnikum nemá  

                                                 
43 BALOGH, R. (2007) : PSD cere Curţii constituţionale să simplifice demiterea lui Băsescu. Cotidianul, 26.4.2007. 

Dostupné z <www.cotidianul.ro> (Arhiva).  

44 UDMR mal v r. 1996-2000 vo vláde dve kreslá ministrov a 10 štátnych tajomníkov. V Tăriceanovej vláde mal pôvodne 

jedného podpredsedu vlády a troch ministrov. Od apríla 2007, kedy vládu opustila PD,  má ministrov štyroch.  

45 BALOGH, R.: PSD cere Curţii ...  

46 BALOGH, R.: PSD cere Curţii ... 

47 Imre Fodor, vodca Sikulov z Harghity. FODOR, I. (2007): Liderul secuilor indeamna romanii sa obtina autonomie in 

regiunile istorice. Správa Rompres. In: România liberă, 20.7. 2007. Dostupné z 

<http://www.romanialibera.ro/a101559/liderul-secuilor-indeamna-romanii-sa-obtina-autonomie-in-regiunile-

istorice.html>. 
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na regionálnej. V Rumunsku je – zrejme aj kvôli existencii silného maďarského etnika – 

problém decentralizácie  resp. vzťahu regiónov a centra totiž aktuálny. Odborníci označujú na 

medzinárodnej úrovni tento fenomén problém metropolizácie voči univerzalizácii. (Ivanička 

2006) Domnievame sa, že Rumunsko by malo stavať na silných regiónoch a investovať do 

infraštrukúry, nielen do dopravnej, ale aj do životného prostredia, vzdelávania a do verejného 

sektora vôbec, lebo od neho závisí životaschopnosť regiónov. (Ivanička 2006, ss.125 - 126) 

Rumunské regióny sú podľa nás ideálnou bázou pre regionálnu samosprávu. Bukurešťskí 

politickí činitelia majú zakódovaný v politických génoch dvojnásobný strach. Obávajú sa straty 

politického a ekonomického vplyvu a ešte väčší strach majú z decentralizácie a regionalizácie 

krajiny kvôli početným etnickým Maďarom. Inštitucionálne zmeny sú však podľa nás 

nevyhnutnosťou: zvýšia životnú úroveň regiónov a znížia národnostné trecie plochy. 

V Rumunsku je oproti SR viacero etnických zvláštností. V Rumunsku žije 22 etník, z ktorých 19 

má po jednom zástupcovi v poslaneckej snemovni. (19 poslancov etník nezahŕňa poslancov 

UDMR.) Početnosť maďarsky hovoriaceho etnika umožňuje UDMR mať reálne zvolených viac 

zástupcov tak v snemovni, ako aj v senáte. Ústava Rumunska je veľmi ústretová a 19 

menšinám jedno miesto garantuje, hoci volebný zákon určuje aj istý numerus clausus, ale ten je 

relatívne mierny.  (Slováci a Česi sú združení v spoločnom Demokratickom zväze Slovákov a 

Čechov v Rumunsku UDSCR a tiež majú jedného poslanca. V  Maďarsku, napríklad, menšiny  

nemajú zastúpenie v parlamente.) V  župách Harghita a Covasna žije koncentrované sikulské 

obyvateľstvo; na ostatnom území je maďarské etnikum zmiešané, tvoriac približne menšiu 

polovicu obyvateľstva žúp. Za Ceaušesca, sa do žúp s prevládajúcim maďarským etnikom 

cielene presťahovávali najmä chudobnejšie rumunské vrstvy zo severu (Moldova) a z Olténie 

(juh). Decentralizačný tlak na vládu bude silnieť nielen zo strany etník, ale aj zo strany 

samotných Rumunov. „Rozumná decentralizácia je preto (v rumunských pomeroch zvlášť, pozn. 

autora) tou najlepšou zbraňou proti globalizácii“. (Ivanička 2006, s. 126) Silné regióny, 

personálne doplnené, dokážu uplatňovať a presadzovať paradiplomaciu, nemusia sa spoliehať 

len na centrálny, často nevýkonný byrokratický aparát. To všetko za predpokladu, že sa 

zachová racionálne spojenie s centrom, lebo región padne ľahšie za obeť zahraničným 

oligarchickým skupinám. V súčasných rumunských pomeroch nie je však zriedkavosťou, že 

centrum samotné vedome obetuje aj región zahraničným oligarchickým skupinám. Mala by sa 

preto presadzovať teritoriálna demokracia, „regionálne samosprávy“.48 Budú zaiste originálnymi 

centrami národnej identity a udržia aj diverzifikované kultúrne hodnoty. Občianske hnutia 

v Európe sú proti sústreďovaniu moci a centralizácii inštitúcií tak v EÚ, ako aj v národných 

štátoch. Sústreďovaním moci v EÚ, sa globalizácia môže len urýchliť. Na druhej  strane, 

                                                 
48 Citovaný Imre Fodor vyzýva aj Rumunov, aby požadovali autonómiu (samosprávu) všetkých historických regiónov 

Rumunska. (Moldova, Valahia, Banat, Dobrogea, Transilvania a Partium čiže Sedmohradsko) Sedmohradsko sa delí 

nasledovne: samotný sedmohradský región, Crişana, Maramureş a Satmar. FODOR, I.: Liderul secuilor ... 
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štandardizácia,  ekonomické, ľudsko – právne a politické normy i prvky priamej demokracie EÚ 

sú pre rumunských a slovenských politikov nepríjemné, zavádzajú ich len pod tlakom. 

Schizofrénia niektorých rumunských politikov bola a je zrejmá: chceli do EÚ, ale nechceli 

implantovať normy vyplývajúce z acquis communautaire:  reformovať justíciu, bojovať proti 

korupcii, presadzovať ekologickú legislatívu. Postoj UDMR k navrhovanému väčšinovému 

volebnému systému (votul uninominal) bol pôvodne negatívny; pod vplyvom koaličnej PNL sa 

však zmenil. Špičkoví politici UDMR sa totiž skôr obávali osobných prehier. Väčšinový volebný 

systém by totiž pre regióny znamenal viac právomocí.49 

          Konzervatívna strana PC (pôvodne PUR) sa najskôr profilovala ako sociálno –liberálna 

strana. Do volieb v r. 2004, na rozdiel od UDMR, šla spolu s PSD. Po voľbách, na naliehanie 

prezidenta Băsesca sa pridala k vládnej koalícii, sformovanej Alianciou DA. Príslušnosť 

k inofarebnej vláde a nová európska realita (vstup Rumunska do EÚ) ju prinútili zmeniť 

dokonca názov. Od r. 2005 nesie konzervatívnu nálepku. Po neúspechu PNŢCD vo voľbách v r. 

2000, konzervativizmus v Rumunsku nemá ideového nositeľa, pričom v EP má silné zastúpenie. 

Posledne uvedený fakt je preto pre PC veľkým lákadlom. Je stranou hŕstky stredne bohatých, 

grupujúcich sa hlavne z bývalého rumunského zahraničného obchodu. Jej predsedom a 

najvýraznejším klientom je Dan Voiculescu, bývalý agent Securitate. PC vládu v r. 2007 

opustila.50 

 

 

Opozičné strany 

 

          PSD od r. 2003 resp. 2004  stráca volebné preferencie. Volebný neúspech resp. Pyrrhovo 

víťazstvo v parlamentných voľbách a prehraté prezidentské voľby v decembri 2004 odrážajú 

trend z r. 2003. PSD síce v r. 1999 vehementne odmietala útok NATO na Juhosláviu, ale bez 

problémov sa zapojila do vojny v Iraku. Zaiste to už bolo však aj prirodzené gesto Rumunska po 

vstupe do NATO. Proamerický diskurz však prišiel na objednávku, akoby z večera do rána, v r. 

2003, aby o.i. plošne vysvetlil vstup Rumunska do vojny v Iraku.51 Vstup do NATO však 

postavenie PSD v spoločnosti neposilnil. Kvôli lepšiemu imidžu seba i svojej strany, Năstase, 

                                                 
49 Na lídrov UDMR číha dvojnásobné nebezpečenstvo hlasovania o jednom kandidátovi v príslušnom volebnom obvode 

(regióne). Jednak môžu voličov a sympatizantov UDMR prehlasovať Rumuni (aj keď len o minimum hlasov) a jednak 

osobnosť – Rumun či Maďar má väčšie šance ako člen UDMR. 

50 Na činnosť PC „ venovali sympatizujúce firmy“ 3 miliardy lei. (1 € ± 3, 65 lei) Tieto firmy však majú obrovské dlhy voči 

štátu na daniach, sociálnych a zdravotných odvodoch. 3 miliarde de lei donate ilegal către Partidul Umanist Romăn. 

Úvodník. In: Libertatea, 17.3.2005. Dostupné z <www.libertatea.ro> (Arhiva).  

51 PREDA, C. (2004): Le proaméricanisme roumain: trahison et diffamation. Revue internationale et stratégique, No 53, 

printemps 2004, s. 107 – 112, extras separat. 
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premiér a predseda PSD v jednej osobe, začal preto servírovať koncom r. 2003 myšlienku, že 

„Rumunsko má fungujúcu trhovú ekonomiku”. Bolo to voluntaristické heslo a malo zakryť 

vnútrostranícku a etatizovanú korupciu. Năstase sa tak stal radikálny v požiadavkách voči EK, 

ale aj voči vlastnej straníckej špičke a klientom. Najvýznamnejší šéfovia klientelistických 

skupín, hrajúci pre PSD boli  Gabriel  Bivolaru, Dumitriu Sechelariu, Bebe Ivanovici, Corneliu 

Iacubov, Felix Motranul. Klientele pripadol aj ALRO Slatina. Tento prosperujúci hliníkarský 

podnik bol privatizovaný straníckou klientelou PSD spolu so zahraničným investorom. Firmy, 

podporujúce PSD, dlžia na odvodoch do štátneho rozpočtu desiatky mld nových lei a spomínaný 

ALRO dostával elektrickú energiu za zvýhodnenú cenu.  Năstase šiel pred vstupom Rumunska 

do EÚ ešte ďalej: poslanci za PSD nesmeli viesť obchodné spoločnosti, bez ohľadu na výšku 

kapitálu.52 Zákonite prišli promptné reakcie resp. otázky poslancov PSD, či ich firmy majú viesť 

príbuzní.“53 (Podobnosť s vyjadrením bývalého robotníckeho poslanca v NR SR nie je náhodná. 

Pozn. autora) Domnievame sa, že práve tí poslanci, za ktorými stáli klientelistické skupiny 

z jednotlivých obchodných a priemyselných odvetví sa napokon postavili proti Năstasemu, ktorý 

sám v obohacovaní nepoznal mieru. Už v r. 2003 sa teda sformovali v radoch PSD dva odbojné 

tábory:  

 

1. Poslanci, ktorí nesmeli podnikať a ktorí prichádzadli o financie pri spolupráci 

s klientelistickými skupinami.  

2. Župní baróni, ktorí profitovali zo štátnych zákaziek, PSD finacovali a „naháňali” jej v 

župe hlasy.  

 

     Župní baróni po vstupe do NATO, sa už nevenovali ani funkciám, ale hľadali nové politické 

objekty. Ako výstižne napísali médiá, „schizofrénia už bola viditeľná na každom kroku.“54 

Reakcia Iliesca na rozorvaných barónov a obskúrne podnikanie v strane, z 11.decembra 2004, 

svedčí o blížiacej sa straníckej pohrome. Vtedy verejne vyst 

úpil a pranieroval tzv.  „capitalismul de cumetrie“ čiže „kmotrovský (prepojený, župný PK) 

kapitalizmus“.55  Iliescu sa inak nikdy nezaprel, socializmu a sociálnym výdobytkom veril telom 

i dušou.56 Aj napriek tejto formálnej kritike, rumunská justícia za vlády PSD nesmela do r. 

                                                 
52 CRISTEA, R. C (2003): Acelaşi Mişchie, cu aceeaşi pălărie. Revista 22, anul XIV, Nr. 676,  18 – 24.2003. Dostupné z 

<http://www.revista22.ro> (Arhiva). 

53 CRISTEA, R. C. (2003): Acelaşi Mişchie ... 

54 „Marius Oprisan, predseda župnej rady Vrancea (PSD, PK) sa denne preváža na najmodernejšom džípe povedľa 

blokov, kde niet teplej vody kvôli stagnujúcej rekonštrukcii vodovodných a kanalizačných potrubí.“ CRISTEA, Radu 

Călin: Acelaşi Mişchie … 

55 CRISTEA, R. C.(2003): Acelaşi Mişchie ... 

56 Od dôverného, očitého svedka sme získali nasledujúcu informáciu. R.1985 zomrel v Iraku na chorobu srdca brat Iona 

Iliesca. V Iraku pracoval ako expert – hydrológ. Na žiadosť rodiny pop pochoval zosnulého podľa ortodoxného obradu. 
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2004 siahnuť na pochybných klientov, splodených PSD  v lone „kmotrovského kapitalizmu“. 

Iliescu, samozrejme kritikou mieril aj na Năstaseho, Năstase mieril na poslancov. Výsledkom 

bolo napokon to, že viacerí významní klienti PSD prešli pred voľbami v r. 2004 k PD. 

          Strana Veľké Rumunsko PRM vznikla po PDSR ako druhé, tvrdšie nacionalistické ego 

časti rumunského národa v r. 1990. Charakterizoval ju eklektický nacionalizmus, pretože na 

úroveň národných hrdinov kládla tak maršála Iona Antonesca ako aj Nicolae Ceaušesca. 

Pôvodne antisemitický postoj sa od r. 2003 začal meniť. Volebné apogeum dosiahla v r. 2000. 

Jej predseda Corneliu Vadim Tudor dostal v prezidentských voľbách 28 %, strana 

v parlamentných voľbách 21 %. Odvtedy  však neustále upadá, od r. 2005 sa prakticky 

rozpadá. Stráca síce aj jej umiernený ideologický partner, PSD, ale dôvodov rozpadu PRM je 

viac. PRM sa rozpadá nielen kvôli tomu, že jej nacionalistický diskurz nemá po vstupe 

Rumunska do EÚ opodstatnenie. Rozpadá sa aj kvôli tomu, že po strate vplyvu už nemajú jej 

špičkoví členovia prístup k ekonomickým a spoločenským hrozienkam. Naviac, proti lídrovi 

Tudorovi sa stavajú intelektuáli z vlastnej strany. Pomerne neznámy poslanec, Corneliu Ciontu, 

mu od r. 2005 odobral tretinu poslancov (13) a začal podporovať v poslaneckej snemovni PD.57 

Tudor už dlhšiu dobu mení ciele a metódy a dezorientuje tak voličov a župných vodcov. Jeho 

výsadné populistické miesto na rumunskej politickej scéne preberá Gigi Becali, ako rumunský 

Berlusconi. Ten nevsádza na antimaďarskú kartu, ale ako prezident STEAUA Bukurešť na 

populárny futbal a ortodoxnú vieru. PRM bola klientelistickou stranou sui generis. Inak 

povedané, klientelu PRM tvorili jej samotné centrálne a župné vedenia. Umožňovalo im to nielen 

poslanecké postavenie, ale aj vďačná a nenáročná voličská základňa. Tej totiž stačil 

protimaďarský diskurz, nie majetok. Podobnosť so SR nie je vôbec náhodná. Župný resp. 

regionálny charakter straníckeho klientelizmu vynikne ešte viac pri porovnaní ekonomických 

záujmov a aktivít bývalého primátora Kluže Gheorghe Funara a bývalého primátora Žiliny. 

Dobre čitateľná je aj zmiešaná stranícka štvorhra. Machovi vždy sekunduje výrečná dáma. 

Voličov rozpadajúcej PRM osloví zrejme Băsescu, ktorý umne, ad hoc, takrečeno homeopaticky, 

dávkuje národný diskurz. Nekritizuje Maďarsko za tzv. zasahovanie do vnútorných záležitostí 

krajiny, tzv. iredentu atď., ale poukazuje napríklad na nevysvetliteľnú spoluprácu UDMR s PSD 

v parlamente, pred voľbami, na ich delenie vplyvu  v ekonomických otázkach  atď. PD zrejme 

preberie aj časť voličskej základne PSD.  

          V Rumunsku dnes prebieha tvrdý ideologický, hodnotový, ekonomický a sociálny boj 

o voliča, ale aj o klientelistické skupiny.  V roku 2004 naopak platilo, že klientelistické skupiny 

                                                                                                                                                              
Iliescu stál na pohrebe obďaleč, ako keby sa ho obrad netýkal. Vedel totiž, že na pohrebe sú aj agenti Securitate, ktorí 

všetko nahlásia Ceaušescovi. (Iliescu bol od r. 1971 v nemilosti Ceaušescovcov.) Po skončení obradu sa priblížil 

k bratovmu hrobu, postavil naň prinesený magnetofón a z kazety zaznela internacionála. 

57 ISTOPOR, A. (2005): Aripa Ciontu zboară spre partidul lui Boc. Evenimentul zilei, 13.6.2005. Dostupné z 

<www.evenimentulzilei.ro> (Arhiva).  
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bojovali o politické strany. K podobnému boju došlo v rumunskej demokratickej histórii len 

dvakrát. Prvýkrát v r. 1856, po vzniku rumunských kniežatstiev. Vtedy však bola politická 

ponuka jednoduchá, limitovaná na dva tábory: domáci konzervatívny a liberálny 

(profrancúzsky). Druhýkrát v r. 1918, po víťaznej vojne a po vzniku Veľkého Rumunska.58 

 

 

 

Aké iniciatívy  a legislatívne kroky môžu eliminovať „šedú zónu 

demokracie“ ? 

 

          Rumuni chcú vzlietnuť, ale ich politická elita zostáva na zemi. Takto obrazne by sme sa 

mohli vyjadriť o súčasnej rumunskej politickej scéne. Nesmieme však prehliadať snahy 

niektorých rumunských politikov a väčšiny médií o zmenu volebného zákona a teda i volebného 

systému. Tzv. votul uninominal, je doslovne hlasovanie o jednom kandidátovi. V pravom slova 

zmysle je to však snaha o zavedenie väčšinového systému, ktorý inak veľmi dobre vyhovuje 

naturelu súčasného prezidenta Rumunska, ale i dobe, v ktorej sa Rumunsko nachádza.59  

                                                 
58 Viď recenziu autora na publikáciu SCURTU, I. et alii: Enciclopedia partidelor politice din România. (1859-2003). In: 
Historický časopis, 52, 4, 2004, s.739-740. 
59 Čo je vlastne voľba „jedného kandidáta“? Rumunské médiá, verejná mienka, ale i politické strany  myšlienku voľby 

„jedného kandidáta“ berú s plnou vážnosťou, je lákavá i nebezpečná zároveň. Je to priama voľba individuálnych 

kandidátov, nie predloženie uzavretej volebnej kandidátky en bloc, ktorú zostavujú politické strany na základe menej 

transparentných a viac skrytých kritérií. Verejnosť od tejto voľby očakáva „zosobnenie“ kandidáta; má byť protipólom 

doterajších striktných straníckych kandidátok, na ktorých často figurovali neznáme alebo dokonca skompromitované 

osoby. Podstatnou negatívnou črtou doterajšieho volebného systému v Rumunsku, (i v SR) je nemožnosť voliča 

slobodne navrhnúť svojho kandidáta a ovplyvniť jeho budúcu činnosť. Preto je voľba „jedného kandidáta“ krokom 

vpred, aj keď ide len čiastočné zavedenie prvkov priamej demokracie.  Poslanci si budú uvedomovať Damoklov meč 

„neznovuzvolenia“ a verejnosť podvedome tuší, že takto zvolení poslanci budú vytvárať menej politický parlament, bez 

živočíšnych  tlakov straníckych centrál či politickej klientely. Mediámi zaužívaný pojem „voľba jedného kandidáta“ je 

veľmi zjednodušený výraz, ktorý politológovia nazývajú väčšinový volebný systém, s výberom jedného kandidáta. 

V rumunských podmienkach sa doterajší pomerný volebný systém skompromitoval z viacerých dôvodov. Najväčšiu 

apatiu spôsobilo takmer doživotné pôsobenie úzkeho, prestarnutého vedenia PSD v parlamente. Kandidáti pochádzali 

z nevzdelaných straníckych klanov, z bývalých a súčasných servilných straníckych funkcionárov a dobrodruhov. Aj 

kvôli nim obyvateľstvo Rumunska nepocítilo podstatné zvýšenie životnej úrovne, lebo legislatívne nepodporovali reformu 

úpadkového,  dirigistického hospodárstva.  

Kandidátky demokratickej opozície boli síce prešpikované vysokoškolsky vzdelanými  ľudmi, ale vidiek týchto ľudí 

neakceptuje. Paradoxné preto v Rumunsku aj v SR bolo, že tí, čo vidiek ochudobňovali a ožobračovali, boli (a čiastočne 

ešte aj sú) jeho vyvolenými. V priamej konfrontácii však demagógia PSD ťahala vždy za slabší koniec. Voľby primátora 

v Bukurešti a v Temešváre PSD pravidelne prehráva. Je to dané decembrovou tradíciou a multikultúrnym prostredím. 

Voľba jedného kandidáta bude testom demokratického charakteru modernej strany po vstupe Rumunska do EÚ. 

V novom systéme bude menej členov parlamentu, lebo budú zrejme dva volebné obvody pre kandidujúcich senátorov. 
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          Po vstupe Rumunska do EÚ sa začalo spoločenské myslenie aktivizovať viac ako v SR. 

Nová hlava štátu, začala otvorene hovoriť o potrebe politickej etiky, o intenzívnejšom boji proti 

korupcii, o nových kritériách, ktoré by mali politici spĺňať prv ako by sa uchádzali o dôveru 

voličov. Je to sympatický pokus zmeniť veci verejné k lepšiemu, hoci ani nový volebný systém 

nebude všeliekom. Takisto sa domnievame, že aj za prezidentom sú klientelistické skupiny, len 

so spoločensky aktuálnejšími cieľmi. Občianska odvaha a vstupovanie do konfliktov nie je 

silnou stránkou verejnosti ani v Rumunsku, ani v SR, ak si odmyslíme načasované aktivity 

lekárskych a učiteľských odborov, či sporadické petície intelektuálov. Preto nie je pre 

zainteresovaných prekvapením, že s iniciatívou na väčšiu demokratizáciu krajiny prichádza 

v Rumunsku  priamo hlava štátu.  

          Najväčšie úspechy zatiaľ krajina dosiahla v boji proti korupcii. Sú to však relatívne 

úspechy, pretože rozsah korupcie v Rumunsku je nevídaný. Na druhej strane vláda prijala 

niekoľko rozpačitých personálnych opatrení. Európske inštitúcie sa viackrát pochvalne vyjadrili 
                                                                                                                                                              
Na úrovni župy a podľa trvalého bydliska kandidáta. Do poslaneckej snemovne by mohli byť na jeden mandát až štyri 

volebné obvody: jeden v mieste bydliska kandidáta a ďalšie tri na úrovni rajónov, ktoré boli do r. 1965 pod župami. 

Prečo PSD v r. 1990 upustila od opätovnej rajonizácie žúp?  Aby zabránila ľahšiemu zapusteniu koreňov voľby jedného 

kandidáta, čiže systému okamžitej funkčnosti? V teoretickej oblasti votul uninominal poskytuje stabilitu vládnutia, hoci 

doterajšie „stabilné“ vládnutie PSD vďaka pomernému systému nebolo pre krajinu výhrou. Jeho ďalšou organizačnou  

výhodou je, že môže byť jednokolové.  Môže byť aj súťaživejší, dvojkolový systém, na spôsob francúzskeho, kedy do 

druhého kola postupujú dvaja najúspešnejší kandidáti. Popri vymenovaných výhodách sa dajú anticipovať aj nevýhody. 

Je výhodný skôr pre veľké strany, ktoré sa môžu stať dominantné. Dokonca sa môže stať, že z relatívnej väčšiny 

dosiahnutej vo voľbách, sa stane absolútna väčšina v parlamente. Tieto mandátové nožnice sa roztvárajú tým viac, čím 

viac mandátov je v hre v jednom volebnom obvode a čím menej je volebných obvodov.  Ostatné politické strany či 

zoskupenia sa môžu ocitnúť v menšine resp. dosiahnu len niekoľko desiatok mandátov. Výsledok môže samozrejme 

ovplyvniť aj spôsob vytvárania volebných obvodov, úroveň straníckych nálad,  politická tradícia vo volebnom obvode, 

výsledky predchádzajúcich volieb atď. Nový volebný systém závisí aj od sociálneho, profesionálneho a vekového zloženia 

v obvodoch. Vytvorenie volebných  obvodov by  malo byť čo najobjektívnejšie, čo bude problémom najmä v zmiešaných 

rumunsko – maďarských oblastiach. Momentálny systém UDMR veľmi vyhovuje Asociácia PRO DEMOCRATIA  

v analýzach tvrdí, že menšiny v dôsledku nového volebného systému nestratia. Z výsledkov, získaných na základe 

simulovania ostatných volieb vyplynulo, že  proporcia medzi počtom hlasov a mandátov zostane zachovaná. Obavy 

lídrov UDMR sú potom skôr obavou z osobného neúspechu.  

Po prvých voľbách podľa takto prijatého volebného systému sa objavia nelogické výslednice. Strana, ktorá napríklad 

dostala na celoštátnej úrovni 30% hlasov, sa nedostane do parlamentu, lebo nevyhrala ani jeden súboj vo volebnom 

obvode.  

Takýto systém by napríklad splodil jednofarebnú vládu. Voľba jedného kandidáta naproti tomu vytvára diskrepanciu 

medzi vôľou elektorátu a politickým obsahom hlasovania. Bude chýbať vyváženosť; riešením by bol kombinovaný 

systém ako napríklad v Maďarsku a v Nemecku. Votul uninominal je šitý na politické  systémy, kde sa zvýrazňuje 

súťaživosť, ale môže dôjsť aj k vylúčeniu z hry významného politického subjektu na celé volebné obdobie. O to však 

zrejme prezidentovi Băsescovi ide. 

Spracované podľa: BLAGU, B. (2007): Avantajele şi dezavantajele votului uninominal şi ale referendumului 
pe această temă. Hotnews, 5.3.2007. Dostupné z <http://www.hotnews.ro> (Arhiva) a  
MIHAI, C. (2000): Marea şansă a centru-dreptei: votul uninominal. România liberă, 19.8.2000, s. 7. 
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o bývalej razantnej ministerke spravodlivosti, ktorú však vláda odvolala! Podľa našich 

informácií to bolo na naliehanie klientelistických skupín, a to nielen z pozadia vlastnej strany. 

Vláda Rumunska po r. 2004 sa teda permanentne neriadi princípom „múdreho používania 

politickej moci.“60 Pre drvivú väčšinu rumunských i slovenských politikov preto skôr platí 

Macchiaveliho zásada: „Získanie a udržanie politickej moci sa musí riadiť, ak má byť úspešné, 

pokiaľ možno odhadzovaním morálnych zábran a zásadou okamžitého a čo najväčšieho 

prospechu“ (Sutor 1996, s. 69). V tom sa však prejavuje kategória sily, nie moci. Touto zásadou 

sa riadili po r. 1989 niektorí politici tak v Rumunsku ako aj v SR : dva surové nájazdy 

rumunských baníkov na Bukurešť (1990, 1991), eskortovanie bývalého monarchu z hrobu 

rodičov na letisko, parlamentná noc HZDS v novembri 1994 („my to prevalcujeme“), podozrivé 

vystupovanie prokurátorov v kauzách únosu syna bývalého prezidenta SR atď. Samozrejme, že 

hrubé prejavy fyzickej či parlamentnej sily sa už po r.1998 v SR a od r. 2000 v Rumunsku 

neopakovali, ale úzke stranícke, skupinové alebo individuálne záujmy, demagógia, zneužívanie 

tajných služieb, neštandardné ovplyvňovanie volieb, justície, neidentifikovateľní stranícki 

darcovia, nezúčtovateľné financie po voľbách atď. patria do bežného repertoáru politických 

strán v oboch krajinách. Bolo by naivné sa domnievať, že politici a strany využívajú moc len pre 

všeobecné dobro. Príslušné demokratické inštitúcie, občania a demokratické spoločenské 

mechanizmy preto musia v tomto kontexte hrať dôležitú kontrolnú a monitovaciu rolu, bez 

ohľadu na spektrum politickej  strany. Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese zohrávajú médiá, 

intelektuáli, čitateľnejší tretí sektor a využívanie demokratických pák, ktoré majú občania (i 

úprimní politici) k dispozícii. Tieto štyri významné spoločenské segmenty tak môžu významne 

eliminovať „šedú zónu demokracie“, zdokonaliť demokratické mechanizmy spoločnosti a pôsobiť 

na budúci vývoj. (Abrahám in Abrahám et alii 2003) 

          Médiá sa však musia striasť prílišnej závislosti a novinárska a profesionálna česť by 

nemala byť len prázdnym slovom. Príkladmi profesionálnych zásad sú postoje novinárov, ktorí 

radšej opustili dobre platené pracovné miesta, akoby mali podliehať cenzúre moci.  Médiá síce 

majú obrovský vplyv na verejnú mienku (najmä vizuálne), ale nesmú sa preceňovať a vždy 

nemusia znamenať najväčší tromf. (Gindl in Abrahám et alii 2003) Pri porovnaní médií v SR 

a v Rumunsku, nájdeme podobné (amerikanizácia) i odlišné črty. Najviac rozdielov spozorujeme 

                                                 
60 Pri aplikácii politickej  moci sa podľa Sutora (SUTOR, B. 1996, s. 68.) majú uplatňovať štyri princípy „múdreho 

využívania politickej  moci“: 

1) Vymožiteľnosť práva a právny štát. Najviac sa kritizujú právne poriadky štátov kvôli nerovnosti občanov pred 

zákonom a kvôli porušovaniu ľudských práv. Vychádza sa z toho, že ľudské práva patria každému jednotlivcovi. 

2) Umiernenosť v používaní moci, lebo okamžitý úžitok uzurpovaný držiteľom politickej moci má dlhodbé nepriaznivé 

následky a vedie nielen k  strate moci, ale aj ku kompromitácii a k potenciálnemu neúspechu v budúcom politickom 

súboji. Nehovoriac o ťažkej a komplikovanej náprave narušených vecí verejných. 

3) Vzájomnosť, spolužitie, komunikácia, zlučiteľnosť záujmov, rovnováha politických a spoločenských  síl.  

4) Prijateľnosť politických a profesionálnych  požiadaviek, aby sa nepoškodila krehká miera dôvery. 
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pri periodikách. România liberă je síce vyslovene pravicová, porovnateľná so SME, ale Cotidianul 

je denník, ktorý možno nazvať po ostatných voľbách prezidentským. V SR tento žáner periodika 

od vzniku samostatného štátu absentuje. Slovenská Pravda je denník, ktorý podľa nás kvalitou 

a objektívnosťou predčí väčšinu rumunských denníkov. Jej rumunská menovkyňa Adevărul 

(Pravda) mala rafinované nacionalistické tendencie a v hlbších politických analýzach bola 

badateľná demagógia. Považovala sa za denník novinárov strednej úrovne, zväčša bývalých 

dôstojníkov Securitate. (V Securitate mali aj externí agenti hodnosti.) Reakciou mladších 

redaktorov je založenie novej  Noul Adevărul. Ziua (Deň) je veľmi  kritický voči prezidentovi. Má 

síce potrebnú intelektuálnu a analyticku úroveň, ale je finančne závislý od petromagnáta Dina 

Patriciu. Evenimentul zilei padol v r. 2000 pod vplyv provládnych kruhov. Momentálne si však 

udržiava odstup od politických strán, možno preto, lebo patrí do nemeckého mediálneho 

koncernu. V Rumunsku vychádza oveľa viac denníkov ako v SR. Limitovanie veľkého tlačového 

mienkotvorného spektra – tak ako v SR – zrejme ešte len príde. V Rumunsku sú podľa nás 

médiá odvážnejšie, ale aj živelnejšie. Zrejme nesú aj dedičstvo medzivojnového politického 

koloritu, ktorý bravúrne priblížil spisovateľ I.L. Caragiale. Rumunské médiá druhého sledu, ale 

i populistickí politici, sa riadia osvedčeným rumunským pravidlom: kto nadáva, má pravdu ...  

Na druhej strane máme skúsenosti, podľa ktorých rumunskí politici znesú viac ako politici 

v SR. Na hlad po objektívnom a vyváženom spravodajstve odpovedali akoby súčasne dve nové 

televízne stanice: TA3 v SR a Realitatea v Rumunsku. Obe si zatiaľ udržujú vysokú sledovanosť 

a zatiaľ  nepodliehajú skupinám, ktoré stoja za politickými stranami. Takýto stav sa dá 

dosiahnuť minimálnou, ale veľmi jasnou a vynútiteľnou legislatívou, ktorá by pamätala nielen 

na etický rozmer, ale aj na konflikt záujmov.61 Najväčším spoločenským zlom, za ktoré sú médiá 

zodpovedné, je vyfabrikovanie politikov, ktorí sa neosvedčili alebo dlhodobo negatívne 

ovplyvňovali politickú scénu.62 Slovenská mediálna scéna takýmito politikmi hýrila, v 

 Rumunsku médiá toľko politických mesiášov po r. 1989 nevyprodukovali. Súviselo to azda 

s tým, že Rumunsko už malo štátnu suverenitu a hlavný politický protagonista decembra 1989 

                                                 
61 „Ide skôr o to, aby sa v médiách hlavného prúdu zachoval priestor pre vecnú, analytickú zložku ... pokladám za 

dôležitejšie ako ochranu absolútnu mieru slobody slova elementárnu ochranu ľudskej dôstojnosti. Rovnako si myslím, 

že v európskych pomeroch by mal byť ústavným spôsobom zakotvený ako jeden zo základných prvkov nielen konflikt 

ekonomických a politických, ale aj mediálnych a politických záujmov. Myslím tu, pravdaže, na moc súkromných médií v 

politike, ako o tom svedčia prípady Berlusconiho, Železného či Ruska. To nie je ich problém, oni si môžu umyť ruky, že 

len využívajú platné zákony, to je problém zákonov.“ NOVOSAD, F. In: ABRAHÁM, S. et alii (2003): Médiá, Tretí Sektor 

a Intelektuáli ... 

62 „Myslím si, že takáto situácia (vyrábanie politikov médiami, PK) je nezdravá tak pre politiku ako aj pre média. Keďže 

žijeme v európskych pomeroch, mali by sme sa porovnávať v prvom rade s európskymi a nie s americkými médiami. ... 

V Nemecku je systém rozsiahlej konkurencie elektronických verejnoprávnych a súkromných médií, pričom súkromné 

média nezasahujú do tých oblastí, ktoré pokrývajú verejnoprávne médiá, teda nekonkurujú im v oblasti spravodajstva, 

spoločenskej a politickej publicistiky. To nie je ich úloha.“ ZAJAC, P.. In: ABRAHÁM et alii (2003): Médiá, Tretí Sektor 

a Intelektuáli ... 
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– Ion Iliescu – sa na prevzatie moci dlhodobo pripravoval. Verejnosť zrejme vnímala Iliesca ako 

(kritizovateľnú) politickú nevyhnutnosť. Ostatní politici z PDSR vďačili za politické výslnie 

jednak Iliescovi a jednak masovej členskej základni. To isté možno konštatovať na margo 

viacerých politikov z HZDS. Samozrejme, že v oboch krajinách vyniesla do popredia podobné 

typy tribúnov či rečníkov aj krátka revolučná vlna, nielen médiá samotné. Uveďme 

porovnateľné paralely:  Ján Budaj/ Milan Kňažko – Mircea Dinescu/Ion Caramitru. Ich 

spoločnou črtou o.i. je, že ani jeden už v tzv. vysokej politike nepôsobí a netrpia zrejme 

existenčnými problémami. Jediným významnejším, od r. 2004 mediálne forsírovaným 

rumunským politikom, ktorý mal však dosť dlhú efektívnu a úspešnú ministerskú 

a primátorskú prax, je prezident Traian Băsescu. 

 

 

Intelektuáli 

 

          Jedinou možnosťou ako ovplyvniť výber alebo principiálne konanie politikov sú len voľby 

alebo referendá. Podstatná zmena nespočíva v nových menách na kandidátkach politických 

strán, ale v spôsobe prvotného výberu a návrhu kandidátov. V SR, myšlienku občianskej, 

priamej demokracie má ambíciu zaviesť len izolované hnutie hŕstky intelektuálnych nadšencov 

z Agory; nie je však ešte politicky konštituované a mediálne je prakticky neznáme. V Rumunsku 

Agoru donedávna „vlastnila“ PSD; mladej intelektuálnej ľavici dala priestor v časopise Agora 

Social – Democrată.63 Prvotný spôsob a výber kandidátov by sa  podľa priamej demokracie udiať 

petičným hlasovaním jednotlivých občanov od úrovne obce, cez okres a samosprávny kraj až po 

národný parlament resp. EP. Implantáciu týchto myšlienok by však mali zabezpečiť v prvom 

rade intelektuáli. Najskôr oni sú schopní  vyvinúť tlak na politikov aj medzi voľbami, len musia 

mať mediálny priestor. Najvhodnejší by boli nezávislí, materiálne zabezpečení intelektuáli, ktorí 

sa profesionálne v politike neangažujú, ale sledujú ju a vedia sa k nej vyjadriť. Majú potrebné 

znalosti a kompetencie; problémom je vhodná kombinácia ich odborností, záujmov 

a organizovanosti. Taktiež by to mohol byť spomínaný tretí sektor, ktorý je rešpektovaný, je 

organizovaný a dokáže mobilizovať ľudí. Otázne je, či dokáže byť názorovo samostatný resp. 

neovplyvniteľný skrytými chlebodarcami. Do úvahy prichádzajú aj ojedinelí a vzácni politici  – 

intelektuáli, s reálnymi reformnými víziami. V Rumunsku stojí za pozornosť iniciatívny návrh 

bývalého ministra spravodlivosti Valeria Stoicu na zmenu ústavy a zavedenie územnej 

                                                 
63 V Rumunsku, podľa volebných programov, sú občianskej demokracii  blízke  Demokratická strana (podľa názvu) a tri 

málo známe strany Partidul Iniţiativa Naţională, Partidul Noua Democraţie a Uniunea pentru Reconstrucţia României.  
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samosprávy.64 Angažuje sa aj skupina intelektuálov z časopisu Dilema veche, ktorá podporuje 

prezidentov návrh na zmenu volebného systému a ústavy. V SR sme zaznamenali ojedinelý 

príklad intelektuálnej odvahy vstúpiť do vysokej politiky zo strany bývalého veľvyslanca SR 

                                                 
64 Valeriu Stoica vychádza z presvedčenia, že reforma ústavy je inštitucionálnym základom reformy celého rumunského 

politického systému a zavedenia modernej demokracie, liberálneho typu. Ústavu z r. 1991 považuje za prežitý 

kompromis, plný protirečení, etnických reziduí a ideologickej strnulosti. Kompromisy síce doteraz držali pohromade 

politické triedy, ale spôsobovali periodické krízy, nefunkčnosť exekutív a problémy prezident verzus premiér. Novela 

ústavy z r. 2003 síce odstránila prežitky vo všeobecných ústavných princípoch, ale v hlave III a V sa nezmenili 

mechanizmy a efektivita verejnej a štátnej moci. Rumunsko tak stráca krok s európskymi demokratickými inštitúciami. 

Zmene ústavy musí predchádzať široká diskusia občanov, občianskych združení, médií, právnikov, rumunských i 

zahraničných politológov. Základnými subjektmi diskusie by mala byť opcia medzi parlamentnou republikou (Stoica je 

jej prívržencom) a prezidentskou republikou, opcia medzi jednokomorovým a dvojkomorovým parlamentom, opcia medzi 

starým a novým volebným systémom, opcia medzi starým a novým súdnym systémom, opcia medzi súčasným 

administratívno – teritoriálnym usporiadaním a reorganizáciou žúp. Župy by mali byť nahradené samosprávnymi 

regiónmi v rámci jednotného, decentralizovaného štátu. Stoicove návrhy zhrnieme do niekoľkých bodov : 

„A. Regionálna autonómia by bola medzičlánkom medzi štátom a miestnymi územnými správnymi celkami. Regióny 

musia byť dostatočne demograficky a ekonomicky silné a diverzifikované. Dnešné župy by zanikli. 

 B. Miestne územné správne celky (infraštátne infra-statale) budú metodicky riadiť obce a zabezpečovať im odborný 

servis. V.Stoica navrhuje zriadenie 10 regiónov, so samosprávnymi orgánmi, s vlastnou kompetenciou, s právom riadiť 

regionálne finančné, materiálne a ľudské zdroje. Obce (comune) budú mať buď vidiecky charakter (sate) alebo mestský 

(oraşe). Hlavné mesto regiónu bude strediskovým mestom (municipiu). Aj obce budú mať potrebný stupeň samosprávy. 

Mesto Bukurešť, okrem toho, že bude (je) hlavným mestom krajiny, bude zároveň aj hlavným mestom Regiunea 

Metropolitană Bucureşti.    

 C. Regionálnu samosprávu bude zastupovať regionálne zhromaždenie, zvolené priamym všeobecným hlasovaním, na tri 

roky. Bude poradným a regionálnym „zákonodarným” orgánom so záväznými uzneseniami a nariadeniami. Výkonným 

orgánom bude regionálna rada, na čele s guvernérom. Regionálnu radu bude voliť i odvolávať regionálne zhromaždenie. 

Taký istý systém bude platiť na úrovni obcí resp. dedín a miest. Starostovia a primátori, volení priamo, by mali mať len 

3 - ročný mandát namiesto doterajšieho 4 - ročného. Celoštátne zákonné normy budú nadradené regionálnym  a 

miestnym a súdne inštancie (prokuratúra) budú bdieť nad ich rešpektovaním. Nad ochranou regionálnych samospráv 

bude bdieť Ustavný súd. Právnu ochranu regionálnych samospráv a obcí voči sebe navzájom budú riešiť príslušné 

súdne inštitúcie.  

D. Decentralizácia  Zákonom, iniciovaným subjektom s právom legislatívnej iniciatívy a po konzultácii s regiónmi a 

obcami, sa budú môcť delegovať regiónom ďalšie, rozšírené právomoci z centra. Výnimkou budú právomoci štátnej 

moci, taxatívne uvedené v ústave. Výkon rozšírených právomocí môže byť zabezpečený exkluzívne regiónmi, paralelne 

alebo  komplementárne s ústrednou štátnou mocou. Regionálna decentralizácia nesmie zasahovať do jednoty štátu a 

rovnosti občanov. Regióny a obce budú môcť uzatvárať cezhraničné zmluvy alebo zmluvy so zahraničnými teritoriálnymi 

jednotkami na ich úrovni. Nebudú môcť uzatvárať mezinárodné zmluvy so štátmi alebo medzinárodné zmluvy s 

medzinárodnými organizáciami, ktoré by platili na území regiónu.” Budú však môcť spolupracovať s medzinárodnými 

organizáciami, čím vzíde potreba implantácie paradiplomacie. 

Návrh Stoicu je doteraz najodvážnejším pokusom o zmenu Ústavy Rumunska po r. 1990. Podľa nášho názoru, návrhy 

sú reálne a zmeny, aj keď nie všetky, sa do navrhovaného termínu (2010) zrejme presadia. (SR je vo fungovaní vyšších 

územných celkov a miestnych samospráv pred Rumunskom.) STOICA, Valeriu: Necesitatea şi principalele direcţii ale 

revizuirii Constituţiei României. Dostupné z <http://www.cadi.ro/images/Stoica,%20Valeriu%20-

%20Reevaluarea%20Constitutiei.pdf>. 
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v USA. Verejnosť pozitívne vníma aj rôzne výzvy slovenských intelektuálov k neriešeným alebo k 

podozrivým kauzám ap. Sľubne pôsobí aj fakt, že pod výzvami je už aj podpis bývalého 

nekompromisného vyšetrovateľa závažnej trestnej činnosti ústavných činiteľov, ktorý zrejme 

ešte nepovedal posledné slovo.65 

          Čím by sa uvedené syndrómy „šedej zóny demokracie“ dali eliminovať alebo redukovať 

v blízkej budúcnosti? Najväčší dôvod pretrvávania syndrómov väzí zrejme „ … v správaní 

spoločnosti a v hodnotách, ktoré spoločnosť vyznáva, čiže v neformálnych pravidlách ...  Politici 

vždy robia len to, čo im zákony a ľudia dovolia” (Mikloš 2000, s.5). „Šedú zónu” a vplyv 

klientelistických skupín na politické strany zaiste zredukuje  generačná  výmena politikov 

i voličov v oboch krajinách, lepšia a objektívna informovanosť občanov, skúsenosť a zrelosť 

elektorátu, väčšia občianska odvaha, občianske organizácie, ktoré sú schopné vytvárať hniezda 

informovanosti. Občan by mal možnosť kontrolovať a usmerňovať politiku v celospoločenskom 

záujme, nie v záujme úzkych záujmov politických strán a za nimi stojacich klientelistických 

skupín. Riešením by boli hnutia občianskeho typu, ale v SR sa už tradične nevedia presadiť 

občianske hnutia konzervatívneho typu. Konzervatívny priestor v SR je totiž už politicky 

obsadený KDH, SNS a HZDS; v Rumunsku je ešte voľný. Ani radový občan Rumunska, ani 

radový občan SR určite netúžia po tom, aby politickú moc držali priamo v rukách. Dôležitejšie 

pre neho je, ako ovplyvniť výber (nielen voľbu) vhodných poslancov a ako ovplyvňovať ich 

poslaneckú prácu počas celého mandátu. Problém č. 1 je jednoduchší, problém č. 2 zložitejší. 

Existuje aj ďalšia možnosť, okrem pravidelných volieb, ako ovplyvniť politiku zdola. Túto možnosť 

občania však dostatočne nevyužili, nielen z vlastnej viny. Je to petičné právo a inštitút referenda. 

Občania v SR však na vlastnej koži pochopili, že ani referendum nie je zárukou zmeny, dá sa 

zneužiť, anihilovať alebo nerešpektovať.66 V Rumunsku, naopak, sa referendami po r. 1989 

neplytvalo a počas ostatnej politickej krízy v krajine zohralo významnú ústavnú, politickú, ale 

žiaľ, len dočasne stabilizačnú úlohu. 

                                                 
65 Najznámejší z nich, Jozef Š., je hádankou, ktorú verejnosť rozlúšti zrejme až po ďalších voľbách. Aj v Rumunsku mali 

niektorí nekompromisní vyšetrovatelia, prokurátori, či dokonca ministerka spravodlivosti, podobný osud. V súvislosti 

s elimináciou Jozefa Š.je podozrivé, že bývalý premiér z SDKÚ a minister vnútra z KDH, ktoré vyvolalo predčasné voľby, 

proti nemu našli spoločnú reč. Sympaticky pôsobí aj skutočnosť, že od júna 2006 Jozef Š. „nejde“ ani s novou vládou. 

66 Láštic poukazuje na fakt, že referendum  v SR sa po r. 1993 využívalo skôr na populistické a lacné vnútropolitické 

ciele. Výnimkou bolo samozrejme referendum o vstupe SR do EÚ. „Referendum v doterajšej (slovenskej ) ústavnej praxi 

je viac objektom ako subjektom diania.“ Referendum by preto malo mať nie konzultatívny, ale záväzný charakter 

a priamy zákonodarný alebo ústavodarný účinok. Politici v SR ho využívali účelovo, obyvatelia mu nedôverujú, azda aj 

preto, lebo tušia, že by ho politici nerešpektovali. Okrem toho, slovenskí politici menili pred organizáciou referend 

pravidlá hry a podmienky. Referendum je po voľbách a petíciách ďalšou legálnou zbraňou v rukách občanov. Nie je 

však jasne stanovený jeho zmysel, pravidlá a poslanie, preto nie je „zmysluplným nástrojom priamej demokracie v SR.“  

LÁŠTIC, E. (2000) : Inštitút referenda v ústavnom systéme Slovenskej republiky. (Aká priama demokracia v SR?) In: 

Zborník z Konferencie Demokracia a právny štát v kontexte politickej vedy, s. 92 – 93. Dostupné z 

<www.fes.sk/arch_sk/2000_demokracia.pdf>.  
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Záver 

 

          Rumunsko aj SR boli poznamenané po r. 1989 resp. po r. 1993 porovnateľným deficitom 

demokracie. Politickú scénu v Rumunsku od r. 1989 určovala politika dominantnej skupiny 

z ľavicovej PDSR (PSD), ktorá si dokázala udržať politickú moc až do r. 1996. Pravicová 

Konvencia síce dočasne narušila politickú hegemóniu  dominantnej skupiny v r. 1996-2000, ale 

v súboji so sieťou zabehnutých postkomunistických štruktúr vrátane bývalých štruktúr 

Securitate v reformách neuspela. Veľmi otvorene to potvrdil pred koncom mandátu prezident 

Emil Constantinescu,  v novembri  2000. Relevantné v tomto ohľade sú aj pamäti bývalého 

premiéra Vasileho z r. 2001, ktoré však odhaľujú aj nezhody medzi premiérom a prezidentom.67 

R. 2000 sa PSD opäť legálne chopila moci, ale  nebola schopná účinne bojovať proti korupcii a 

začala podliehať straníckemu klientelizmu. (Podľa Iona Iliesca, „kmotrovskému klientelizmu“.) 

Oba javy boli vlastne spojenými nádobami. Aj preto sa jej volebný rok 2004 stal osudným 

a zrejme zapríčiní aj jej  politickú smrť. 

          Na slovenskej politickej scénu autoritárske HZDS v r. 1994  zasa introdukovalo 

klientelistický kapitalizmus. V roku 1998 prišla k moci reformná pravica, za ktorej zasa zapustil 

korene elitársky pluralizmus. Politický koniec HZDS, tak ako koniec PSD, je v dohľade.  

          Pre Rumunsko je dnes charakteristické prelínanie reprezentatívnej a delegatívnej 

demokracie, čiže spolužitie prezidenta, vlády a parlamentu. Z hľadiska samosprávnej 

demokracie Rumunsko za SR zaostáva. V Rumunsku je dvojkomorový parlament a prezident 

má väčšie právomoci ako prezident SR. V oboch krajinách zohrával inštitút prezidenta po r. 

1989 významnú úlohu, osobitne v SR v rokoch 1993-1998. Prezidenta dovtedy volil parlament, 

po zmene ústavy ho od r. 1999 na štyri roky volia občania. V Rumunsku volia prezidenta od r. 

1990 občania. Na konci svojho posledného mandátu (2004) sa vtedajší prezident Rumunska 

Iliescu pohrával s opačnou myšlienkou – s voľbou prezidenta v parlamente. Zmenu ústavy 

a s tým súvisiaciu voľbu hlavy štátu  v parlamente by bol vzhľadom na parlamentné počty 

pohodlne presadil. Konzervatívci v PSD však Iliesca presvedčili, aby bol radšej zachovaný status 

quo.  Z hľadiska rozloženia síl koncom r. 2004 a prognózy ďalšieho politického vývoja mu teda 

radili veľmi netakticky. (Molnár 2002) 

          V  Rumunsku, po vstupe krajiny do EÚ, prebral iniciatívu, zameranú na väčšiu 

demokratizáciu krajiny, prezident. Má vplyv na verejnosť, sústreďuje sa najmä na zmenu 

volebného systému, ktorý by vernejšie odrážal potreby a nároky občanov. V tomto procese 

vstupuje do politických konfliktov, buduje štátostranu, ale referendum, ktoré ho potvrdilo vo 

funkcii,  mu upevnilo postavenie. Domnievame sa, že pôjde dokonca ešte ďalej a bude sa 

usilovať o rozšírenie právomocí.  

                                                 
67 VASILE, R. (2002): Cursa pe contra sens. Bucureşti: Humanitas. 
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          Prezident SR (2004 - 2009) v tomto smere významnejšiu iniciatívu nevyvíja, je skôr 

nenápadným, nekonfliktným ústavným činiteľom. Pri politickom súperení o ďalší mandát by 

závisel, na rozdiel od svojho rumunského kolegu, od politických strán. Takisto dal najavol, že 

by privítal širšie prezidentské právomoci, ale uvedomuje si momentálnu nereálnosť svojho 

želania. Významnejšie impulzy k aktivizácii občianskej demokracie v SR nastanú možno až v r. 

2009, kedy budú prezidentské voľby, voľby do EP a voľby do VÚC. Tieto voľby si zrejme 

vyžiadajú aj generačnú výmenu politikov, vrátane predsedov politických strán. Otázne tiež je, či 

dôjde k zvýšenej angažovanosti intelektuálov, ktorí by boli schopní osloviť aj vidiek resp. voličov 

upadajúcich strán. Bezprostredná politická snaha o zmenu volebného systému, po vzore 

Rumunska, však v SR nehrozí. Tak Rumunsko ako aj SR sú z hľadiska politickej kultúry 

a demokratickej tranzície ešte stále v „šedej zóne demokracie“. Jediný rozdiel je v tom, že 

v Rumunsku sa na okraj tohto teoretického problému, s vážnym dopadom na každodenný život, 

rozprúdila živá mediálna a politická kampaň. SR si na ňu musí počkať. 
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______________________________________________________________________________________________ 

 

The Parallels in political development of societies in Romania and 
Slovakia after 1992 

(“The grey zone of democracy”, theorie, roots, phases, actors, reactions of society) 
 
 
Abstract: 
 

          The study stems from political analysis and classification of degrees of democracy of regimes which appeared in 

Central and South-Eastern Europe after the fall of the Iron Curtain. By comparison of cronyism in Slovakia and 

Romania we aimed to enrich the study with more testimonial and more up-to date social values.  In Slovakia the topic 

of cronyism is often being fogged while in Romania we could base our analysis of this phenomenon on inter-party 

personal transfers as well as on more or less know cases of lobbyism. Of course, beside theoretical analyses and 

revelations from the background of political parties it is necessary to contemplate the solutions that would eliminate or 

reduce the phenomenon of cronyism.  

Therefore we described not only the causes of cronyism and its levers in Slovakia and Romania but also possible social 

counter-mechanisms. The future probably lies with citizen initiatives and eventual electoral and constitutional changes. 

In both countries a mobilization of intellectuals is under way. Their inciting role is essential as far as citizens “from the 

bottom sphere” do not sufficiently use the democrat mechanisms (for instance referendums) granted to them by the 

constitution. This is true mainly for the case of Slovakia. A problem for both countries lies also in the economical 

dependency of the media, their purgation of political influence and a strict control of the functioning of secret services. 

The future development will probably require the actors who will be finally able to start solving the problems.  

 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Key words: Romania, Slovakia, the parallels in political development 1993-1996, cronyism,  actors, issues. 
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Abstrakt 

 

          V štúdii je načrtnutá základná línia legislatívneho procesu v Nemecku. Prezentuje problematické miesta, na 

ktorých môže stroskotať schválenie návrhu právnej normy. Na príklade Zákona o prisťahovalectve je 

demonštrovaná zložitosť legislatívneho procesu existujúceho v podmienkach Spolkovej republiky Nemecko. V centre 

pozornosti tak stojí procesuálna stránka uvedenej právnej normy, resp. jej schvaľovania. 

 

 

Kľúčové slová: Zákon o prisťahovalectve, migrácia, Nemecko, legislatívny proces,  

 

 

 

Úvod 

 

          V Spolkovej republike Nemecko na prelome volebných periód 1998-2002 a 2002-2005 

dominovali v politickej diskusii tri veľké témy: vojna v Iraku, nové reformy sociálno-

demokratického kabinetu Gerharda Schrödera (AGENDA 2010) a otázka schvaľovania 

Zákona o regulácii a obmedzení prisťahovalectva a o regulácii pobytu a integrácie občanov 
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Európskej únie a cudzincov1 (ďalej len v skrátenej podobe Zuwanderungsgesetz - Zákon 

o prisťahovalectve). S rastúcim počtom cudzincov na území Nemecka však diskusia 

o problémoch spojených s migráciou ani po schválení zákona neutíchla, skôr naopak, 

zostala aj naďalej jednou z jej ústredných tém. 

          Migrácia a následná integrácia prisťahovalcov nie je len problémom súčasného 

Nemecka. Na prelome tisícročí sa stala aktuálnym vnútropolitickým problémom takmer vo 

všetkých vyspelých západoeurópskych demokraciách. Postoj k prisťahovalcom sa stáva 

bazálnou súčasťou programových vyhlásení európskych vlád, reagujú na ňu prezidenti 

a hlavy kabinetov vo svojich pravidelných výročných správach, rozhoduje o výsledkoch 

parlamentných volieb. S pribúdajúcim počtom migrantov reagujú na tento novodobý 

fenomén rôzne inštitúcie na národnej, európskej, či svetovej úrovni početnými aktivitami, od 

aktivít občanov z mimovládnych organizácií, smerujúcich ku pomoci pri integrácii cudzincov 

v novej vlasti, cez prijímanie celého množstva právnych predpisov, nariadení, vyhlášok, 

koncepcií, opatrení, atď., potrebných na jej zvládnutie štátnymi orgánmi.  

Predložený príspevok je zameraný na analýzu procesu prijímania Zákona 

o prisťahovalectve v Spolkovej republike Nemecko. Nemecko s takmer deviatimi percentami 

(Bericht 2001)2 patrí v súčasnosti spolu s Luxemburskom, Rakúskom a Belgickom ku 

krajinám s najvyšším počtom cudzincov v Európe na jedného obyvateľa. Od konca druhej 

svetovej vojny sem smerovali kroky imigrantov najmä v dôsledku lepšieho uplatnenia na 

trhu práce. S rozmáhajúcim sa priemyslom postupne pociťovalo Nemecko nedostatok 

pracovnej sily. Spolkové vlády reagovali pozývaním námezdných pracovníkov z ekonomicky 

menej vyspelých krajín Európy (Talianska, Grécka, Španielska) a neskôr aj z Turecka. Po 

prvej vlne zahraničných pracovníkov v päťdesiatych rokoch nasledovala druhá vlna nielen 

ďalších nových pracovníkov, ale postupne aj rodinných príslušníkov už usadených 

cudzincov. Krajina, ešte v období medzi svetovým vojnami charakteristická 

vysťahovaleckými vlnami, sa postupne mení na krajinu s neustále rastúcim počtom 

prisťahovalcov. Po systémovej zmene v satelitných štátoch bývalého Sovietskeho zväzu na 

konci osemdesiatych rokov smerujú z tejto oblasti do Nemecka kroky ďalších pracovných 

migrantov, ale aj vojnových utečencov z krajín bývalej Juhoslávie. Nemecko si začína 

uvedomovať potrebu prijatia právnej normy, upravujúcej viaceré aspekty, spojené 

s problematikou migrácie, o. i. udeľovania azylu, pracovných povolení, povolení na 

podnikanie a poskytovania štátneho občianstva.  

Cesta právneho predpisu upravujúceho migráciu a integráciu cudzincov trvala od 

jeho prvého predloženia vtedajším ministrom vnútra Ottom Schillym vláde SRN koncom júla 

2001 až po nadobudnutie účinnosti v januári 2005 takmer štyri roky. Zámerom state však 

                                                 
1 Z nemeckého: Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der 
Integration von Unionsbürgern und Ausländern. Bundesgesetzblatt 2004, Teil I, Nr. 4, vydané v Bonne 5. augusta 

2004.  
2 Správa ďalej uvádza, že okrem už do štatistiky zahrnutých prisťahovalcov žije v Nemecku ďalších 3,2 milióna ľudí, 
ktorí sa do Nemecka dostali ako pôvodní vysťahovalci. Ďalší milión tvoria cudzinci s už získaným nemeckým 
občianstvom. Súhrnne tak leží percento prisťahovaných obyvateľov cca. na úrovni dvanástich percent.  
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nie je rozbor samotného fenoménu migrácie a jej vnútropolitických dôsledkov, alebo analýza 

obsahovej časti zákona. Na príklade Zákona o prisťahovalectve chcem poukázať na zložitosť 

legislatívneho procesu, existujúceho v podmienkach Spolkovej republiky Nemecko. V centre 

pozornosti tak stojí procesuálna stránka uvedenej právnej normy, resp. jej schvaľovania.  

V prvej časti textu sa pozornosť sústreďuje na vysvetlenie zákonitostí fungovania 

parlamentného systému a legislatívneho procesu v podmienkach Nemecka vo všeobecnosti. 

Podľa načrtnutých inštitucionálnych podmienok nasleduje predstavenie komplikovaného 

procesu schvaľovania uvedeného Zákona o prisťahovalectve. Nakoľko pri jeho schvaľovaní 

zohrala dôležitú úlohu Spolková rada ako špecifický orgán v nemeckom politickom systéme, 

dominuje v prvej kapitole analýza jej zloženia, spôsobu kreovania a úloha v legislatívnom 

procese.  

Stať má charakter neteoretickej prípadovej štúdie s deskripciou ako hlavnou 

pracovnou metódou. Venuje sa tak výlučne jednej krajine a jednému prípadu bez ambície 

porovnávať nastolený problém s inými krajinami resp. s inými právnymi normami. Jej 

užitočnosť však spočíva v zaplnení poznatkových medzier o podrobnejšom fungovaní 

legislatívneho procesu v Spolkovej republike Nemecko, ktorý je vysvetlený práve na príklade 

schvaľovania jednej z najviac diskutovaných legislatívnych noriem začiatku tretieho 

tisícročia.  

 

 

1. Legislatívny proces v Spolkovej republike Nemecko 

 

          V podmienkach nemeckej parlamentnej demokracie má podľa článku 76 Základného 

zákona (ďalej len Z. z.) právo zákonodarnej iniciatívy Spolková vláda, členovia Spolkového 

snemu a Spolková rada. V prípade Spolkového snemu môže podľa článku 76 Rokovacieho 

poriadku Spolkového snemu navrhnúť zákon buď minimálne päť percent zo všetkých 

poslancov alebo frakcia ako celok. Spomedzi troch uvedených ústavných orgánov je vláda 

v predkladaní zákonných noriem najaktívnejšia. Z jej dielne vychádzajú viac než dve tretiny 

všetkých návrhov zákonov (Schick, Zeh 1999). Možno to vysvetliť početným byrokratickým 

aparátom, ktorý je schopný formulovať a predkladať komplikovanejšie právne normy. Práve 

odborné referáty, ako najmenšie jednotky spolkových ministerstiev zložené z troch až piatich 

úradníkov, dominujú v rámci vnútornej štruktúry jednotlivých ministerstiev pri navrhovaní 

právnych noriem. Neznamená to však, že návrhy zákonov sa tvoria v kanceláriách 

ministerských úradníkov. Už na tejto úrovni je do legislatívneho procesu vtiahnutý celý rad 

rôznych organizácií či inštitúcií, o. i. odbory, komisie rôznych vedeckých odborníkov, 

politických poradcov a pod. (Ismayr 2003). Vládne elity tak hrajú dôležitú úlohu najmä pri 

politicky závažných témach. Návrhy zákonov z prostredia členov Spolkového snemu 

prichádzajú najmä v podobe iniciatív opozície. V dôsledku koalično-opozičného rozloženia síl 
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v parlamente je však väčšina jej návrhov odsúdená na neúspech. Najmenej iniciatívna 

z troch uvedených orgánov v predkladaní návrhov zákona je Spolková rada (Pötzsch 2001).  

Návrhy vládnych zákonov smerujú najskôr z vlády do Spolkovej rady3 (ide o tzv. prvé 

kolo v Spolkovej rade – der erste Durchgang im Bundesrat). Zástupcovia spolkových krajín 

v Spolkovej rade majú potom šesť týždňov na vyjadrenie k predloženému vládnemu návrhu 

zákona. Tento postup zabezpečuje včasné oboznámenie sa s návrhom vládami spolkových 

krajín ešte pred jeho definitívnym prerokovaním v Spolkovej rade. Rovnako exekutíva na 

úrovni spolku má tak možnosť poznať vyjadrenie jednotlivých spolkových krajín. Návrhy 

zákonov z radov zástupcov Spolkovej rady predkladá Spolkovému snemu na prerokovanie 

spolková vláda aj so svojim vyjadrením k návrhom Spolkovej rady. Poslanci tak majú na 

stole pred prvým čítaním pôvodný návrh spolkovej vlády, postoj Spolkovej rady a vyjadrenie 

spolkovej vlády k uzneseniu Spolkovej rady.  

Proces prerokovania a schvaľovania vládneho zákona v Spolkovom sneme prebieha 

podobne ako v mnohých ďalších európskych parlamentných demokraciách. Po doručení 

návrhu zákona do parlamentu ho najskôr prerokujú v poslaneckých kluboch (Fraktion). 

Vysoký počet poslancov parlamentných strán umožňuje, aby stranícke frakcie mohli byť 

ďalej členené do pracovných skupín, zložených podľa profesijnej špecializácie poslancov. Po 

prerokovaní v pracovných skupinách sa k návrhu zákona na svojich pravidelných 

zasadnutiach vyjadruje poslanecký klub. Tu sa predstavitelia straníckej formácie dohodnú 

na približnom dátume prerokovania zákona v pléne. Výstupy z rokovania sú následne 

prezentované počas rokovania interného orgánu parlamentu s názvom Ältestenrat (Rada 

starších). Jeho názov neznamená, že sú v ňom zastúpení vekovo alebo funkčne najstarší 

poslanci. Ide však o skúsených poslancov alebo šéfov poslaneckých klubov. Podľa paragrafu 

šesť Rokovacieho poriadku Spolkového snemu sa skladá z tridsiatich členov: predsedu, 

podpredsedov (z každej politickej strany jeden predstaviteľ) a 23 zástupcov poslaneckých 

klubov (Geschäftsordnung 2003).  Počet nominantov z jednotlivých frakcií je určený 

pomerne podľa ich zastúpenia v parlamente. To ale neznamená, že najsilnejšie poslanecké 

kluby môžu po vzájomnej dohode zablokovať návrhy menších strán. Rokovací poriadok 

zabezpečuje každej frakcii, aby sa jej návrh dostal na program dňa v priebehu troch týždňov 

od jeho predloženia (Schick, Zeh 1999).  

Návrhy zákonov sú prerokované v troch čítaniach resp. rokovaniach.4 V prvom čítaní 

sa prerokuje všeobecný charakter návrhu zákona. Poslanci môžu v tomto štádiu predkladať 

návrhy na všeobecné úpravy, nie však ku konkrétnym ustanoveniam. K prvému čítaniu 

však niekedy vôbec nedôjde. Podľa Rokovacieho poriadku k nemu prichádza len v prípade, 

ak je konanie všeobecnej rozpravy odporúčané Radou starších, poslaneckým klubom, alebo 

minimálne piatimi z každej stovky prítomných poslancov. Úlohou prvého čítania je však 

určiť výbory, v ktorých budú predložené návrhy prerokované. Po schválení v prvom čítaní 

                                                 
3 Výnimku tvorí zákon o rozpočte, ktorý dostanú Spolková rada a Spolkový snem súčasne. 
4 Napriek tomu, že Rokovací poriadok Spolkového snemu hovorí o troch rokovaniach (Beratungen), budem 
v nasledujúcom texte používať pojem čítanie.  
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smeruje návrh zákona na prerokovanie do príslušného výboru. V prípade ak postihuje 

viaceré oblasti, prerokuje sa vo viacerých výboroch. V takomto prípade je určený aj 

gestorský výbor (federführender Ausschuss). Jeho úlohou je zhromaždiť výsledky rokovaní 

všetkých výborov a predložiť stanovisko plénu. Po rokovaniach vo výboroch zaujmú 

k prípadným zmenám stanoviská poslanecké kluby. Rada starších potom rozhodne 

o stanovení termínu druhého čítania. V ňom dochádza k informovaniu o výsledkoch 

rokovania parlamentných výborov. Poslanci majú až v tomto štádiu legislatívneho procesu 

príležitosť podávať pozmeňovacie návrhy dotýkajúcich sa konkrétnych oblastí. V prípade 

schválenia návrhu zákona v druhom čítaní nasleduje tretie čítanie. V prípade, ak s ním 

súhlasia dve tretiny prítomných poslancov, nasleduje tretie čítanie hneď po druhom čítaní, 

ak nie, koná sa až nasledujúci rokovací deň (Schick, Zeh 1999). Po schválení návrhu zákona 

v treťom čítaní pokračuje legislatívny proces v niektorých prípadoch právnych noriem 

v Spolkovej rade.  

Vo federatívnych krajinách spravidla existujú zákony, ktoré platia na území celého 

spolku alebo iba na území určitej územnosprávnej jednotky. Podľa toho, či sa k zákonom 

vyjadrujú aj jednotlivé spolkové krajiny prostredníctvom svojich zástupcov v Spolkovej rade, 

sa v Nemecku rozdeľujú zákony do dvoch skupín (Pötzsch 2001). Prvú skupinu tvoria tzv. 

Zustimmungsgesetze, ktoré na schválenie vyžadujú súhlas Spolkovej rady. Ide o ústavné 

zákony, zákony s účinkom na finančné rozpočty jednotlivých spolkových krajín a zákony, 

ktorých vykonávateľmi sú spolkové krajiny. Do tejto kategórie spadá viac než polovica 

všetkých spolkových zákonov (Klein 1996). Druhú kategóriu zákonov tvoria tzv. 

Einspruchgesetze. Ide o všetky ostatné zákonné normy, ktoré nemusia prejsť schvaľovacím 

procesom v Spolkovej rade. Proti nim však môže Spolková rada vyjadriť námietku 

(Einspruch) v priebehu dvoch týždňov od uznesenia Spolkového snemu. Ten má potom právo 

opätovným hlasovaním výhradu zamietnuť. 

V prípade rozdielnych názorov orgánov s právom legislatívnej iniciatívy môže byť 

podľa článku 77 Z. z. zvolaný tzv. sprostredkovací výbor (Vermittlungsausschuss). Pozostáva 

zo šestnástich členov Spolkového snemu zvolených pomerne podľa počtu členov 

poslaneckých klubov (frakcií) a šestnástich zástupcov Spolkovej rady, z každej spolkovej 

krajiny po jednom zástupcovi. Keďže každá spolková krajina má rovnomerne jedného 

zástupcu, pre zastúpené politické strany je dôležité, kto práve ovláda Spolkovú radu. Od 

výsledkov volieb do krajinských parlamentov totiž závisí aj stranícko-politické rozloženie síl 

v sprostredkovacom výbore. Rokovania tohto výboru sú na rozdiel od klasických 

parlamentných výborov prísne dôverné. Záznamy z rokovania môžu byť uverejnené až 

v nasledujúcom volebnom období. Schick s Zehom (1999) túto skutočnosť vnímajú ako 

hlavný predpoklad vytvorenia dohody medzi konfliktnými stranami. „Ak by rokovanie členov 

sprostredkovacieho výboru nebolo utajené, len ťažko by v prípade sporných právnych 

noriem dochádzalo ku konsenzu medzi opozíciou a koalíciou, resp. Spolkovou radou 

a Spolkovým snemom“ (s. 127). Úlohou sprostredkovacieho výboru je tak nájsť spoločné 

stanovisko k návrhu zákonnej normy vyhovujúcej všetkých zúčastneným stranám. Všetci 
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členovia výboru, vrátane nominantov Spolkovej rady, sú vo svojich rozhodnutiach slobodní. 

Výsledkom ich rokovania je buď návrh na opätovné schválenie pôvodne odmietnutého 

zákona v nezmenenej podobe, jeho zmena alebo ho výbor navrhne zrušiť. V prvom prípade 

musí byť vrátený návrh schválený Spolkovou radou. V ďalších dvoch musí o zmenách 

rokovať Spolkový snem. V takomto prípade snem schvaľuje len zmeny navrhnuté 

sprostredkovacím výborom. K tretiemu prípadu však dochádza len veľmi sporadicky. Od 

vzniku BRD až do konca deväťdesiatych rokov členovia sprostredkovacieho výboru len v cca. 

desiatich percentách nedospeli ku konečnému konsenzu (Pötzsch 2001). 

 

 

1.1. Postavenie Spolkovej rady v legislatívnom procese v SRN 

 

          Nezastupiteľnú úlohu v legislatívnom procese Nemecka hrá Spolková rada. Niekedy je 

interpretovaná ako druhá komora nemeckého parlamentu, hoci jej existencia je výsledkom 

vývoja federalizmu, nie parlamentarizmu. Pri jej konštituovaní sa očakávalo, že bude 

reprezentovať predovšetkým záujmy spolkových krajín a nie každodennú politiku politických 

strán (Ismayr 2003, s. 454). Typickú druhú komoru parlamentu pripomína svojimi 

funkciami, ale nie vnútornou štruktúrou. Okrem Nemecka totiž neexistuje nikde inde 

ústavný orgán v rovnakej forme alebo s rovnakými kompetenciami (Steffani 1990). Nejde o  

parlamentný orgán, ale o permanentné zastúpenie vlád spolkových krajín (Kysela 2004). 

Z pohľadu vnútorného členenia je ojedinelým ústavným orgánom, nakoľko je zložená 

z predstaviteľov krajinských vlád, teda exekutívy. V prípadoch niektorých spolkových krajín 

je ale nevyhnutné definovať exekutívu na krajinskej úrovni v širšom slova zmysle, pretože 

členmi Spolkovej rady môžu byť aj štátni tajomníci krajinských vlád (Bundesrat 2002). 

Spolková rada má 69 členov, ale keďže všetci ostatní ministri sú menovaní do funkcie ich 

zástupcov, rovnaké postavenie má aj zvyšných cca. 100 ministrov a v niektorých prípadoch 

spolkových krajín aj štátnych tajomníkov (Bundesrat 2002). Ministerskí predsedovi sa 

zúčastňujú len tých najdôležitejších politických rozhodnutí, v ostatnom prípade ich 

zastupujú poverení ministri. V mnohých hlasovaniach však ide len o zdokumentovanie 

a formálne schválenie skôr prijatých rozhodnutí (Ismayr 2003).  

V prípade členov Spolkovej rady teda nejde o priamo alebo nepriamo volených 

zástupcov, či trvalo menovaných funkcionárov. Na rozdiel od členov Spolkového snemu nie 

sú krytí inštitúciou imunity (Kysela 2004). Z vyššie uvedených dôvodov je preto vhodnejšie 

označiť Spolkovú radu ako druhý alebo aj doplňujúci zákonodarný orgán na úrovni spolku, 

nie ako druhú komoru parlamentu. Nerovnomerné resp. doplňujúce postavenie Spolkovej 

rady voči Spolkovému snemu dokumentuje aj článok 50 Základného zákona. Podľa neho 

spolkové krajiny spolupôsobia (asistujú) na zákonodarstve prostredníctvom Spolkovej rady. 

Na slovenskom preklade znenia tohto článku je však dôležité si všimnúť výraz spolupôsobiť. 

V nemeckom jazyku sa používajú ekvivalenty mitwirken alebo zusammenwirken. Hoci oba 
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tieto pojmy vyzerajú ako synonymá, predsa sú v nich vyjadrené určité sémantické nuansy. 

Pre vyjadrenie rovnocenného postavenia aktérov rozhodovania sa v nemeckom jazyku 

používa výraz zusammenwirken. V článku 50 Z. z. sa však píše: „Durch den Bundesrat 

wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in 

Angelegenheiten der Europäischen Union mit.“5 Spolková rada má teda len doplňujúce, nie 

rovnocenné postavenie v legislatívnom procese Spolkovej republiky Nemecko.  

Od klasickej parlamentnej komory sa líši aj neohraničením jej funkčného obdobia. 

V prípade Nemeckej Spolkovej rady ide o zákonodarný orgán bez pevne stanoveného 

legislatívneho obdobia. Jeho vnútropolitické zloženie závisí od výsledkov volieb do 

krajinských parlamentov, resp. od stranícko-politického zloženia krajinských vlád. Keďže 

voľby do krajinských parlamentov sa konajú v rozličných termínoch, dochádza k 

opakovaným zmenám (fakticky šestnásťkrát počas štyroch rokov) vnútrostraníckej skladby 

Spolkovej rady. Spolková rada tak naberá na význame hlavne v období, keď je väčšina vlád 

spolkových krajín ovládaná opozičnými politickými stranami.  

Osobitný vplyv pri schvaľovaní právnych noriem má spôsob rozhodovania v Spolkovej 

rade. K prijatiu uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Odovzdávanie 

hlasu však musí byť v prípade jednej spolkovej krajiny jednotné (Ismayr 2003), pretože 

nehlasujú jednotliví členovia sami za seba, ale za spolkovú krajinu ako celok. Pri hlasovaní 

teda zvyčajne dvíha ruku len jeden zástupca z jednej spolkovej krajiny, tzv. Stimmführer 

(oprávnený hlasovať). Ak existujú rozdiely v hlasovaní medzi predstaviteľmi jednej spolkovej 

krajiny, jej hlasy sa považujú za neplatné. Zástupcovia Spolkovej rady teda nie sú 

podriadení iba svojmu svedomiu, tak ako to funguje pri bežných členoch demokratických 

parlamentov, ale predovšetkým rozhodnutiam krajinských vlád. Z tohto dôvodu preto 

môžeme hovoriť o uplatňovaní imperatívneho mandátu. Práve na príklade schvaľovania 

Zákona o prisťahovalectve si však ukážeme, že rozhodnutie zástupcu spolkovej krajiny 

v Spolkovej rade nemusí byť vždy výsledkom uznesenia krajinskej vlády.  

 

 

1.2. Konečná fáza schvaľovania zákona 

 

         Po definitívnom schválení návrhu zákona v Spolkovom sneme resp. v Spolkovej rade 

zákon podpisuje príslušný minister a kancelár. V prípade, ak ide o zákon navršujúci alebo 

znižujúci výdavky spolku, musí podľa ústavy (článok 113 Z. z.) zákon podpísať aj minister 

financií. Následne je odoslaný do prezidentskej kancelárie na podpis hlave štátu. Prezident 

má formálne a materiálne právo kontroly. Po formálnej stránke môže skontrolovať, či boli 

dodržané všetky ústavné postupy. Z materiálneho hľadiska je ale jeho právo značne 

obmedzené, pretože prezident nemôže vstupovať do obsahovej stránky zákona. Ústava síce 

                                                 
5 Spolkové krajiny sa prostredníctvom Spolkovej rady spolupodieľajú (v zmysle „asistujú“) na zákonodarstve 
a správe Spolku a v záležitostiach Európskej únie.   
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nehovorí o možnosti nepodpísať predložený zákon. V doterajšej povojnovej histórii však 

prezidenti SRN v niektorých ojedinelých prípadoch zákon nepodpísali6.  

Po podpise prezidentom spĺňa zákon všetky podmienky na uverejnenie v Spolkovom 

zákonníku (Bundesgesetzblatt) a podľa stanovených podmienok v zákone na vyhlásenie do 

platnosti.  

 

 

2. Zákon o prisťahovalectve 

 

2.1 Spoločenské predpoklady vzniku novej legislatívnej normy  

 

             V mnohých, ekonomicky vyspelých európskych krajinách je vysoký počet 

prisťahovaného obyvateľstva dôsledkom ekonomického boomu v povojnovom období. 

Nedostatok pracovnej sily prinútil európske vlády hľadať zdroje vo väčšine prípadov nízko 

kvalifikovanej pracovnej sily v iných krajinách. Nemci po druhej svetovej vojne v dôsledku 

enormného dopytu po pracovnej sile uzavreli medzinárodné dohody o poskytnutí práce pre 

príslušníkov niektorých vybraných európskych štátov (Taliansko -1955 , Grécko 

a Španielsko - 19607). V polovici šesťdesiatych rokov vznikol v Nemecku prvý zákon 

o cudzincoch upravujúci podmienky na vydávanie pracovných a pobytových povolení. 

Vychádzalo sa z predpokladu, že pozvaní zahraniční pracovníci sa po určitom období vrátia 

do vlasti. Čas ukázal, že táto téza sa ukázala ako nesprávna. Namiesto návratu tzv. 

gastarbeitrov dochádzalo v cieľovej krajine k následnému pozývaniu ďalších rodinných 

príslušníkov, k vytváraniu nových rodinných zväzkov, ďalších sociálnych väzieb, 

k reprodukcii atď. (Herbert 2003).  

Sedemdesiate a osemdesiate roky sú v Nemecku poznačené stúpajúcou 

nezamestnanosťou. Spolková vláda reagovala posilnením reštrikčných opatrení so snahou o 

zastavenie prílivu nových pracovníkov z ostatných krajín. Zároveň cudzincom ponúkla 

možnosť vrátiť sa späť do vlasti. Hoci na jednej strane počet zahraničných pracovníkov 

klesol, na strane druhej stúpol celkový počet cudzincov v krajine. Hlavnú príčinu tohto 

stavu možno nájsť v stúpajúcej pôrodnosti už etablovaných migrantov. Návrat do krajiny 

pôvodu využili len obyvatelia patriaci do Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Ostatní 

(zväčša obyvatelia Turecka, či iných mimoeurópskych krajín) ostali v Nemecku z obavy, že 

v prípade vycestovania by sa už nemohli vrátiť. Obdobný vývoj pohybu obyvateľstva 

zaznamenávajú aj iné vyspelé krajiny Európskej únie. Na starom kontinente tak dnes žije už 

tretia generácia prvých povojnových migrantov. Medzinárodný presun obyvateľstva je 

                                                 
6 Ku koncu roka 2006 to bolo osemkrát, z toho úradujúci spolkový prezident Horst Köhler už dvakrát. Pozri (Mayer 
2006).  
7 V priebehu šesťdesiatych rokov 20. storočia pribudli postupne Turecko, Maroko, Portugalsko, Tunisko a v roku 
1968 aj Juhoslávia. Pozri (Bade, Oltmer 2004, s. 72).  
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naďalej na vzostupe a prognózy ďalšieho vývoja upozorňujú na pokračovanie tohto procesu 

(Liďák, Koganová 2003).  

 

 

2.2. Genéza návrhu Zákona o prisťahovalectve pred predložením do Bundestagu 

 

        Potrebu prijať nový zákon upravujúci podmienky spojené s prisťahovalcami si politická 

elita v Nemecku uvedomovala už na konci osemdesiatych rokov. Ako jeden z prvých krokov 

malo byť upravené právo na štátnu príslušnosť, ktoré by uľahčilo integráciu dlhodobo 

žijúcim cudzincom. Až do výmeny vládnucej reprezentácie v roku 1998 však v tejto oblasti 

nedošlo k žiadnym zásadným zmenám (Angenendt 2002). Novému červeno-zelenému 

kabinetu (SPD a Zelení) Gerharda Schrödera sa podarilo presadiť reformu práva na štátne 

občianstvo. Deťom cudzincov narodeným na území Nemecka ňou bolo garantované získanie 

nemeckého občianstva. Požadovaná dĺžka pobytu na získanie občianstva sa pre ostatných 

cudzincov znížila z 15 na osem rokov (Angenendt 2002).  

 Druhým citlivým bodom v prisťahovaleckej politike vlády Gerharda Schrödera, ktorý 

mal dominantný vplyv na vznik celospoločenskej diskusie o prisťahovalectve, boli tzv. Green-

Cards. Nimi malo Nemecko kompenzovať nedostatok domácich pracovníkov v určitých 

sférach, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií. Po zavedení Green-

Cards nasledovali Blue-Cards8 a White Cards9. Napriek ohláseným reštrikčným opatreniam 

v migračnej politike, tak nemecká spolková vláda, ako aj vlády spolkových krajín 

uskutočňovali kroky smerujúce k prílevu ďalších cudzincov zo štátov mimo Európskej únie. 

Zelené karty však mali obmedzenejší charakter, než obdobné povolenia v USA. Vydávané 

boli len na určité obdobie, nie natrvalo. Pracovníci v oblasti informačných technológií mali 

pracovať v Nemecku len na obdobie maximálne obdobie piatich rokov a po ich uplynutí sa 

mali vrátiť do vlasti (Bade, Oltmer 2004).  

 Na spoločenskú debatu o právnej norme, upravujúcej prisťahovalectvo, ako prví 

zareagovali liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) koncom júna 2000 predložením 

vlastného návrhu zákona. Ako opozičná strana však mala so svojou iniciatívou len malú 

nádej na úspech. V koncepte zákona z dielne liberálov dominovali potreby pracovného trhu. 

Neobmedzil sa však, podobne ako neskorší vládny návrh zákona, len na vysokokvalifikovanú 

pracovnú silu, ale vnímal pozitívne dopady migrácie v širších súvislostiach.10  

Výraznejšou reakciou na reformu práva na štátne občianstvo a zavedenie zelených 

kariet bolo zo strany vládnej elity až vymenovanie Nezávislej komisie „prisťahovalectvo“ 

(Unabhängige Kommission „Zuwanderung“) pod vedením bývalej predsedníčky Spolkového 

                                                 
8 Administratívne opatrenie krajinských vlád Bavorska, Hessenska, Durínska a Dolného Saska uľahčujúce 
udeľovanie víz pre pracovníkov vybraných profesií. 
9 Návrh bavorského ministra pre vedu, výskum a umenie z roku 2001 uľahčiť prístup na nemecké univerzity 
zahraničným študentom a vedcom. Viac pozri (Angenendt, s. 36). 
10 Pozri Zuwanderungskonzept der FDP-Bundestagsfraktion. On: http://www.demographie.de/zuwanderungs-
konzepte/zuwanderung_fdp.pdf (12.6.2005).  
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snemu Ritou Süssmuth (CDU). Komisiu vymenoval spolkový minister vnútra Otto Schilly 

v lete 2000. V krátkom čase nato vznikli ďalšie pracovné skupiny. Jednu z nich vytvorila 

opozičná Kresťansko-demokratická únia (CDU), druhú jej partnerská organizácia z Bavorska 

Kresťansko-sociálna únia (CSU). Do diskusie sa aktívne zapojili aj zástupcovia odborov, 

zamestnávateľov, cirkvi, združení utečencov etc. Výsledky vládna komisia pod vedením 

kresťanskej demokratky Rity Süssmuth predstavila verejnosti o rok neskôr, v júli 2001 vo 

viac než tristo stranovom dokumente pod názvom „Prisťahovalectvo upraviť, integráciu 

podporiť“.11 Komisia uznala potrebu prisťahovalectva pre ďalší ekonomický rozvoj Nemecka. 

Dôležité odôvodnenia mali najmä demografický a ekonomický charakter. Nemecko podľa 

správy patrilo (a naďalej aj patrí) ku krajinám s postupným predlžovaním priemerného veku 

sprevádzané znižovaním počtu novonarodených detí. Rovnako dôležitým pre otvorený 

prístup k cudzincom sa javila aj neochota domáceho obyvateľstva pracovať v určitých 

profesiách za nízke mzdy. Komisia preto navrhla schváliť zákon, ktorý by bol otvorený 

k prisťahovalcom z dôvodu nedostatku pracovných síl, ale pamätala aj na humanitárne 

dôvody. 12 Nový zákon mal ďalej podnietiť integráciu cudzincov v nemeckej spoločnosti 

a usmerňovať ďalšie migračné pohyby.  

 Napriek širokospektrálnemu stranícko-politickému zloženiu Süssmuth-komisie 

a pôvodnej zhode medzi jej členmi sa CDU a CSU dištancovali od jej odporúčaní. Vyčítali jej 

najmä, že namiesto obmedzení prisťahovalectvo podporuje (Angenendt, s. 42). Do návrhu 

Zákona o prisťahovalectve z dielne vnútorného oddelenia ministerstva vnútra sa napokon 

nedostali všetky odporúčania Süssmuth-komisie. Návrh predpokladal len alternatívu 

imigrácie vysokokvalifikovaných pracovných síl. Nebral tak do úvahy potrebu migrácie 

z demografického hľadiska. V tomto štádiu legislatívneho procesu sa jednalo stále o návrh 

jedného z vnútorných ministerských oddelení.  

 Po ďalších úpravách na úrovni ministerstva predložil v novembri 2001 úradujúci 

minister vnútra Otto Schily návrh zákona na prerokovanie spolkovej vláde, ktorá ho v tom 

istom mesiaci schválila. Vládny návrh zákona putoval v súlade s vyššie načrtnutými 

pravidlami legislatívneho procesu na pripomienkovanie do Spolkovej rady. Nakoľko v nej 

bolo v tomto období rozloženie síl medzi politickými stranami vyrovnané, Spolková rada 

nepredložila zásadné kritické pripomienky k návrhu. Ako rozhodujúca pre ďalší osud 

návrhu zákona sa však v nasledujúcom období ukázala byť účasť CDU v krajinskej vláde 

Brandenbursko.   

 

 

2.3. Genéza návrhu Zákona o prisťahovalectve po predložení do Bundestagu 

 

          Po schválení návrhu zákona v prvom čítaní, začiatkom januára 2002 vnútorný výbor 

Spolkového snemu (Innenausschuss) vypočul a  prerokoval správy zástupcov sedemnástich 

                                                 
11 Pozri Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“.  
12 Pozri tamtiež, napr. 9. časť, s. 120.  
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odborných organizácií a inštitúcií (o. i. Spolkový úrad práce, Spolkový zväz nemeckého 

priemyslu, Evanjelická cirkev Nemecka, Komisariát nemeckých biskupov). Väčšina z nich sa 

vyslovila za prijatie Zákona o prisťahovalectve (Alscher 2003). V marci 2002 návrh právnej 

normy schválil Spolkový snem aj v treťom čítaní absolútnou väčšinou. S výnimkou 

niektorých opozičných poslancov (o. i. aj predsedníčkou Nezávislej komisie 

„prisťahovalectvo“ Ritou Süssmuth) hlasovali poslanci za CDU/CSU a PDS proti. Poslanci za 

FDP sa hlasovania zdržali (Scheidler 2002). V prípade kresťanských demokratov sa súhlas 

s návrhom zákona ani neočakával, nakoľko bavorský ministerský predseda a ostrý kritik 

predloženého návrhu ohlásil kandidatúru na spolkového kancelára. V tom istom mesiaci 

ležal návrh zákona aj na stoloch členov Spolkovej rady. Práve v tomto orgáne zaznamenal 

zákon najväčšiu prekážku v procese jeho schvaľovania. Ešte v marci 2002 si spolková vláda 

nebola istá podporou svojho návrhu zákona v Spolkovej rade. Neisté bolo hlasovanie 

spolkových krajín s účasťou liberálov z FDP v krajinských vládach, ako aj krajín, kde vládli 

veľké koalície.13 V spolkových krajinách Brandenbursko a Brémy totiž vládla koalícia 

zložená z k novému zákonu otvorenej SPD a zákon v predloženom znení odmietajúcej CDU.14 

Rozpory medzi oboma straníckymi subjektmi sa nakoniec odrazili aj v rozštiepenom 

hlasovaní Brandenburska v Spolkovej rade. Napriek nesúhlasu kresťanských demokratov 

zahlasoval vtedajší ministerský predseda Spolkovej krajiny Brandenbursko Manfred Stolpe 

za predložený zákon. Súhlas vyslovil aj brandenburský minister práce a sociálnych vecí 

Alwin Ziel (SPD). Proti však bol brandenburský minister vnútra Jörg Schönbohm (CDU).  

Podľa článku 51 Základného zákona však môže spolková krajina odovzdávať hlasy len 

jednotne. Po výzve úradujúceho predsedu Spolkovej rady, sociálneho demokrata Klausa 

Wowereita o jednotné hlasovanie, ministerský predseda Brandenburska oznámil súhlas 

spolkovej krajiny so zákonom. Predseda Spolkovej rady Wowereit po jeho vyhlásení označil 

brandenburské hlasovanie za súhlas so zákonom (Scheidler 2002). V tomto prípade tak 

došlo k situácii rozdielneho hlasovania ministrov z jednej spolkovej krajiny. Šesť spolkových 

krajín s konzervatívnymi resp. konzervatívno-liberálnymi vládami (Hessensko, Baden-

Württembersko, Sasko, Bavorsko, Sársko a Durínsko) sa následne obrátili na ústavný súd 

so žiadosťou o preskúmanie ústavnosti hlasovania Spolkovej rady. V tejto žiadosti tak nešlo 

o poukázanie na obsahovú stránku zákona, ale výlučne o upozornenie na protiústavnosť 

procesu hlasovania. Napriek podnetu na ústavný súd a ostrej kritike zo strany opozície 

spolkový prezident Johannes Rau v júni 2002 Zákon o prisťahovalectve podpísal.  

 V polovici decembra 2002 ale označil Spolkový ústavný súd Zákon o prisťahovalectve 

za neplatný.15 Sudcovia z Karlsruhe poukázali na nesúlad so Základným zákonom práve 

v prípade hlasovania Spolkovej krajiny Brandenbursko. K dosiahnutiu väčšiny na 

schválenie predloženej normy tak chýbali štyri hlasy. Z dôvodu tejto zriedkakedy sa 

vyskytujúcej situácie v legislatívnom procese v SRN, kedy došlo k rozštiepenému hlasovaniu 

                                                 
13 Konečné hlasovanie podľa spolkových krajín pozri Tabuľka č. 1.  
14 Neistý bol výsledok aj za Berlín, kde vládla SPD spolu so zákon odmietajúcou PDS.  
15 Pozri Rozhodnutie Spolkového ústavného súdu 2 BvF 1/02 z 18. 12. 2002. On: http://www.bverfg.de/entschei-
dungen/fs20021218_2bvf000102.html (11.1.2007). 
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zástupcov jednej spolkovej krajiny v Spolkovej rade, o ktorom nakoniec musel rozhodovať 

Spolkový ústavný súd, uvádzam základné odôvodnenie rozhodnutia nemeckého ústavného 

súdu v plnom znení:  

1. Spolková rada je kolegiálnym ústavným orgánom spolku, ktorý je zložený z členov 

vlád spolkových krajín.  

2. Krajiny nespolupôsobia prostredníctvom Spolkovej rady na zákonodarstve a správe 

spolku a v záležitostiach Európskej únie priamo, ale sprostredkovane prostredníctvom 

členov Spolkovej rady pochádzajúcich z kruhu jednotlivých vlád spolkových krajín.  

3. Hlasy jednej spolkovej krajiny v Spolkovej rade sú odovzdávané prostredníctvom ich 

zástupcov v Spolkovej rade. Základný zákon očakáva jednotné hlasovanie 

a rešpektuje prax zástupcov oprávnených hlasovať určených autonómne spolkovou 

krajinou, bez toho, aby naradeniami a ustanoveniami zasahovali do ústavného rámca 

spolkovej krajiny.  

4. Z koncepcie Základného zákona pre Spolkovú radu vyplýva, že proti odovzdaniu hlasu 

zástupcom oprávneným hlasovať môže vždy namietať iný člen Spolkovej rady za tú 

istý spolkovú krajinu a tým sa strácajú predpoklady pre oprávnenie hlasovať jedným 

zástupcom. 

5. Predseda Spolkovej rady, ktorý vedie schôdzu počas hlasovania, je pri nejasnostiach 

počas hlasovania oprávnený vhodnými opatreniami zabezpečiť objasnenie situácie 

a zariadiť účinné hlasovanie spolkovej krajiny. Právo položiť dodatočnú otázku avšak 

odpadá, pokiaľ nie je možné docieliť jednotnú vôľu spolkovej krajiny, ani keď k nej 

nedôjde ešte počas hlasovania.16  

 

            V januári 2003 spolková vláda opätovne predložila návrh Zákona o prisťahovalectve 

v nezmenenej podobe Spolkovému snemu, ktorý ho schválil. Schvaľovací proces sa znovu 

zabrzdil v Spolkovej rade. V jej zložení totiž došlo medzičasom k zmenám v dôsledku 

volebného víťazstva kresťanských demokratov v krajinských voľbách.17 Už v prvom kole 

opozíciou ovládaná Spolková rada predložený návrh zákona 14. februára 2003 odmietla. 

Následne požiadala spolkovú vládu o jej celkové prepracovanie (Özcan,  2003).   

Po prijatí v Spolkovom sneme a následnom odmietnutí v druhom kole v Spolkovej 

rade bol návrh zákona v súlade s legislatívnym procesom v Nemecku predložený na 

prerokovanie v sprostredkovacom výbore. Víťazstvo CDU/CSU v krajinských voľbách 

v Dolnom Sasku malo konzekvencie aj na jeho zloženie. Dovtedy boli hlasy opozície 

a koalície vyrovnané (v prípade rovnosti hlasov sa považuje návrh uznesenia Spolkovej rady 

za odmietnutý), ale po víťazstve kresťanských demokratov v Dolnom Sasku sa ich počet 

v sprostredkovacom výbore zvýšil. Vláda tak musela viac načúvať požiadavkám opozície. Až 

v priebehu štyroch mesiacov našla koalícia a opozícia kompromis. Návrh zákona mohol byť 

                                                 
16 Pozri tamtiež.  

17 Po víťazstve v Dolnom Sasku začiatkom februára ovládala opozícia 41 zo 69 hlasov.  
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opätovne prerokovaný v Spolkovom sneme a následne aj s Spolkovej rade. Na konci júla 

2004 podpísal spolkový prezident Johannes Rau návrh predloženého zákona. V Spolkovej 

zbierke zákonov bol uverejnený v auguste 2004.  

Zákon o prisťahovalectve nadobudol účinnosť prvého januára 2005, takmer po 

štyroch rokoch od predloženia v spolkovej vláde ministrom vnútra. Po prvý krát tak boli 

v Spolkovej republike Nemecko položené základy jedného integrujúceho zákona 

upravujúceho širokú oblasť problémov spojených s migráciou a integráciou prisťahovalcov. 

Zákon dnes upravuje hlavne prisťahovanie zahraničných pracovníkov, prijímanie utečencov 

a uchádzačov o azyl a integráciu prisťahovalcov. Keďže zákon prešiel diskusiou aj počas 

teroristického útoku v New Yorku a Washingtone  11. 9. 2001, zahŕňa o. i. aj riešenie otázok 

spojených s bojom proti terorizmu.  

 

Tabuľka č. 1: Hlasovanie spolkových krajín k návrhu Zákona o prisťahovalectve  
Spolková krajina Hlasy Hlasovanie 
Bádensko-Württembersko 6 Zdržanie sa 
Bavorsko 6 Nie 
Berlín 4 Áno 
Brandenbursko 4 Áno 
Brémy 3 Zdržanie sa 
Hamburg 3 Zdržanie sa 
Hessensko 5 Zdržanie sa 
Mecklenbursko-
Vorpommersko 

3 Áno 

Dolné Sasko 6 Áno 
Severné Porýnsko-
Westfálsko 

6 Áno 

Porýnie-Pfalcko 4 Áno 
Sársko 3 Nie 
Sasko 4 Nie 
Sasko-Anhaltsko 4 Áno 
Schleswig-Holštajnsko 4 Áno 
Durínsko 4  Nie 
Spolu 69 35 - Áno-hlasy  
 
Zdroj: Scheidler, A (2002): Deutschland: Zuwanderungsgesetz vom Bundesrat verabschiedet. 
In: Migration und Bevölkerung, č. 4, ročník 02. On: http://www.migration-
info.de/migration_und_bevoelkerung/artikel/-020402.htm (12.4.2007).  
 

 
 

Záver 

 

            Zákon o prisťahovalectve patril v Nemecku k právnym normám, ktoré na prelome 

tisícročí vyvolali jednu z najostrejších celospoločenských debát. Zložitý nebol iba svojím 

obsahom, ale aj procesom schvaľovania, ktorý v žiadnom prípade nemožno označiť za 

bezproblémový. V jeho priebehu sa objavilo mnoho prekážok, pred ktorými sa môže právna 

norma počas schvaľovania ocitnúť v podmienkach Spolkovej republiky Nemecko.  
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 V predloženej štúdii je načrtnutá základná línia legislatívneho procesu v Nemecku. 

Predmetom analýzy boli problematické miesta, na ktorých môže stroskotať schválenie 

návrhu právnej normy. Vytvorenie názorovo príbuznej koaličnej spolkovej vlády po voľbách 

do Bundestagu s väčšinou podporou v parlamente tak ešte nemusí znamenať bezproblémové 

prechádzanie návrhov zákonov. Nakoľko v prípade Nemecka ide o federatívnu krajinu, tento 

proces je komplikovanejší z dôvodu požiadavky súhlasu s právnou normou od Spolkovej 

rady najmä pri tzv. Zustimmungsgesetze, ale aj pri jednoduchých zákonoch 

(Einspruchgsgesetze). Okrem súhlasu absolútnej väčšiny členov Spolkovej rady totiž 

Základný zákon vyžaduje, aby členovia za jednotlivé spolkové krajiny hlasovali v rámci 

každej krajiny jednotne. V prípade rozporného stanoviska zástupcov z jednej spolkovej 

krajiny sa všetky hlasy za túto krajinu považujú za neplatné. K takejto situácii môže dôjsť 

najmä v prípadoch, ak je niektorá krajinská vláda vytvorená zo strán, ktoré na úrovni 

spolku stoja voči sebe v opozícii.  

Vzhľadom na spôsob kreovania Spolkovej rady existuje predpoklad, že jej stranícko-

politické zloženie sa môže počas štyroch rokov niekoľkokrát (spolu šestnásť krát) meniť. 

V čase dominancie opozičných strán vo vládach spolkových krajín tak môže opozícia výrazne 

zasiahnuť do legislatívneho procesu. Spolková vláda tak v tomto období musí viac dbať na 

záujmy a požiadavky opozičných strán.  

Okrem problematických momentov v procese prijímanie zákonov v Nemecku bolo 

poukázané aj na spôsoby riešenia názorových stretov zúčastnených strán. Ide najmä 

o existenciu sprostredkovacieho výboru, kreovaného zo zástupcov oboch zákonodarných 

orgánov. Jeho hlavnou úlohou je nájsť kompromis pri schvaľovaní sporných právnych 

predpisov. Minimálny počet celkovo zamietnutých zákonov členmi sprostredkovacieho 

výboru svedčia o dôležitej funkcii tohto spoločného orgánu Spolkového snemu a Spolkovej 

rady.   

 Zákon o prisťahovalectve patril v doterajšej histórii k jednej z mála právnych noriem, 

ktoré sa pre nejednotné stanovisko zástupcov jednej spolkovej krajiny (v tomto prípade 

Brandenburska) ocitli pred ústavným súdom. Ten s poukázaním na ústavu rozhodol 

o neplatnosti už spolkovým prezidentom podpísanej právnej normy. V jej prípade však nešlo 

o obsahový ale procesuálny rozpor so Základných zákonom.  

 V práci sú naznačené spoločenské predpoklady vzniku Zákona o prisťahovalectve. 

Povojnový boom nemeckého hospodárstva spôsobil zvýšený dopyt po pracovnej sile. 

Nedostatok domácich pracovníkov ochotných pracovať za nižšie mzdy spôsobil dopyt po 

zahraničnej pracovnej sile. Postupom rokov pribúdal v Nemecku počet migrantov, čo 

vyvolalo potrebu prijať zákon o prisťahovalectve a integrácii migrantov. Napriek 

predchádzajúcim pokusom sa až kabinetu Geharda Schrödera podarilo prijať kompletný 

zákon upravujúci pohyby zahraničných pracovníkov smerom do Nemecka a ich následnú 

integráciu.  

 Prijatie zákona však nebolo vôbec jednoduché. Spôsobila to najmä komplikovanosť 

legislatívneho procesu zahrňujúca federatívny charakter krajiny. Napriek pohodlnej väčšine 
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červeno-zelenej vlády v Spolkovom sneme, stroskotalo prijatie zákona práve v Spolkovej 

rade, potom ako jedna zo spolkových krajín (Brandenbursko) nehlasovala jednotne, tak ako 

to vyžaduje Základný zákon. Po rozhodnutí Spolkového ústavného súdu, ktorý konštatoval 

rozpor s ústavou, sa proces prijímania zákona s odstupom času zopakoval. Medzitým sa 

však po úspešných voľbách na úrovni spolkových krajín z pohľadu kresťanských 

demokratov preskupili sily v Spolkovej rade. Kompromis medzi koalíciou a opozíciou sa 

podarilo nájsť až v sprostredkovacom výbore. Takmer po štyroch rokoch od jeho predloženia 

spolkovým ministrom vnútra Ottom Schillym tak Zákon o prisťahovalectve vstúpil do 

platnosti.  
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SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Sociálno-demokratická strana Nemecka) 

 

 

 

 

Germany's Immigration Act and the Process of its Legislative Approval 

 
Abstract 
 
          This treatise outlines the fundamental line of the legislative process of Germany. It focuses on problematic 
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Abstrakt  

 

          Sociálna a emocionálna inteligencia zohrávajú v súčasnom psychologickom výskume významnú úlohu. Vý-

skumníci sa snažia dokázať ich existenciu ako nezávislých konštruktov a vytvárajú rozličné nástroje ich merania. 

V našej štúdii sme na skúmanie vzťahu medzi sociálnou inteligenciou a osamelosťou použili metodiku TSIS, 

Tromsø Social Intelligence Scale, ktorá hodnotí sociálnu inteligenciu a dva dotazníky na meranie osamelosti, UCLA 

a SELSA-S. Štúdie sa zúčastnilo 275 adolescentov. Zistili sme signifikantné korelácie medzi všetkými subškálami 

sociálnej inteligencie a oboma nástrojmi na meranie osamelosti.  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Kľúčové slová: sociálna inteligencia, emocionálna inteligencia, osamelosť, TSIS, SELSA-S, UCLA 

 

 

 

Úvod 

 

V súčasnej dobe sa neustále mení a zrýchľuje životný štýl, najmä mladých ľudí. 

Mnoho z nich odchádza za štúdiom alebo za prácou do iných miest alebo do zahraničia. 

Práve vo veľkých mestách sa najčastejšie objavuje fenomén osamelosti. Človek je obklopený 
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anonymným davom, v ktorom je náročnejšie nadväzovať hlbšie vzťahy. Napriek tomuto cha-

rakteristickému znaku veľkých miest, nie všetci v nich pociťujú osamelosť. Každý sa 

s danými podmienkami vyrovnáva rôzne a má odlišnú schopnosť vybudovať si svoju sociál-

nu sieť, prípadne rozdielne zvláda odlúčenie alebo menej častý kontakt s rodinou 

a priateľmi. Predpokladáme, že to môže byť ovplyvnené odlišnou úrovňou emocionálnej 

a sociálnej inteligencie jednotlivca. 

 

  

Sociálna inteligencia  

 

Sociálnou inteligenciou sa zaoberalo mnoho autorov už od roku 1920, kedy ju ako 

prvý definoval Thorndike ako „schopnosť chápať a zvládať mužov a ženy, chlapcov 

a dievčatá a konať múdro v medziľudských vzťahoch“ (Weisová, Süss 2007, s.220). Thor-

ndike vo svojej definícii rozlišuje kognitívne a behaviorálne prvky sociálnej inteligencie (Wei-

sová, Süss 2007). Mnohí autori neskôr vychádzali z tejto definície. Napriek pomerne dlhému 

času, ktorý bol výskumu sociálnej inteligencie venovaný, je ešte stále potrebné zaoberať sa 

jej presnejšou konceptualizáciou a metódami jej merania. V našom výskume sme použili 

jeden z novších dotazníkov na zisťovanie úrovne sociálnej inteligencie TSIS. 

Sociálnu inteligenciu tiež možno vymedziť ako schopnosť človeka porozumieť cíte-

niu, mysleniu a správaniu iných ľudí a sebe samému a na základe tohto porozumenia sa 

primerane správať (Orosová et al. 2004). Ak je úroveň týchto schopností u človeka nízka, 

môže to spôsobovať problémy v sociálnych vzťahoch, medzi inými aj osamelosť. 

Jednu z najvýznamnejších konceptualizácií vytvoril J. P. Guilford. Vo svojom štruk-

turálnom modeli chápe sociálnu inteligenciu ako súčasť väčšieho celku inteligencie. Sociál-

na inteligencia obsahuje 30 odlišných schopností (Weisová, Süss 2007). Behaviorálny obsah 

sa podľa Guilforda uplatňuje pri uvedomovaní si toho, čo druhý človek cíti,  alebo si myslí, 

čo zamýšľa urobiť, prostredníctvom kľúčov, ktoré získavame z jeho správania; ide teda 

o chápanie neverbálnych informácií (Jurčová 2000). 

Kosmitzki a John (1993) vyčlenili tieto zložky sociálnej inteligencie: percepcia psy-

chických stavov a nálad iných ľudí, všeobecná schopnosť vychádzať s inými ľuďmi, pozna-

nie sociálnych pravidiel, vhľad a vnímavosť pre komplexné sociálne situácie, používanie so-

ciálnych techník k manipulácii inými, prevzatie perspektívy iných, sociálna adaptácia.  

Jank a Meyer definujú sociálnu schopnosť ako takú schopnosť, ktorá umožňuje ľu-

ďom vstupovať do interakcie s inými v určitom sociálnom kontexte, a to s použitím takých 

špecifických spôsobov, ktoré sú spoločensky akceptované či oceňované a zároveň prínosné 

pre obe strany (Vališová 2002). Čím je teda vyššia  sociálna schopnosť, tým viac je človek 

v spoločnosti oceňovaný a obľúbený, a tým menšia je pravdepodobnosť objavenia sa pocitov 

osamelosti. 
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  Argylova koncepcia prikladá značný význam neverbálnym signálom a schopnosti 

komunikovať vlastné pocity (Kusá, Maxianová 2001), ktoré sýtia jednu z troch subškál nami 

použitej metodiky TSIS, a to škálu spracovania sociálnych informácií. Autor teórie zdôraz-

ňuje, že práve neverbálne signály rozhodujú o priebehu a dynamike interakcie. Vplyv ko-

munikovaného obsahu: výraz tváre, tón hlasu a držanie tela môžu meniť, dokonca až zatie-

ňovať významovosť verbálnej informácie pre jej prijímateľa (Kusá, Maxianová 2001). Toto 

tvrdenie zvýrazňuje dôležitosť škály spracovania informácií a jej vzťahu k prežívaniu osame-

losti. 

 V kontexte zisťovania vzťahu medzi sociálnou inteligenciou a osamelosťou je dôležité 

spomenúť aj Maslowovu hierarchiu potrieb, kde potreba spolupatričnosti a lásky patrí me-

dzi základné a Murrayovu koncepciu psychogénnych potrieb, ktorá obsahuje potrebu so-

ciálnej väzby (afiliácie). Podľa Murraya je motív afiliácie zameraný na uzatváranie priateľ-

stiev a priateľské vzťahy s inými. Heckhausen upresňuje, že ide o každodennú a fundamen-

tálnu triedu sociálnych interakcií, ktorá zahŕňa napríklad nadviazanie kontaktu s doposiaľ 

cudzími alebo ešte málo známymi ľuďmi a správanie takým spôsobom, ktorý obidve strany 

prežívajú ako uspokojujúci, povzbudzujúci a obohacujúci (Džuka 2005). 

 Sociálnej inteligencii je venovaných mnoho publikácií a výskumov, z čoho následne 

pochádza aj viacero teórií, definícií a delení. Silvera, Martinussen a Dahl (2001) uvádzajú, 

že sociálna inteligencia sa skladá z týchto komponentov: vnímavosť pre vnútorné stavy 

a nálady iných ľudí, všeobecná schopnosť zaoberať sa inými ľuďmi, poznatky o sociálnych 

normách a sociálnom živote,  schopnosť orientovať sa v sociálnych situáciách, využívanie 

sociálnych techník umožňujúcich manipulovať,  jednanie s inými ľuďmi, sociálna príťažli-

vosť (čaro) a sociálna adaptácia. 

 Riggio (podľa Kusá, Maxianová 2001) hovorí o psychometricky orientovanom prístupe 

k deleniu sociálnych zručností, kde základné sociálne zručnosti sú založené na rozlíšení pro-

cesov vysielania (sending) a prijímania (receiving) informácie. Existujú tri základné druhy 

sociálnych zručností a to expresivita, senzitivita a regulácia. Ďalej tieto spôsobilosti delí na 

neverbálne (emocionálne) spôsobilosti a verbálne (sociálne) spôsobilosti (Tab.1). 
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Tabuľka 1 Delenie sociálnych zručností (Riggio, podľa Jurčová 2000) 

 

emocionálna ← expresivita → sociálna 

- neverbálna komunikácia                          

- schopnosť sprostredkovať emócie  

- iniciovanie a riadenie rozhovoru 

emocionálna ← senzitivita → sociálna 

- porozumenie neverbálnych správ            

- prežívanie s inými                                     

- spôsoby a prejavy soc. správanie 

iných a vlastné 

emocionálna ← kontrola → sociálna 

- regulovanie emocionálnych prejavov     - soc. sebaprezentácia 

- utajovanie citov                                     - hranie rolí 

 - riadenie konverzácie 

 

Týmto delením sociálnych zručností na sociálne a emocionálne sa dostávame 

k ďalšiemu dôležitému termínu, ktorým je emocionálna inteligencia. 

 

 

Emocionálna inteligencia 

 

 V súvislosti so sociálnou inteligenciou je vhodné spomenúť tematicky blízku emocio-

nálnu inteligenciu. Aj v prípade emocionálnej inteligencie možno predpokladať vzťah k preží-

vaniu osamelosti. Nie je dôležité koľko ľudí, sociálnych vzťahov človek má, ale ako vníma 

a prežíva ich kvalitu. Schopnosti človeka pri tvorbe a rozvíjaní sociálnych vzťahov sú rôzne. 

Denham zistil, že emocionálne kompetencie sú spojené so sociálnym úspechom už u detí 

predškolského veku a neskôr ovplyvňujú ich sociálno-emocionálne fungovanie (Ciarrochi, 

Forgas, Mayer 2006). Forgas vo svojom výskume popísal, že ak človek vstupuje do kontaktu 

s druhými ľuďmi v dobrej nálade, jeho prejav je sebavedomejší, komunikatívnejší, priateľ-

skejší, a tým aj efektívnejší (Ciarrochi, Forgas, Mayer 2006). Emocionálna inteligencia preu-

kazuje pozitívne korelácie so šťastím, životnou spokojnosťou, veľkosťou a kvalitou sociálnej 

siete a negatívne korelácie s depresiou, náchylnosťou k depresiám a osamelosťou (Austino-

vá, Saklofske 2007).  

 Mayer, Salovey a Caruso (2004) definujú emocionálnu inteligenciu ako schopnosť 

uvažovať nad emóciami a schopnosť emócií zlepšiť myslenie. Umožňuje rozpoznávať význam 

emócií a ich vzťahov, využívať emócie pri myslení a riešení problémov. Obsahuje štyri as-

pekty, a to vnímanie emócií, využívanie emócií pri myšlienkových procesoch, porozumenie 

emóciám a riadenie emócií u seba a iných. Goleman (1996), ktorý spopularizoval pojem e-

mocionálnej inteligencie, neposkytuje presnú definíciu, no skôr ju charakterizuje ako zoz-

nam osobnostných a sociálnych charakteristík, medzi ktoré patria napr.: emocionálne se-

bauvedomenie, emocionálna sebakontrola, dôveryhodosť, adaptabilita, tímová spolupráca a 
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i. Dôležitou je aj práca Bar-Ona, ktorý charakterizuje emocionálnu inteligenciu ako skupinu 

nekognitívnych kompetencií, ovplyvňujúcich schopnosť uspieť vo vyrovnávaní sa s tlakom a 

požiadavkami prostredia (Bar-On 2000). Byť emocionálne a sociálne inteligentný znamená, 

podľa tohto autora, efektívne rozumieť sebe samému, vyjadriť sa, rozumieť iným a budovať 

s nimi pozitívne vzťahy, úspešne zvládať každodenné požiadavky, výzvy a tlak. Znamená to 

tiež efektívne zvládať personálne, sociálne zmeny a zmeny prostredia realistickým 

a efektívnym spôsobom. K tomu je potrebné byť dostatočne optimistický, pozitívny 

a sebamotivovaný (Bar-On 2007).  

Aj iné teórie zdôrazňujú význam emócií a emocionálnej inteligencie pri budovaní in-

terpersonálnych vzťahov. Jednou z nich je teória Petridesa a Furnhama, ktorí popisujú na-

sledujúce komponenty emocionálnej inteligencie: adaptabilita, asertivita, emočné hodnotenie 

(seba a iných), vyjadrovanie emócií, riadenie emócií (druhých), emočná regulácia, impulzivi-

ta, vzťahové schopnosti, sebaúcta, sebamotivácia, sociálne kompetencie, riadenie stresu, 

charakterová empatia, charakterové šťastie, charakterový optimizmus (Petrides, Furnham 

2000) 

 

  

Osamelosť 

 

S osamelosťou sa ľudia v dnešnej dobre stretávajú dosť často. Môže byť spôsobená 

rozdielnymi príčinami ako napríklad sťahovanie, strata blízkej osoby, rozvod, narušená ko-

munikácia, ľudia bez rodiny, narušené vzťahy v rodine, prípadne byť aj symptómom iných 

sociálnych a psychických problémov. Tieto príčiny sa zvyčajne delia na situačné, vývinové 

a interné. Keďže dôsledky osamelosti môžu byť častokrát závažné, ako napríklad depresia, 

ohrozenie života, poruchy spánku, rakovina, považujeme za dôležité venovať sa tejto téme 

(Tournier 1998, Smith 1988). 

Do popredia záujmu sa dostáva aj fenomén, ktorý  vznikol relatívne v nedávnej dobe. 

Príčinou sú spoločenské, technické a ekonomické podmienky, ktoré ľudom umožňujú za-

oberať sa osobným rastom, čo spôsobuje hodnotové a ekonomické rozdiely nepriaznivé pre 

partnerské spolužitie. Zvýšená kontrola pôrodnosti má za následok odsúvanie manželstva 

a počatia detí do neskoršieho veku. Deti sú vychovávané v duchu podpory nezávislosti. Jav 

života bez partnera vzniká na priesečníku protikladných spoločenských síl, a to globalizácie 

a reakcie na ňu. Napríklad v Rusku žilo v roku 2005 polovica žien bez životného partnera, z 

toho 11% rozvedených a 18% vdov. Tradičný model rodiny z minulosti, ktorý presadzuje 

spojenie a závislosť dvoch ľudí, ktorí sa majú podporovať po každej stránke a kráčať spolu 

životom dnes už  zďaleka neplatí. Mladí ľudia sa snažia užiť si čo najdlhšie slobodného živo-

ta, nechcú sa viazať. Sú reprezentantmi životného štýlu „single“ (Kaiserová 2005).  
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  Osamelosť je subjektívne prežívanie nedostatku sociálnych kontaktov, ktorý môže 

byť prežívaný jednak v neprítomnosti ľudí a jednak aj v prítomnosti mnohých ľudí, pričom 

však chýba adekvátny kontakt (Výrost, Baumgartner 2001).  

Ďalšie definície poukazujú najmä na subjektívne vnímanie osamelosti. Sermat hovorí 

o rozpore medzi ideálnymi a vnímanými vzťahmi, o rozdiele medzi počtom priateľov, ktorých 

by si želal mať a ktorých reálne má a Sullivan opisuje osamelosť z psychoanalytického uhla 

pohľadu ako zážitok zlyhania v uspokojovaní základnej potreby intimity (Jones, Hebb 

2003).  

Osamelosť sa tiež vyskytuje vtedy, keď jednotlivec považuje svoje zapojenie do so-

ciálnych vzťahov za slabšie a menej uspokojivé, ako by si sám želal (Výrost, Baumgartner 

2001).  

 Z daných definícií usudzujeme, že vnímanie osamelosti jedincom a vyrovnávanie sa 

s ňou je subjektívne a jednotlivci sa líšia v spôsoboch zvládania osamelosti, odlúčenia od 

blízkych osôb, ako aj v schopnosti vytvoriť uspokojujúcu sieť sociálnych vzťahov. Na zákla-

de týchto definícii predpokladáme súvis osamelosti so sociálnou a emocionálnou inteligen-

ciou. 

Počas posledných 20 rokov zaoberania sa osamelosťou boli vytvorené dva hlavné 

koncepty. Jedna perspektíva hovorí o tom, že osamelosť je unitárny stav, ktorý variuje iba 

v intenzite. Alternatívna Weissova konceptualizácia chápe osamelosť ako zážitok multidi-

menzionálny a odlišuje dva typy osamelosti: emocionálnu a sociálnu. Tieto dva typy osame-

losti môžu byť na sebe nezávislé. Weiss určil dva špecifické druhy vzťahov majúce vplyv na 

prežívanie osamelosti, a to afiliácia a pripútanie sa (Di Tomasso, Brannen, Best 2004). Afi-

liácia sa opisuje ako potreba láskyplných vzťahov, priateľstvo, rodina, kolegiálne vzťahy 

(Džuka 2005). Ich deficit spôsobuje sociálnu osamelosť (Výrost, Baumgartner 2001). Pripú-

tanie sa nachádza v blízkom intímnom vzťahu, matka a dieťa, partneri. Deficit v týchto vzťa-

hoch môže viesť k pocitom emocionálnej osamelosti (Di Tomasso, Brannen, Best 2004).  

Súvislosť osamelosti so sociálnou a emocionálnou inteligenciou zistili aj Solano 

a Koester, ktorí spájajú osamelosť so zvýšenou úrovňou sociálnej anxiety a hanblivosti 

a zároveň s nižším stupňom sebaúcty a asertivity (Výrost, Baumgartner 2001). Nurmi 

(1997) konštatuje, že ľudia s nízkym sebahodnotením sú menej úspešní v iniciovaní zmys-

luplných vzťahov v porovnaní s ľuďmi s vyšším sebahodnotením. 

Ďalšie výskumy potvrdili významné vzťahy medzi prežívaním osamelosti 

a sociálnymi správaním a sociálnymi vzťahmi. Chen et al. (2004) vo svojej medzinárodnej 

štúdii, ktorej sa zúčastnilo 2263 detí vo veku od 9 do 12 rokov pochádzajúce z Brazílie, Ka-

nady, Číny  a Talianska, zistil že celkový vzorec vzťahov medzi sociálnym správaním, roves-

níckymi vzťahmi a osamelosťou sa v rámci vzoriek líšil. Sociabilita bola pozitívne asociovaná 

s rovesníckymi vzťahmi, pričom mali negatívny nepriamy vplyv na osamelosť vo všetkých 

štyroch vzorkách. Plachosť a citlivosť bola priamo asociovaná s osamelosťou u brazílskych 

a talianskych detí a nepriamo cez rovesnícke vzťahy u kanadských detí, ale neboli asocio-
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vané s osamelosťou u čínskych detí. Výsledky hovoria, že podstata detskej osamelosti je 

ovplyvnená sociokultúrnym kontextom. 

Výskum uskutočnený Rokachovou (2000) skúmal vplyv veku a rodu na percipované 

príčiny osamelosti. Zúčastnilo sa ho 711 participantov, rôznych vekových kategórií, pričom 

najmladší mal 13 a najstarší 80 rokov. Výsledky indikujú, že príčiny osamelosti sú vnímané 

rozlične v závislosti od veku a rodu. Najvyššie priemerné skóre v osamelosti dosahovali pro-

bandi vo vekovom rozmedzí od 19 do 30 rokov, pričom seniori dosahovali najnižšie priemer-

né skóre. Zistilo sa aj to, že ženy skórovali vyššie v osamelosti ako muži. 

 

 

Zameranie výskumu 

 

          Cieľom nášho výskumu bolo overiť existenciu vzťahu medzi osamelosťou a sociálnou 

inteligenciou. Chceli sme zistiť, či existuje rozdiel v prežívaní osamelosti medzi mužmi 

a ženami a taktiež, či existuje rozdiel medzi mužmi a ženami v úrovni sociálnej inteligencie.  

Formulovali sme nasledovné hypotézy: 

H 1: Predpokladáme, že existuje rozdiel v prežívaní osamelosti medzi mužmi a ženami. 

H 2: Predpokladáme, že neexistuje rozdiel v úrovni sociálnej inteligencie medzi mužmi 

a ženami. 

H 3: Predpokladáme, že prežívanie osamelosti súvisí s úrovňou sociálnej inteligencie. 

 

 

Výskumná vzorka 

 

          Vzorku tvorilo 219 študentov stredných škôl a 56 študentov vysokej školy (študenti 

psychológie FF PU v Prešove). Spolu to bolo 275 osôb. Vekový priemer bol 18,86. Vekové 

rozpätie vzorky bolo 16 – 40 rokov. Výskumný súbor pozostával zo 186 žien a 89 mužov. 

 

  

Výskumné metodiky 

 

          V našom výskume sme použili tri metodiky. Sociálnu inteligenciu sme zisťovali Šká-

lou sociálnej inteligencie TSIS. Osamelosť bola skúmaná dvoma dotazníkmi, a to SELSA-S 

a UCLA. Dotazník SELSA-S je v slovenských podmienkach nový, chceli sme overiť jeho 

vlastnosti a porovnať ho s používaným a overeným dotazníkom osamelosti UCLA. Dotazník 

SELSA-S preložila a prvýkrát použila Kaňuková (2005). 
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Škála sociálnej inteligencie Tromsø -  TSIS 

Autormi tejto metodiky sú Silvera, Martinussen a Dahl a vznikla v roku 2001. Má tri sub-

škály, pričom každú zo subškál tvorí 7 položiek dotazníka, teda spolu 21 položiek. Prvou je 

škála spracovania sociálnych informácií (social information processing = SP), druhou je 

škála sociálnych spôsobilostí (social skills = SS) a treťou je škála sociálnej vnímavosti (social 

awareness = SA). Autori uvádzajú hodnoty Cronbachovej α pre jednotlivé subškály nasle-

dovne: SP = 0,79; SS = 0,85; SA = 0,72 (Silvera, Martinussen a Dahl 2001). Položky sú hod-

notené na 7 bodovej škále, pričom 1 znamená vystihuje ma veľmi slabo a 7 znamená vysti-

huje ma to veľmi dobre. Vo výskume uskutočnenom v SR (Baumgartner, Vasiľová 2005) boli 

hodnoty Cronbachovej alfa pre jednotlivé subškály SP= 0,82, SS= 0,74, SA= 0,74 a celkovo 

pre škálu TSIS α= 0,84. 

 

SELSA - S Krátka verzia sociálnej a emocionálnej škály osamelosti pre dospelých             

Metodiku SELSA – S, tvorí 15 položiek vybraných z originálnych subškál multidimenzionál-

nej škály SELSA a to sociálnej, romantickej a rodinnej (DiTomasso1997). Dotazník je kon-

zistentný s Weissovým rozlišovaním medzi zážitkom emocionálnej izolácie (emocionálnej o-

samelosti) a zážitkom sociálnej izolácie (sociálnej osamelosti). Rozlišuje aj dve oblasti emo-

cionálnej osamelosti, a to rodinnú emocionálnu osamelosť a romantickú emocionálnu osa-

melosť. Respondenti odpovedajú na 7 bodovej Likertovej škále. Cronbachova α pre tento 

dotazník dosahuje hodnotu od α= 0,87 až po α= 0,90. Korelácie medzi jednotlivými subšká-

lami sú štatisticky významné, ale nízke, čo potvrdzuje že síce medzi subškálami existuje 

vzťah, ale nemerajú to isté. V podmienkach nášho výskumu sme zistili nasledovné hodnoty 

reliability pre jednotlivé subškály α= 0,76 pre romantickú subškálu, α= 0,82 pre rodinnú 

subškálu a α= 0,79 pre sociálnu subškálu a celkove pre škálu α= 0,78. 

 

Škála na meranie osamelosti UCLA 

Škála UCLA reprezentuje jednodimenzionálny prístup. Bola vytvorená Russelom, Peplauom 

a Cutronom v roku 1980 vychádzajúc z Weissovej teórie. Tvorí ju 20 výrokov, ktoré respon-

denti posudzujú na štvorbodovej stupnici od „nikdy“ po „veľmi často“. Vyššie hodnoty skóre 

indikujú menšie prežívanie osamelosti a teda nízke hodnoty hrubého skóre znamenajú zvý-

šené prežívanie osamelosti.  
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Výsledky 

 

          V tabuľke 2 uvádzame výsledky t-testov pre porovnanie mužov a žien v prežívaní o-

samelosti.  

 

     Tabuľka 2:        Porovnanie mužov a žien v škálach osamelosti   

 

 Rod Priemer SD T Sig. 

ženy 3,26 0,39 UCLA 

muži 3,14 0,47 
2.337 0,020 * 

SELSA-S      

ženy 2,37 1,35 
Rodinná subškála                   

muži 2,79 1,26 
-2.551 0,012 * 

ženy 3,97 1,69 
Romantická subškála 

muži 4,37 1,40 
-1.957    0,051 

ženy 2,29 1,07 
Priateľská subškála                

muži 2,71 1,24 
-2.921 0,004 ** 

                        Poznámka: *  rozdiel je signifikantný na hladine významnosti 0,05 

                                          ** rozdiel je signifikantný na hladine významnosti 0,01 

                 

          Štatistická analýza t- testom pre dva nezávislé výbery potvrdila prvú hypotézu signi-

fikantných rozdielov v prežívaní osamelosti medzi mužmi a ženami. Štatisticky významne sa 

líšili výsledky v dotazníku na meranie osamelosti UCLA, ako aj v dvoch subškálach dotazní-

ka SELSA-S, a to v rodinnej a priateľskej subškále. Ukázalo sa, že muži prežívajú intenzív-

nejšie pocity osamelosti ako ženy. 

 

Nasledujúca tabuľka 3 uvádza porovnanie skupín mužov a žien v sociálnej inteligencii.  

 

         Tabuľka 3         T-test pre rod a sociálnu inteligenciu  

 

 Rod Priemer SD t Sig 

TSIS      

ženy 4,93 0,84 Spracovanie sociál-

nych informácií muži 4,76 1,07 
1,386 0,167 

ženy 4,57 0,97 
Sociálne zručnosti 

muži 4,52 1,17 
0,315 0,753 

ženy 4,55 1,04 
Sociálna vnímavosť 

muži 4,58 0,96 
-0,151 0,880 

 



 

CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 72

          Štatistickým spracovaním dát sa druhá hypotéza taktiež potvrdila. Použitím t –testu 

pre dva nezávislé výbery sme totiž nezistili rozdiel v úrovni sociálnej inteligencie podľa rodu. 

 

V tabuľke 4 sú uvedené hodnoty korelačných koeficientov osamelosti a sociálnej inteligencie 

na základe dát celého výskumného súboru.  

 

Tabuľka 4       Pearsonov korelačný koeficient osamelosti a sociálnej inteligencie 

 

 UCLA Rodinná s.         Romantická s. Priateľská s. 

Spracovanie sociálnych  

informácií 

0,281**           -0,065 -0,093 -0,267** 

Sociálne zručnosti 0,467** -0,098 -0,194**              -0,340** 

Sociálna vnímavosť 0,287** -0,201** -0,126* -0,251** 

Poznámka: *  korelácia je signifikantná na hladine významnosti 0,05 

                  ** korelácia je signifikantná na hladine významnosti 0,01 

 

          Na základe korelácií môžeme konštatovať, že osamelosť meraná dotazníkom UCLA 

signifikantne súvisí so všetkými tromi subškálami dotazníka na meranie sociálnej inteligen-

cie. Negatívne korelácie komponentov sociálnej inteligencie so subškálami dotazníka SEL-

SA-S vyjadrujú signifikantný vzťah, ktorý naznačuje, že čím je sociálna inteligencia vyššia, 

tým nižšie skóre dosahuje respondent v teste osamelosti. Intenzívnejšie prežívanie osame-

losti je teda spojené so slabšou úrovňou sociálnej inteligencie.   

                                                                                                                                                                                                               

Tabuľka 5 popisuje korelácie medzi novou metodikou na meranie osamelosti SELSA-S 

a skôr používaným dotazníkom UCLA.  

 

Tabuľka 5    Pearsonov korelačný koeficient metodík na meranie osamelosti 

 

 UCLA 

SELSA-S  

Rodinná subškála                           -0,435** 

Romantická subškála                     -0,254** 

Priateľská subškála                        -0,751** 

            Poznámka: ** korelácia je signifikantná na hladine významnosti 0,01 

 

          Uvedené korelačné koeficienty sú štatisticky významné a poukazujú na vzťah medzi 

dvoma škálami merajúcimi osamelosť. Osobitne je tesná je súvislosť subškály priateľstva 

SELSA-S a UCLA. Negatívne korelačné koeficienty súvisia s rozdielnou polaritou hrubého 

skóre v jednotlivých dotazníkoch.  
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Diskusia 

 

V uskutočnenom výskume sa potvrdili všetky tri hypotézy. Zistili sme, že muži preží-

vajú intenzívnejší pocit osamelosti ako ženy. Možno to dať do spojitosti s tým, ženy formujú 

priateľstvá rozdielne ako muži, sú v nich otvorenejšie a zdieľajú spolu osobné informácie. 

Mužské priateľstvá sú založené skôr na spoločných záujmoch a aktivitách, kde je menej 

priestoru na zdieľanie spoločných problémov. Intímne partnerstvo predstavuje zisk nových 

zážitkov, ale zároveň sa treba aj niečoho vzdať. Tento fakt predstavuje dôvod, prečo najmä 

u chlapcov nie je trvalejší vzťah v období adolescencie bežný (Vágnerová 2000). V dnešnej 

dobe sa mení pohľad na prejavovanie emócií mužmi. Tieto výsledky považujeme za pozitívne 

z hľadiska mužskej otvorenosti pri vyjadrovaní svojich pocitov, akým napríklad je aj osame-

losť.  

Na základe väčšej časti predchádzajúcich výskumov sme predpokladali, že medzi 

mužmi a ženami nebude signifikantný rozdiel v celkovej úrovni sociálnej inteligencie, čo aj 

výsledky preukázali. Bar-On (2000) tvrdí, že muži a ženy sa nelíšia v celkových emocionál-

nych a sociálnych kompetenciách. Popisuje, že rozdiely medzi ženami a mužmi existujú, no 

v jednotlivých komponentoch. Ženy majú vyššie interpersonálne schopnosti, sú empatickej-

šie, viac sociálne zodpovedné, muži majú vyššiu intrapersonálnu kapacitu, stres manaž-

ment, sú flexibilnejší, adaptabilnejší a optimistickejší, na základe čoho možno predpokla-

dať, že dané schopnosti sa vzájomne dopĺňajú a nahrádzajú a vytvárajú tak podobné hod-

noty celkovej sociálnej inteligencie. Na druhej strane v citovanom výskume Baumgartnera 

a Vasiľovej (2005) boli zistené štatisticky významné diferencie v prospech žien v subškálach 

sociálnej vnímavosti a sociálnych spôsobilostí. Výsledky porovnávania rodových rozdielov 

teda nevyznievajú jednoznačne.      

Sociálna inteligencia preukázala významný vzťah s prežívaním osamelosti. Vyššia 

osamelosť sa spája s nižšími úrovňami sociálnej vnímavosti, sociálnych zručností 

a spravidla aj spracovania sociálnych informácií. Deniz (2005) realizoval podobný výskum 

na študentoch v Turecku. Zistil, že hodnoty priemerného skóre v meraniach sociálnych 

zručností boli u respondentov, ktorí nemali partnerský vzťah a pociťovali vyššiu osamelosť 

signifikantne nižšie v porovnaní so študentami, ktorí mali partnerský vzťah. Murrayova 

koncepcia psychogénnych potrieb obsahuje aj potrebu väzby, teda motív afiliácie, zameraný 

na uzatváranie priateľstiev a priateľské vzťahy s inými (Džuka 2005). Pri ich budovaní zo-

hráva emocionálna (podobne aj sociálna) inteligencia významnú úlohu. 

Obdobie adolescencie patrí z pohľadu celoživotného vývoja jednotlivca ku kľúčovým. 

Dôležitým aspektom tohto obdobia je formovanie vlastnej identity, čo sa realizuje aj pros-

tredníctvom procesu interpersonálnej interakcie. Prežívanie pocitov osamelosti nepredstavu-

je práve optimálny stav, hoci záleží na intenzite a dĺžke zažívania pocitov opustenosti, ne-

dostatku adekvátnych kontaktov s inými ľuďmi. Preto skúmanie súvislostí tohto fenoménu 

s charakteristikami, ktoré vypovedajú o schopnostiach jednotlivca efektívne vychádzať 
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s inými ľuďmi je určite zmysluplné. Bolo to aj východiskom realizovaného výskumu, výsled-

ky ktorého overili očakávaný vzťah sociálnej inteligencie a osamelosti. Zároveň platí, že o-

samelosť je podmienená rôznymi okolnosťami, takže rozhodne ju nemožno odvodzovať len 

od nižšej úrovne sociálnej inteligencie a jej aspektov. Je to len časť podstatne komplexnej-

šieho celku.                  

 

 

Záver 

 

 Sociálna a emocionálna inteligencia sú koncepty s možným značným využitím 

v praxi, napr. ako faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť a úspešnosť v škole, v práci a pod. Aj 

to je dôvod, pre ktorý je potrebné venovať im pozornosť v ďalších výskumoch. Ďalším dôvo-

dom je konceptualizácia oboch konštruktov. Ako uvádzajú Austinová a Saklofske (2007), sú 

to problematické konštrukty, čo vyplýva jednak z medzier v ich doterajšom skúmaní, jednak 

z ich ponímania na hranici medzi poznávacími procesmi a emóciami. V našom výskume 

sme skúmali vzťah sociálnej inteligencie a osamelosti a overili sme predpoklad, že prežíva-

nie osamelosti sa spája s nižšími úrovňami komponentov sociálnej inteligencie. Na pozadí 

toho, že sociálna inteligencia patrí k prediktorom uplatňovania interpersonálnych zručností 

v interakcii, možno dosiahnuté výsledky posudzovať ako zmysluplné. Výsledky výskumu 

poukázali aj na uspokojivé psychometrické ukazovatele dotazníkov TSIS na zisťovanie úrov-

ne sociálnej inteligencie a SELSA-S na meranie osamelosti.  
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Social Intelligence in Relation with Loneliness 

 

Abstract 

 

          Social intelligence and emotional intelligence play an important role in current research. Researchers prove 

their existence as independent constructs and produce diverse methods of measurement. In our study of the rela-

tionship between social intelligence and loneliness we used TSIS, Tromso Social Intelligence Scale to assess social 

intelligence and two questionnaires, UCLA and SELSA-S, to assess loneliness on 275 adolescent participants. We 

found significant correlations between all the subscales of the social intelligence and both measures of loneliness.  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Key words: social intelligence, emotional intelligence, loneliness, TSIS, SELSA-S, UCLA 
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Abstrakt 

 

          Predkladaná štúdia je venovaná hodnoteniu vzdelávacích podujatí, organizovaných pre pracovníkov verejnej 

správy. Hlavným cieľom štúdie bolo pripraviť účinnú metodiku, ktorá by bola použiteľná pre prípady analýzy 

efektívnosti vzdelávacích podujatí. Hodnotenie vzdelávacích podujatí bolo sledované na piatich úrovniach: „INFO“, 

„PROCES“, „DYNAMIKA“, „LEKTOR“, „FREKVENTANTI“. Výsledky analýzy umožňujú uvažovať o štandardných 

kritériách hodnotenia vzdelávacích akcií účastníkmi: 1. aplikácia, 2. obohatenie, 3. explanácia, 4. technika, 5. 

celok a kontinuita, 6. reakcia a kontrola, 7. autorita, 8. komunikácia, 9. participanti. Zistenia vo vzťahu k 

hodnoteniu štyroch vybraných vzdelávacích akcií poukázali na signifikantné diferencie i na niektoré špecifiká 

jednotlivých akcií. 

 

 

Kľúčové slová: hodnotenie vzdelávania, kritériá hodnotenia vzdelávacích podujatí, spokojnosť so vzdelávaním 

 

 

Úvod 

 

          Problematika vzdelávania vo verejnej správe patrí k tým, ktoré neustále vzbudzujú 

pozornosť tak zo strany subjektov, zodpovedných za kvalitu verejných služieb, ako aj zo 

strany tých, ktorí sa rôznym spôsobom a z rôznych dôvodov stávajú ich klientmi.  
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          Spôsob, akým možno zabezpečiť primerané vzdelávanie pracovníkov verejnej správy 

sa prirodzene odvíja od charakteru a určenia funkcií spravovacích mechanizmov v štáte, 

s ohľadom na meniace sa historické, sociálno – politické a ďalšie kontexty. V súčasnosti je 

v tomto smere významný zákon o štátnej službe č. 312/2001 Z.z., upravený zákonom 

231/2006 Z.z. a zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, ktorým bol 

nahradený zákon o verejnej službe č. 313/2001 Z.z. 

          Pre riešenie otázok vzdelávania vo verejnej správe je významný aj zákon č. 575/2001 

Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy, kde v paragrafe 11 písm. e) je koordinácia 

vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy 

zverená do pôsobnosti Ministerstva vnútra SR, a na základe ktorého bola ministrom vnútra 

SR v júni 2003 zriadená Medzirezortná komisia na koordináciu vzdelávania zamestnancov 

územnej samosprávy, plniacich úlohy štátnej správy. 

          S ohľadom na duálny model verejnej správy na Slovensku možno sledovať aj 

zabezpečovanie vzdelávania v oblasti verejnej správy, keď každá z relatívne samostatných 

oblastí vzdelávania má svoje výrazné špecifiká. Ťažiskom vzdelávania zamestnancov štátnej 

správy je vzdelávanie podľa zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe, keď relevantné 

vzdelávacie programy ponúka niekoľko subjektov, medzi nimi najvýznamnejšie Inštitút pre 

verejnú správu, Vzdelávací a technický ústav, ale aj Academia Istropolitana, Slovenská 

agentúra životného prostredia a regionálne vzdelávacie centrá. Situácia v zabezpečovaní 

vzdelávania je neustále v pohybe, štandardne však kľúčovými zostávajú tieto uvedené 

subjekty. Oveľa menej prehľadná je situácia v oblasti vzdelávania zamestnancov územnej 

samosprávy, kde sú postupy veľmi diferencované, obdobne ako aj samotný efekt 

vzdelávania. 

          Celkovo možno uvažovať o nevyhnutnosti zabezpečovať vzdelávacie akcie pre 

zamestnancov verejnej správy na rôznych úrovniach vzhľadom na to, že pracujú vo sfére, 

pre ktorú sú charakteristické permanentné zmeny a potreba aktuálnych informácií je 

základom ich práce. Okrem toho významná je aj prirodzená potreba neustáleho 

rozširovania, obnovovania a upevňovania kvalifikačných schopností v mnohoodborovom 

systéme verejnej správy. 

          Vzdelávanie, ktoré prebieha v rámci rôznych vzdelávacích programov, by malo 

disponovať okrem štandardného zabezpečenia aj permanentnou spätnou väzbou 

s možnosťou prehodnocovania aktuálne prebiehajúcich vzdelávacích podujatí na základe 

objektívnych štandardizovaných kritérií efektivity vzdelávania. Preto bola v rámci riešenia 

grantovej úlohy (VEGA 1/3589/06), zameranej na štúdium organizácií verejnej správy (s 

dôrazom na postbyrokratické mechanizmy), vypracovaná a následne testovaná metodika, 

ktorá by mohla byť účinným nástrojom na získavanie spätných informácií o hodnotení 

vzdelávacích podujatí ich účastníkmi. Analýza, zameraná na hodnotenie efektívnosti 

vzdelávania predkladá možnosti práce s touto metodikou ako aj spôsob hodnotenia 

vybraných kurzov, organizovaných Inštitútom pre verejnú správu v Bratislave. 
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Ciele výskumu: 

1. Zistiť mieru spokojnosti s charakterom nových poznatkov a informácií, ktoré 

účastníci vzdelávacieho kurzu získali 

2. Zistiť mieru spokojnosti so spôsobom, akým prebiehala výučba 

3. Zistiť mieru spokojnosti s charakterom dynamiky vzdelávacieho kurzu 

4. Zistiť mieru spokojnosti s prácou a osobnosťou lektora vzdelávania 

5. Zistiť mieru spokojnosti s účastníckym prostredím. 

 

 

2. Metóda výskumu 

 

          Výskumná metodika bola konštruovaná s ohľadom na určené ciele výskumu v záujme 

zistenia miery spokojnosti frekventantov vzdelávacích kurzov so vzdelávacou akciou. Okrem 

identifikačných znakov (pohlavie, vek, vzdelanie, zamestnanie vo verejnej správe, počet 

odpracovaných rokov a špecializácia) bola výskumná metodika SVS – 1 štruktúrovaná 

v systéme piatich batérií položiek, ktoré umožňovali meranie spokojnosti účastníkov so 

vzdelávacou akciou na úrovni: 

1. spokojnosti s novými poznatkami a informáciami – „INFO“ 

2. spokojnosti so spôsobom priebehu výučby – „PROCES“ 

3. spokojnosti s postupmi práce pri vzdelávaní – „DYNAMIKA“ 

4. spokojnosti s osobnosťou a prácou lektora – „LEKTOR“ 

5. spokojnosti so skupinou účastníkov vzdelávania – „FREKVENTANTI". 

          Podľa výsledkov testov reliability je súbor testovaných položiek vysoko konzistentný 

a ich použitie pre ďalšie štatistické testovanie korektné. Pre celý súbor (62) položiek na 

všetkých sledovaných úrovniach je Cronbachova alfa =0,94% a pre jednotlivé úrovne: „INFO“ 

=0,99, „PROCES“ = 0,91, „DYNAMIKA“ = 0,92, „LEKTOR“ = 0,94, „FREKVENTANTI“ = 0,95. 

     Úlohou respondentov bolo pomocou 7 – stupňovej škály (1=rozhodne áno, 7=rozhodne 

nie) uviesť mieru svojej spokojnosti s označenými atribútmi vzdelávacej akcie. Miera 

spokojnosti účastníkov rastie smerom k najnižšiemu možnému skóre (1).  

          Výskumom získané údaje, primárne i transformované (súhrnné priemerné skóre) boli 

spracované v programe STATISTICA 5.5. pomocou metód deskriptívnej štatistiky, testov 

reliability, faktorovej analýzy (metóda hlavných komponentov, rotácia VARIMAX) 

a jednorozmernej analýzy rozptylu pre nezávislé súbory (ONEWAY). 
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3. Faktorová štruktúra spokojnosti so vzdelávacím kurzom 

 

 

          Súčasťou analýzy miery spokojnosti účastníkov so vzdelávacími kurzami bolo 

sledovanie faktorovej štruktúry spokojnosti v jednotlivých okruhoch. Podľa údajov v Tab.1 

na úrovni „INFO“ boli identifikované dva faktory, čo poukazuje na to, že súbor položiek, 

pomocou ktorých bola sledovaná spokojnosť účastníkov s charakterom a kvalitou získaných 

informácií, je jednoznačne štruktúrovaný. Faktor 1 možno označiť ako „aplikácia“, keď pri 

eigenvalue =4,45 a % rozptylu =49,56 sú položky, ktoré sýtia faktor orientované na možnosti 

využitia získaných informácií v pracovnej praxi, s ohľadom na aktuálnu kvalifikáciu 

a pomoc pri riešení pracovných problémov. Faktor 2 na úrovni „INFO“ – „obohatenie“ je pri 

eigenvalue=1,62 a % rozptylu=15,03 sýtený položkami, ktoré poukazujú na význam 

získaných informácií z hľadiska inovácie doterajších poznatkov, v záujme možných zmien 

v pracovných postupoch, vrátane osobnostného rastu.  

 

 

Tab. 1. Faktorová štruktúra „INFO“ 

 
FAKTORY 

P.č. INFO 
1 2 

1. Obsah poznatkov bol vhodný pre moju kvalifikáciu 0,86  
2. Získané informácie môžem rýchlo využiť vo svojej práci 0,89  
3. Mám množstvo poznatkov, ktoré sú pre mňa nové  0,79 
4. Ponúkané informácie majú praktický charakter 0,79  
5. Ponúkané informácie majú teoretický charakter  0,50 
6. Získané informácie mi pomôžu vyriešiť pracovné 

problémy 
0,69  

7. Získané vedomosti mi pomôžu zmeniť spôsob práce  0,73 
8. Súbor informácií vytvára jednotný celok 0,76  
9. Získané informácie ma naučili rozmýšľať iným spôsobom  0,81 
10. Nové poznanie ma obohatilo ako osobnosť  0,69 
11. Získané informácie sú pre mňa celkom nové  0,79 
 Eigenvalue: 5,45 1,62 
 % rozptylu: 49,56 15,03 
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Tab. 2. Faktorová štruktúra „PROCES“ 

 
FAKTORY 

P.č. PROCES 
1 2 

1. Vzdelávanie prebiehalo premysleným spôsobom 0,86  
2. Jednotlivé časti na seba nadväzovali 0,77  
3. Informácie a vysvetlenia boli zrozumiteľné 0,88  
4. Zdôvodnenia a argumenty boli dostatočné 0,84  
5. Výklad látky bol plynulý a pružný 0,85  
6. Teoretické poznatky boli podporené príkladmi z praxe 0,79  
7. Prezentácie informácií boli primerane názorné 0,75  
8. Technické možnosti prezentácie boli vhodne využité  0,75 
9. Súčasťou výučby boli vhodne zvolené praktické ukážky  0,83 
10. Účastníci vzdelávania mali možnosť precvičiť si nové 

zručnosti 
 0,89 

11. Účastníci získali vhodné učebné materiály  0,88 
 Eigenvalue: 6,62 1,86 

 % rozptylu: 60,18 16,89 
 

 

          Na úrovni „PROCES“, ktorá pojednáva o spôsobe vedenia vzdelávacieho podujatia 

najmä z hľadiska zvolených metód a techník (Tab.2) boli faktorovou analýzou extrahované 

opäť dva faktory. Faktor 1 – „explanácia“ je sýtený položkami, ktoré vypovedajú o logike, 

zrozumiteľnosti, odbornosti, argumentatívnosti, názornosti vo vedení kurzu. Eigenvaue=5,45 

a % rozptylu=49,56%. Faktor 2 – „technika“ je pri eigenvalue=1,62 a % rozptylu=15,03 

sýtený položkami, ktoré sledujú používanie technických prostriedkov na výučbe, orientáciu 

na príklady z praxe, vhodnosť učebných materiálov. 

           

 

Tab. 3. Faktorová štruktúra „DYNAMIKA“ 

 
FAKTORY 

P.č. DYNAMIKA 
1 2 

1. Výučba prebiehala podľa vopred určeného zámeru 0,83  
2. Každý krok nadväzoval na predchádzajúce informácie 0,88  
3. Výučba prebiehala ako jeden súvislý celok 0,88  
4. Vysvetlenia problémových častí boli pružné a “živé“  0,70  
5. Priebeh vzdelávania sa prispôsoboval reakciám účastníkov  0,68 
6. Pochopenie nových info znamenalo zmeny v doterajších 

vedomostí 
 0,68 

7. Výučba bola dostatočne obohatená precvičením  0,90 
8. Účastníci mali možnosť kontrolovať správnosť pochopenia 

informácií 
 0,90 

9. Výučba prebiehala primeraným tempom  0,73 
10. Výučba bola dostatočne obohatená diskusiami   0,63 
 Eigenvalue: 5,98 1,42 

 % rozptylu 59,79 14,21 
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          Faktorová štruktúra (Tab.3) spokojnosti so vzdelávaním na úrovni „DYNAMIKA“ je 

obdobne charakterizovaná existenciou dvoch extrahovaných faktorov. Faktor 1 – „celok 

a kontinuita“ je sýtený položkami, ktoré sú zamerané na hodnotenie vzdelávacieho kurzu 

z hľadiska jeho pružnosti, ucelenosti, premyslenosti a integrity. Eigenvalue=5,98 a % 

rozptylu=59,79. Faktor 2 – „reakcia a kontrola“ je pri eigenvaue=1,42 a % rozptylu=14,21 

sýtený položkami, ktoré umožňujú sledovať využívanie možností precvičovania, kontroly 

reakcie účastníkov, s ohľadom na ich možnosti (tempo). 

          Úroveň „LEKTOR“ je podľa výsledkov faktorovej analýzy (Tab.4) obdobne 

štruktúrovaná do dvoch faktorov. Faktor 1 – „autorita“ poukazuje na také kritérium 

hodnotenia lektora vzdelávania, ktoré operuje v pojmoch znalosti problematiky z hľadiska 

teórie i praxe, odbornej i ľudskej autority, rešpektu, a pod. Eigenvalue pre faktor 1=7,02 a % 

rozptylu=70,25. O niečo menej vážnym, ale významným kritériom hodnotenia práce lektora 

vzdelávacieho kurzu je faktor 2 – „komunikácia“, sýtený položkami o priebežnom kontakte 

s účastníkmi a vytváraní vhodnej pracovnej atmosféry. Eigenvalue pre faktor 2=1,12 a % 

rozptylu=11,19. 

 

Tab. 4. Faktorová štruktúra „LEKTOR“ 

 
FAKTORY 

P.č. LEKTOR 
1 2 

1. Mal dostatočné odborné znalosti o problematike 0,91  
2. Pôsobil ako dôveryhodná autorita medzi odborníkmi 0,83  
3. Vystupoval ako skúsený znalec teórie v oblasti predmetu 0,88  
4. Prejavoval dostatočné praktické skúsenosti 0,72  
5. Dokázal si získať moje uznanie a rešpekt 0,74  
6. Prejavoval sa ako „zrelá“ a „vyrovnaná“ osobnosť 0,85  
7. Pružne reagoval na otázky a pripomienky účastníkov 0,72  
8. Neustále sa zaujímal o to, či účastníci pochopili nové info  0,86 
9. Priebežne preveroval schopnosť účastníkov využiť poznatky 

v praxi 
 0,94 

10. Vytvoril pokojnú a príjemnú pracovnú atmosféru na vzdelávaní 0,79  
 Eigenvalue: 7,02 1,12 

 % rozptylu                       70,25 11,19 
 

 

          Piata úroveň hodnotenia spokojnosti účastníkov kurzov so vzdelávacou akciou je 

zameraná na samotných účastníkov a ich sebareflexiu (Tab.5) , keďže samotní účastníci sú 

významným činiteľom, ktorý spoluvytvára komplexný obraz o vzdelávacom podujatí. 

Výsledky faktorovej analýzy poukazujú na to, že súbor položiek, operacionalizovaných 

atribútov úlohy účastníkov na kurze nie je vnútorne štruktúrovaný a vystupuje ako jeden 

faktor – „frekventanti“, ktorý združuje (je sýtený) všetky položky kvantitatívnych 

i kvalitatívnych charakteristík účastníckej zložky kurzu. Položky sú takto vysoko 

konzistentné, pri eigenvalue 8,22 a % rozptylu=68,48. 
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Tab. 5. Faktorová štruktúra „FREKVENTANTI“ 

 
FAKTORY 

P.č. FREKVENTANTI 
1 

1. Tvorili skupinu vzdelávania v primeranom množstve 0,71 
2. Boli do jednej skupiny vyberaní vo vhodnom zložení 0,80 
3. Dokázali vytvoriť jednotný celok pre vzájomnú spoluprácu 0,88 
4. Ochotne spolupracovali s lektorom vzdelávania 0,87 
5. Sa navzájom podporovali v snahe získať nové poznatky 0,90 
6. Boli v procese vzdelávania dostatočne aktívni 0,88 
7. Zmenili vzájomné vzťahy medzi sebou v priebehu vzdelávania 0,75 
8. Usilovne pracovali na získavaní nových poznatkov 0,83 
9. Vytvorili príjemnú a uvoľnenú atmosféru počas vzdelávania 0,75 
10. Vytvorili základ pre priateľské vzťahy a spoluprácu v budúcnosti 0,83 
11. Vyjadrovali jednoznačné postoje k preberanej učebnej látke 0,85 
12. Kládli otázky o možnostiach praktického využitia získaných 

poznatkov 
0,84 

 Eigenvalue: 8,22 
 % rozptylu: 68,48 
 

 

          Podľa výsledkov Faktorovej analýzy možno na sledovaných úrovniach hodnotenia 

spokojnosti so vzdelávacím kurzom identifikovať kľúčové kritériá hodnotenia: 1. aplikácia – 

umožňuje hodnotiť aplikačné potenciály kurzu, 2. obohatenie – smeruje k hodnoteniu kurzu 

z hľadiska rozšírenia osobného priestoru v rovine vedomostnej i „ľudskej“, 3. explanácia – 

umožňuje hodnotiť spôsob a efekt vysvetľovania a výkladu na kurze, 4. technika – poukazuje 

na hodnotenia materiálneho a nástrojového zabezpečenia kurzu, 5. celok a kontinuita – ako 

kritérium umožňuje sledovať logický dizajn a spôsob práce na kurze, 6. reakcia a kontrola – 

pomáha hodnotiť podiel účastníkov na korekciách a adaptabilnej úprave práce na kurze, 7. 

autorita – kritérium, zamerané na hodnotenia lektora vzdelávania z hľadiska jeho odborného 

a ľudského príspevku, 8. komunikácia – hodnotenie snahy lektora o spätnú väzbu 

s účastníkmi kurzu, 9. frekventanti – kritérium, zamerané na hodnotenie celkovej pracovnej 

i ľudskej atmosféry na kurze s ohľadom na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky 

účastníckej základne. 

 

 

4. Popis výskumnej vzorky 

 

     Výskumnú vzorku tvorilo celkom 145 respondentov, z toho 43,45% mužov a 56,55% 

žien. Zúčastnení respondenti boli účastníkmi vzdelávacích kurzov nasledovne:  

1. Poprad: 24.11. – 25.11. 2005 – „Školské úrady“ (33) 

2. Prešov: 29.11. – „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ (51) 

3. Humenné: 18.1.2006. – „Zákon o samosprávnom konaní“ (40) 

4. Košice: 26.1. – 27.1.2006 – „Školské úrady“ (21) . 
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Tab.6  Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a veku (v %) 

 
VEK 

POHLAVIE 
18-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 nad 60 

SPOLU 

Muži 0,00 3,17 7,94 23,81 44,44 20,63 0,00 100,00 
Ženy 0,00 12,20 8,54 29,27 32,93 17,07 0,00 100,00 
SPOLU 0,00 8,28 8,28 26,90 37,93 18,62 0,00 100,00 

 

          Štruktúra výskumnej vzorky z hľadiska pohlavia a veku je uvedená v Tab.6 

a poukazuje na to, že vcelku najpočetnejšou je veková skupina od 41 do 50 rokov (37,93%), 

naopak najmenej početné sú skupiny od 21 do 25 rokov a od 26 do 30 rokov (8,28%). 

Zastúpenie respondentov podľa vekových kategórií v skupine mužov a v skupine žien 

vykazuje výrazné diferencie vzhľadom na vekovú skupinu od 41 do 50 rokov, kde je výrazne 

vyšší počet respondentov tejto kategórie v skupine mužov (44,44%), než v skupine žien 

(32,93%). V ostatných vekových kategóriách sú rozdiely v skupine mužov a v skupine žien 

minimálne 

 

Tab.7 Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a vzdelania (v %) 

 
VZDELANIE 

POHLAVIE Ukončené 
základné 

Str. odb. 
bez mat. 

SO s 
maturitou 

Stredné 
všeobecné 

Vysokoškolské SPOLU 

Muži 0,00 0,00 4,76 7,94 87,30 100,00 
Ženy 0,00 0,00 21,95 12,20 65,85 100,00 
SPOLU 0,00 0,00 14,48 10,34 75,17 100,00 

 

     Štruktúra výskumnej vzorky podľa vzdelania (Tab.7) je výrazne diferencovaná, keď 

z celého súboru najviac respondentov má vysokoškolské vzdelanie (75,17%), podstatne 

menej respondentov uviedlo strednú odbornú školu s maturitou (14,48%) a stredné 

všeobecné vzdelanie (10,34%). Žiadny z respondentov neuviedol ukončené základné 

vzdelanie a stredné odborné vzdelanie bez maturity. Vysokoškolské vzdelanie uvádza viac 

respondentov v skupine mužov (87,30%), než v skupine žien (65,85). Ženy naopak vo 

väčšom počte (21,95%), než muži (4,76%)  uvádzajú stredné odborné vzdelanie s maturitou, 

resp. stredné všeobecné vzdelanie (ženy=12,20%, muži=7,94%).   

 

Tab.8 Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a zaradenia  zamestnanca (v %) 

 
ZARADENIE V RÁMCI VS 

POHLAVIE 
Štátna správa Samospráva 

SPOLU 

Muži 85,71 14,29 100,00 
Ženy 71,95 28,05 100,00 
SPOLU 77,93 22,07 100,00 
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          Údaje v Tab.8 poskytujú prehľad štruktúry výskumnej vzorky podľa zaradenia 

zamestnanca v rámci verejnej správy. Z celého súboru výrazne najviac respondentov je 

zamestnaných v rámci štátnej správy (77,93%), podstatne menej, 22,07% respondentov je 

zamestnancom samosprávy. V skupine mužov je táto tendencia rozloženia výskumného 

súboru výraznejšia, keď až 85,71% uvádza svoje zaradenie v rámci štátnej správy. 

V skupine žien je rozdiel síce miernejší, ale stále vzhľadom na celok stále veľmi výrazný, keď 

v štátnej správe je zamestnaných 71,95% žien oproti 28,05%, zamestnaných v samospráve. 

 

Tab.9 Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a pozície  v organizácii (v %) 

 
ZARADENIE V RÁMCI ORGANIZÁCIE 

/riadiaci pracovník/ POHLAVIE 
Áno Nie 

SPOLU 

Muži 47,62 52,38 100,00 
Ženy 28,05 71,95 100,00 
SPOLU 36,55 63,45 100,00 

 

          Sledovanie pozície respondentov v štruktúre útvaru, kde sú zamestnaní (Tab.9) 

poukazuje na to, že väčšina účastníkov vzdelávacích kurzov nebola riadiacim pracovníkom 

(63,45%). 36,55% respondentov zastáva riadiacu pozíciu. Táto tendencia je zreteľnejšia 

v skupine žien, než v skupine mužov, čo znamená, že v skupine mužov je výrazne vyšší 

počet riadiacich pracovníkov (47,62%), než v skupine žien (28,05%). 

 

Tab.10 Štruktúra výskumnej vzorky podľa vzdelania a zaradenia   

             zamestnanca v rámci VS (v %) 

 
ZARDENIE V RÁMCI VS 

VZDELANIE 
Štátna správa Samospráva 

SPOLU 

SO s maturitou 57,14 42,86 100,00 
Stredné všeobecné 46,67 53,33 100,00 
Vysokoškolské 86,24 13,76 100,00 

SPOLU 77,93 22,07 100,00 
 

          Podľa údajov v Tab.10 výrazne vyšší počet vysokoškolsky vzdelaných respondentov, 

účastníkov vzdelávacích kurzov  (86,24) pracuje v štátnej práve, než v samospráve (13,76%). 

Účastníci so stredoškolským vzdelaním sú tu zastúpení podstatne menej a o väčšom počte 

pracujú v rámci samosprávy. 
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Tab.11 Štruktúra výskumnej vzorky podľa vzdelania a zaradenia v rámci  

             organizácie (v %) 

 
ZARADENIE V RÁMCI ORGANIZÁCIE 

/riadiaci pracovník/ VZDELANIE 
Áno Nie 

SPOLU 

SO s maturitou 4,76 95,24 100,00 
Stredné všeobecné 40,00 60,00 100,00 
Vysokoškolské 42,20 57,80 100,00 

SPOLU 36,55 63,45 100,00 
  

         Pozície účastníkov kurzov v rámci organizačnej štruktúry (Tab.11) sú vzhľadom na 

vzdelanostné kategórie diferencované spôsobom, ktorý poukazuje na veľmi podobné 

tendencie v skupine vysokoškolákov (42,20%) a v skupine účastníkov so stredným 

všeobecným vzdelaním s maturitou (40,00%) je približne rovnaký počet riadiacich 

pracovníkov. Podstatne menej riadiacich pracovníkov je v skupine so stredným odborným 

vzdelaním s maturitou (4,76%). 

 

 

Tab.12 Štruktúra výskumnej vzorky podľa pohlavia a miesta konania  

            (charakteru) kurzu (v %) 

 
MIESTO KONANIA KURZU 

POHLAVIE 
Poprad Prešov Humenné Košice 

SPOLU 

Muži 15,87 41,27 28,57 14,29 100,00 
Ženy 28,05 30,49 26,83 14,63 100,00 
SPOLU 22,76 35,17 27,59 14,48 100,00 

 

         Členenie výskumnej vzorky podľa charakteru kurzu (Tab.12) ukázalo, že najväčšie 

percentuálne zastúpenie mal vzdelávací kurz, ktorý sa konal v Prešove: „Zákon o slobodnom 

prístupe k informáciám“ (35,17%). Tu prevažovala skupina mužov (41,27%) nad 

účastníčkami v skupine žien (30,49%). O niečo menej respondentov (27,59%) sa zúčastnilo 

kurzu v Humennom: „Zákon o samosprávnom konaní“. Z celkového počtu žien, 

zúčastňujúcich sa na sledovaných kurzoch bolo v Humennom 26,83%, zo skupiny mužov to 

bolo 28,57%. Na vzdelávacom kurze v Poprade, kde témou boli : „Školské úrady“ sa 

zúčastnil výrazne väčší počet žien (28,05%), než mužov (15,87%). Z celkovej výskumnej 

vzorky najmenší počet respondentov sa zúčastni kurzu v Košiciach, kde témou boli tiež 

„Školské úrady“ (14,48%). Tu zastúpenie mužov (14,29%) a žien (14,63%) bolo takmer 

vyrovnané. 
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Tab.13 Štruktúra výskumnej vzorky podľa vzdelania a miesta konania  

             kurzu (v %) 

 
MIESTO KONANIA KURZU 

VZDELANIE 
Poprad Prešov Humenné Košice 

SPOLU 

SO s maturitou 33,33 28,57 4,76 33,33 100,00 
Stredné 
všeobecné 

40,00 26,67 13,33 20,00 100,00 

Vysokoškolské 18,35 37,61 33,94 10,09 100,00 
SPOLU 22,76 35,17 27,59 14,48 100,00 

 

          Sledovanie účasti respondentov v jednotlivých vzdelanostných kategóriách na 

vytypovaných kurzoch (Tab.13) poukazuje na to, že Vysokoškolsky vzdelaní respondenti sa 

zúčastnili najmä kurzov v Prešove (37,61%) a Humennom (33, 94%), najmenej na kurze 

v Košiciach (10,9%). Respondenti so stredným všeobecným vzdelaním sa v najväčšom počte 

zúčastnili kurzu v Poprade (40,00%), najmenej v Humennom (13,33%). Vzdelanostná 

kategória so stredným odborným vzdelaním s maturitou bola na sledovaných kurzoch, 

okrem kurzu v Humennom (4,76%), zastúpená pomerne rovnomerne. 

 

 

5. Analýza spokojnosti účastníkov so vzdelávacím podujatím 

 

          Sledovanie miery spokojnosti zamestnancov verejnej správy so 

vzdelávacím podujatím, na ktorom sa zúčastnili v rámci neustáleho dopĺňania potrebných 

vedomostí bolo vedené cez porovnávanie situácie na vybraných kurzoch. Zámerom bolo 

poukázať na to, že každé vzdelávacie podujatie je veľmi špecifické z hľadiska svojho obsahu, 

času, charakteru účastníkov (vek, vzdelanie, pohlavie), čo výrazným spôsobom diferencuje aj 

mieru spokojnosti zo strany účastníkov.  

 

 

Tab.13. Priemerné skóre spokojnosti so vzdelávacím podujatím na sledovaných 

             úrovniach 

 
Úroveň Valid N M Minimum Maximum 
INFO 145 2,69 1,27 5,27 

PROCES 145 2,62 1,00 6,18 
DYNAMIKA 145 2,47 1,00 6,10 
LEKTOR 145 1,85 1,00 6,80 
FREKV 145 2,58 1,00 6,33 

 

        Celkový pohľad na hodnotenie vzdelávacích akcií poukazuje na to, že výrazne 

najpozitívnejšie je hodnotenie absolvovaných kurzov na úrovni LEKTOR (M=1,85). Podstatne 

menej úspešné sú kurzy na ostatných sledovaných úrovniach, keď diferencie medzi nimi 
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(pre porovnanie) sú len veľmi malé. Zaujímavé je, že najmenej pozitívne sú kurzy hodnotené 

z hľadiska ich informačnej dotácie (M pre INFO=2,69), teda z hľadiska atribútu, ktorý je 

kľúčovým motivátorom organizovania podobných podujatí. Je však potrebné pripomenúť, že 

vzhľadom na rozsah škály, používanej na hodnotenie kurzov (1-7) sa uvedené výsledky ešte 

stále pohybujú v pozitívnom spektre škály a že teda celkové hodnotenie vzdelávacích 

podujatí je skôr pozitívne, než negatívne.  

          Hlbší pohľad poskytuje položková analýza, podľa ktorej výrazne najviac boli 

ocenené odborné znalosti lektora o problematike (M=1,50), ale tiež zrozumiteľosť podávaných 

informácií a ich vysvetlení (M=2,00) a skutočnosť, že výučba prebiehala podľa vopred 

určeného zámeru (M=2,00), a teda nevykazovala výrazné prvky improvizácie, nedostatočnej 

pripravenosti, či nekoncepčnosti. Naopak najmenej, a vzhľadom na rozsah škály skôr 

priemerne, bolo hodnotené zabezpečenie vzdelávania vhodnými učebnými materiálmi 

(manuály, prezentácie, literatúra). Znamená to, že pozitívne hodnotená práca lektora bola 

významne ochudobnená o možnosť pracovať s potrebnými informáciami aj pomocou iných 

kvalitných zdrojov (M=3,77). Podobne málo pozitívne, skôr priemerne, bola hodnotená 

možnosť „dozvedieť sa niečo nové, získať nové informácie“ (M=3,51), čo umožňuje formulovať 

otázky vo vzťahu k spôsobu, akým sú vzdelávacie akcie organizované pokiaľ ide o sledovanie 

ich skutočnej potreby a teda identifikáciu cieľových skupín vzdelávania. Spochybnenie 

významu kurzu z hľadiska jeho informatívnej funkcie naznačuje možnosť zbytočne 

vynaložených prostriedkov, ktoré by mohli byť efektívnejšie využité inak. 

          Pohľad na celkové výsledky cez sledované úrovne poukazuje na zistenia, ktoré sú 

zaujímavé tak z pohľadu metodologického ako zo stránky meritórnej. Úroveň INFO (M=od 

2,13 do 3,51) tak umožňuje pozorovať ako na jednej strane sú získavané informácie 

pozitívne hodnotené z hľadiska ich vhodnosti a použiteľnosti vzhľadom na charakter 

vykonávanej práce, či aktuálnu kvalifikáciu (faktor 1 – „aplikácia“) ale na druhej strane 

výrazne zaostávajú za potrebami získať nové poznatky (faktor 2 – „obohatenie“). Znamená to, 

že získané informácie sú síce vhodné, užitočné, ale už známe. 

          Obdobná je situácia na ostatných úrovniach hodnotenia, kde vzhľadom na 

dvojfaktorovú štruktúru opäť možno pozorovať ako sa určené kritériá hodnotenia, ktoré 

diferencujú položky úrovní do štruktúrovaného celku, prejavujú aj v samotnom hodnotení 

vzdelávania (M=od 2,00 do 3,77) . Na úrovni PROCES tak vcelku pozitívne hodnotenie kurzu 

na báze kritéria „explanácia“ (faktor 1) je výrazne znehodnotené úrovňou kurzu z hľadiska 

kritéria „technika“ (faktor 2 úrovne PROCES). Teda na jednej strane je proces vzdelávania 

kvalitne zabezpečený z hľadiska logiky, konzistencie, plánovania akcie a na druhej strane 

zlyhávajú podporné mechanizmy „upevňovania“ získaných poznatkov. 

          Hodnotenie vzdelávacieho kurzu podľa kritérií na úrovni DYNAMIKY (M= od 2,00 do 

2,97) tiež na jednej strane obsahuje položky, ktoré vykazujú najnižšie skóre a teda 

najpozitívnejšie hodnotenie v rámci faktora 1 – „celok a kontinuita“, keď na druhej strane 

naopak najvyššie skóre (najmenej pozitívne hodnotenie) bolo namerané pri hodnotení kurzov 

pomocou položiek druhého faktora – „reakcia a kontrola“. Diferencie medzi najvyšším 
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a najnižším skóre hodnotenia na tejto úrovni sú nižšie, než u predchádzajúcich dvoch 

úrovniach.  

          Úroveň LEKTOR je z hľadiska hodnotenia vzdelávacej akcie ako celku tou, ktorá je 

najkvalitnejšie zabezpečená (M=od 1,50 do 2,53), ale i tu  možno sledovať ako sa faktorovou 

analýzou určené kritériá hodnotenia kurzov na tejto úrovni navzájom „spochybňujú“, 

miesto, aby sa podporovali. Takže výrazne najlepšie hodnotenia účastníkov sa týkajú 

odborných znalostí lektora o problematike, vnímania lektora ako odbornej autority 

a skúseného znalca (faktor 1 – „autorita“). Druhé kritérium tejto úrovne vykazuje pri svojich 

položkách menej pozitívne hodnotenie, týka sa „komunikácie“ (faktor 2) a vytvárania spätnej 

väzby, ale tiež priebežnej kontroly akceptácie zo strany účastníkov. 

          Hodnotenie vzdelávacej akcie na úrovni FREKVENTANTI sa pohybuje v rámci skóre 

od M=2,17 do 2,95. Súbor položiek tejto úrovne vytvára jeden konzistentný faktor – 

„frekventanti“ a jeho hodnotenie patrí skôr k priemeru, než k pozitívnemu spektru. 

Pozitívnejšie je hodnotené primerané množstvo účastníkov v skupine a tiež zloženie skupiny, 

prípadne vytváranie príjemnej atmosféry počas vzdelávania. Menej pozitívne je hodnotená 

aktivita počas kurzu a dynamika vzťahov medzi účastníkmi kurzu, ktorá mala sledovať 

možnosť nadviazania nových kontaktov, lepšie vzájomné poznanie – významné pri výmene 

skúseností a ďalšom odbornom i osobnostnom obohatení. 

          Sledovanie diferencií v hodnotení vzdelávacieho podujatia vzhľadom na miesto 

a charakter akcie poukazuje na to, že z pohľadu jednotlivých úrovní hodnotenia sú rozdiely 

štatisticky významné na všetkých úrovniach okrem úrovne LEKTOR. Najväčšie diferencie 

boli zistené pri hodnotení kurzov z hľadiska kritérií úrovne FREKVENTANTI (F=10,12 

a p=0,00), keď výrazne najpozitívnejšie bolo hodnotené podujatie v Humennom (M=2,06) 

a naopak najmenej pozitívne bolo hodnotené vzdelávacie podujatie v Prešove (M=3,17). 

Diferencie v hodnotení medzi jednotlivými podujatiami sú relatívne rovnomerne rozložené. 

Hodnotenie kurzu v Humennom je celkovo pozitívnejšie (celkové M=2,11), než je tomu 

u ostatných kurzov (F=6,84, p=0,00) – okrem informačnej dotácie tu boli namerané najnižšie 

skóre v porovnaní s ostatnými akciami na všetkých sledovaných úrovniach. Naopak 

najmenej pozitívne bol hodnotený vzdelávací kurz v Prešove (celkové M=2,87) – „Zákon 

o slobodnom prístupe k informáciám“ - a to z hľadiska všetkých úrovní hodnotenia. Výrazne 

najmenej spokojní tu však boli účastníci práve s účastníckou stránkou – tu bolo namerané 

vôbec najvyššie skóre hodnotenia (najmenej pozitívne hodnotenie z pohľadu úrovní 

hodnotenia vôbec). Menej pozitívne, často priemerné hodnotenie tohto kurzu je zjavné 

z pohľadu všetkých úrovní hodnotenia.  
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Tab.14 Diferencie v hodnotení vzdelávacích podujatí z pohľadu úrovní  

             hodnotenia (ONEWAY) 

 
M 

ÚROVNE F p 
1 2 3 4 

INFO 5,58 0,01 2,79 3,06 2,46 2,12 
PROCES 5,45 0,01 2,35 3,07 2,23 2,69 
DYNAMIKA 7,52 0,00 2,13 2,93 2,09 2,57 
LEKTOR 2,45 0,7 1,66 2,14 1,72 1,69 
FREKVENTANTI 10,12 0,00 2,21 3,17 2,06 2,75 
Celkové hodnotenie kurzu                     6,84 0,00 2,22 2,87 2,11 2,36 
 

Legenda: 

1. Poprad: „Školské úrady“ 

2. Prešov: „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“ 

3. Humenné: „Zákon o samosprávnom konaní“ 

4. Košice: „Školské úrady“ 

 

          Vzhľadom na obsahové zameranie vzdelávacieho podujatia informačne 

„najpotrebnejšie“ bolo podujatie zamerané na problematiku „Školských úradov“ (M=2,12) 

v Košiciach, keď rovnako zameraný kurz v Poprade bol účastníkmi hodnotený oveľa 

kritickejšie (M=2,79). Podujatie v Poprade ale vykazuje, podľa hodnotenia účastníkov, 

najlepšiu kvalitu z hľadiska práce lektora (M=1,66) a tiež na úrovni PROCESU (M=2,35), kde 

obdobne ako je tomu pre kurz v Humennom, je o niečo pozitívnejšie hodnotená pripravenosť 

kurzu z hľadiska logiky, kontinuity i z hľadiska vybavenosti potrebným učebným 

materiálom a názornosti výkladu.  

          Výsledky analýzy rozptylu umožňujú sledovať ďalšie, podrobnejšie súvislosti na 

jednotlivých úrovniach hodnotenia s ohľadom na diferencie medzi vybranými 

vzdelávacími podujatiami. Takto by mohli byť sledované aj ďalšie významné súvislosti – 

napríklad vplyv vzdelanostnej štruktúry (charakter účastníckeho zázemia z pohľadu 

vzdelanostnej štruktúry), interpohlavné diferencie, diferencie medzi hodnoteniami podujatí, 

organizovanými rôznymi subjektami, atď.  

           Pohľad na údaje, uvedené v tabuľkách 15 – 19 umožňuje konštatovať, že v prípade 

väčšiny položiek na sledovaných úrovniach boli zistené štatisticky významné diferencie 

medzi hodnotenými podujatiami. Celkovo najvýraznejšie boli rozdiely pri položke „účastníci 

získali vhodné učebné materiály“ (F=14,65, p=0,00), keď najhoršie hodnotenie sa v tomto 

smere vzťahuje na vzdelávacie podujatie, ktoré sa konalo v Prešove (Zákon o slobodnom 

prístupe k informáciám, M=4,72). Ide o položku na úrovni PROCESU a zahrnuté kritérium 

„technika“. Podstatne pozitívnejšie bola dostupnosť vhodných učebných materiálov 

hodnotená na podujatí v Humennom (M=2,17). Naopak najmenšie rozdiely boli zistené pri 

položke „informácie a vysvetlenia boli zrozumiteľné“ (F=0,36, p=0,00) tiež na úrovni PROCES 
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vo vzťahu ku kritériu „explanácia“. Podľa priemerného nameraného skóre sa M pre túto 

položku pohybuje od 1,90 do 2,09. Na základe týchto údajov možno uvažovať o tom, že 

hodnotenie vzdelávacích podujatí vykazuje výraznú nerovnováhu najmä pokiaľ ide 

o procesuálne charakteristiky a kritériá.  

 

      

Tab.15. Diferencie v hodnotení vzdelávacích podujatí na úrovni INFO (ONEWAY) 

               
M 

INFO F p 
1 2 3 4 

Obsah poznatkov bol vhodný pre 
kvalifikáciu 

2,54 0,06 1,76 2,35 2,37 1,76 

Získané info môžem rýchlo využiť pri 
práci 

2,19 0,09 2,00 2,69 2,45 2,09 

Mám množstvo poznatkov, ktoré sú pre 
mňa nové 

5,59 0,01 3,33 2,76 2,32 2,00 

Ponúkané informácie majú praktický 
charakter 

0,59 0,62 2,48 2,69 2,42 2,24 

Ponúkané informácie majú teoretický 
charakter 

3,33 0,02 2,72 2,88 2,10 2,09 

Získané info mi pomôžu vyriešiť prac.  
problémy 

5,34 0,01 2,30 3,31 2,95 2,09 

Získané vedom. mi pomôžu zmeniť 
spôsob práce 

5,70 0,01 3,03 3,49 2,65 1,95 

Súbor informácií vytvára jednotný celok 2,89 0,04 1,97 2,72 2,52 2,05 
Získané info ma naučili rozmýšľať iným 
spôsob. 

5,62 0,01 3,51 3,41 2,47 2,33 

Nové poznanie ma obohatilo ako 
osobnosť 

6,41 0,01 2,88 3,39 2,15 2,33 

Získané informácie sú pre mňa celkom 
nové 

13,68 0,00 4,66 3,92 2,65 2,33 

 

          Obdobná, aj keď nie natoľko výrazná je i nerovnováha medzi kritériami na ostatných 

sledovaných úrovniach. Na úrovni INFO boli najvýraznejšie diferencie zistené pri položke 

„získané informácie sú pre mňa celkom nové“ (F=13,68, p=0,00), keď priemerné namerané 

skóre sa pohybuje od 2,33 pre podujatie v Košiciach do 4,66 pre podujatie v Poprade, 

zhodou okolností sa obidve podujatia týkali rovnakej tematiky – Školské úrady. Najmenšie 

diferencie medzi hodnotenými podujatiami boli zistené pre položku „ponúkané informácie 

majú praktický charakter“ (F=0,59, p=0,62). Celkovo najpozitívnejšie na tejto úrovni bolo 

hodnotenie „vhodnosti obsahu poznatkov vzhľadom na kvalifikačnú úroveň účastníkov“ na 

kurze v Poprade a v Košiciach (M=1,76). Ide o hodnotenie kurzu z hľadiska kritéria 

„aplikácia“, ktoré poukazuje na charakter vzdelávacieho kurzu a jeho prínos pre účastníkov 

v záujme prepojenia dovtedajších poznatkov a skúseností podľa požiadaviek praxe. 

          Podobne ďalšie hodnotenia vzdelávacích podujatí, vedené s ohľadom na zistenú 

situáciu na úrovniach hodnotenia možno uvádzať s rešpektom voči štatistickej významnosti 

zistených diferencií, ako i voči veľkosti a charakteru diferencií. Na úrovni PROCES boli 
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zistené (už uvádzané) najväčšie diferencie vôbec vo vzťahu k zabezpečeniu kurzu vhodnými 

učebnými materiálmi. Najmenšie diferencie medzi kurzami v celkovom hodnotení boli 

obdobne zistené na tejto úrovni hodnotenia vo vzťahu k zrozumiteľnosti predávaných 

informácií. Pohľad na priemerné namerané skóre poukazuje na to, že najnižšie skóre a teda 

najvyššiu mieru spokojnosti vykazuje kurz v Poprade (M=1,72) z pohľadu prípravy kurzu 

ako jednotného, logicky usporiadaného celku.  

 

Tab.16 Diferencie v hodnotení vzdelávacích podujatí na úrovni PROCES (ONEWAY) 

              
M 

PROCES F p 
1 2 3 4 

Vzdelávanie prebiehalo premysleným 
spôsobom 

1,40 0,24 1,84 2,37 2,17 1,90 

Jednotlivé časti na seba nadväzovali 1,99 0,11 1,72 2,43 2,17 2,09 
Informácie a vysvetlenia boli 
zrozumiteľné 

0,36 0,78 1,90 2,09 1,90 2,09 

Zdôvodnenia a argumenty boli 
dostatočné 

1,10 0,34 2,03 2,47 2,17 2,33 

Výklad látky bol plynulý a pružný 2,19 0,09 1,81 2,41 1,95 2,14 
Teoretické poznatky boli podporené 
príkladmi z praxe 

1,08 0,35 2,24 2,68 2,30 2,33 

Prezentácie informácií boli primerane 
názorné 

2,41 0,06 2,33 2,86 2,17 2,23 

Technické možnosti prezentácie boli 
vhodne využité 

6,10 0,00 2,30 3,76 2,55 2,76 

Súčasťou výuky boli vhodne zvolené 
praktické ukážky 

5,99 0,00 2,57 3,84 2,50 3,38 

Účastníci vzdelávania mali možnosť 
precvičiť si nové zručnosti 

8,40 0,00 3,18 4,13 2,45 4,09 

Účastníci získali vhodné učebné 
materiály 

14,65 0,00 3,90 4,72 2,17 4,23 

 

 

          Na úrovni DYNAMIKA boli najväčšie diferencie zistené pri položke „účastníci mali 

možnosť kontrolovať správnosť pochopenia informácií“ (F=11,71, p=0,00), kde sa priemerné 

namerané skóre pre položku pohybuje od 2,17 pre kurz v Humennom až po M=3,72 pre 

kurz v Prešove. Naopak najmenšie boli diferencie pre položku „každý krok nadväzoval na 

predchádzajúce informácie“ (F=3,10, p=0,00), najlepšie hodnotenie vykázal kurz v Poprade 

(M=1,75), najmenej pozitívne hodnotenie bolo zistené na kurze v Košiciach. Je však potrebné 

poukázať na to, že na úrovni DYNAMIKA boli diferencie štatisticky významné pre všetky 

operacionalizované položky. Celkovo najlepšie hodnotenie na tejto úrovni vykázal kurz 

v Poprade vo vzťahu k cielenosti a zameranosti kurzu (M=1,42), čo znamená, že 

nedochádzalo k zbytočným improvizáciám a nejednoznačnosti – kritérium „celok 

a kontinuita“. Najhorším hodnotením je charakterizovaný kurz v Prešove a to z hľadiska 

dostatočných možností precvičovania získaných vedomostí (M=3,86) a ich uplatňovania 
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v rámci vzdelávacieho podujatia – kritérium „reakcia a kontrola“. Vcelku je však hodnotenie 

kurzov na tejto úrovni pozitívnejšie, než na úrovniach INFO A PROCES. 

 
 
Tab. 17 Diferencie v hodnotení vzdelávacích podujatí na úrovni DYNAMIKA (ONEWAY) 

 
M 

DYNAMIKA F p 
1 2 3 4 

Výuka prebiehala podľa vopred 
určeného zámeru 

4,68 0,00 1,42 2,27 1,95 2,33 

Každý krok nadväzoval na 
predchádzajúce informácie 

3,10 0,02 1,75 2,41 2,02 2,52 

Výuka prebiehala ako jeden súvislý 
celok 

2,50 0,06 1,84 2,45 2,07 2,52 

Vysvetlenia problémových častí boli 
pružné a “živé“  

3,66 0,01 2,03 2,70 2,02 2,57 

Priebeh vzdelávania sa prispôsoboval 
reakciám účastníkov 

9,01 0,00 1,78 3,15 2,05 2,57 

Pochopenie nových info znamenalo 
zmeny v doterajších vedomostí 

4,95 0,00 2,87 3,13 2,17 2,47 

Výučba bola dostatočne obohatená 
precvičením 

10,56 0,00 2,81 3,86 2,20 2,57 

Účastníci mali možnosť kontrolovať 
správnosť pochopenia informácií 

11,71 0,00 2,21 3,72 2,17 2,61 

Výučba prebiehala primeraným tempom 2,70 0,04 2,09 2,50 2,15 2,80 
Výučba bola dostatočne obohatená 
diskusiami  

3,40 0,01 2,45 3,13 2,15 2,71 

 

 

Tab.18   Diferencie v hodnotení vzdelávacích podujatí na úrovni LEKTOR (ONEWAY)   

 

M 
LEKTOR F p 

1 2 3 4 
Mal dostatočné odborné znalosti 
o problematike 

0,60 0,61 1,33 1,58 1,47 1,61 

Pôsobil ako dôveryhodná autorita medzi 
odborníkmi 

0,96 0,41 
 

1,54 1,92 1,72 1,76 

Vystupoval ako skúsený znalec teórie 
v oblasti predmetu 

0,76 0,51 1,39 1,62 1,72 1,66 

Prejavoval dostatočné praktické 
skúsenosti 

2,30 0,07 1,60 2,15 1,67 1,66 

Dokázal si získať moje uznanie a rešpekt 0,95 0,41 1,96 1,98 1,72 1,52 
Prejavoval sa ako „zrelá“ a „vyrovnaná“ 
osobnosť 

0,88 0,45 1,54 1,90 1,65 1,66 

Pružne reagoval na otázky a pripomienky 
účastníkov 

2,20 0,08 1,57 2,13 1,72 1,61 

Neustále sa zaujímal o to, či účastníci 
pochopili nové info 

7,91 0,00 1,72 2,80 1,72 1,61 

Priebežne preveroval schopnosť 
účastníkov využiť poznatky v praxi 

6,84 0,00 2,42 3,29 2,02 1,85 

Vytvoril pokojnú a príjemnú pracovnú 
atmosféru na vzdelávaní 

1,55 0,20 1,45 1,96 1,77 1,95 
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          Najlepšie hodnotenia pre testované vzdelávacie kurzy boli zistené na úrovni LEKTOR. 

Priemerné skóre pre jednotlivé položky tejto úrovne hodnotenia sa pohybuje od 1,33 pre 

položku „mal dostatočné odborné znalosti o problematike“ na kurze v Poprade po M=3,29 pri 

položke „priebežne preveroval schopnosť účastníkov využiť poznatky v praxi“ na kurze 

v Prešove. V prvom prípade ide o hodnotenie v rámci kritéria „autorita“, v druhom prípade 

ide o hodnotenie v rámci kritéria „komunikácia“. Najväčšie diferencie medzi podujatiami boli 

zistené pri položke „neustále sa zaujímal o to, či účastníci pochopili nové informácie“ 

(F=7,91, p=0,00), kde najlepšie hodnotenie vykázal kurz v Košiciach (M=1,61), najmenej, aj 

keď stále pozitívne bol v tomto smere hodnotený kurz v Prešove (M=2,80). Minimálne 

diferencie boli zistené v tom, ako bol lektor hodnotený z hľadiska svojich odborných znalostí 

o problematike, ktorú vyučoval (F=0,60, p=0,61). Najlepšie bol hodnotený kurz v Poprade. 

 

Tab.19  Diferencie v hodnotení vzdelávacích podujatí na úrovni  FREKVENTANTI  

              (ONEWAY) 

   
M 

FREKVENTANTI F p 
1 2 3 4 

Tvorili skupinu vzdelávania 
v primeranom množstve 

3,45 0,01 1,72 2,49 1,97 2,52 

Boli do jednej skupiny vyberaní vo 
vhodnom zložení 

1,92 0,12 2,33 2,96 2,35 2,61 

Dokázali vytvoriť jednotný celok pre 
vzájomnú spoluprácu 

7,45 0,00 2,00 3,15 2,05 2,66 

Ochotne spolupracovali s lektorom 
vzdelávania 

9,59 0,00 1,93 3,23 2,10 2,61 

Sa navzájom podporovali v snahe získať 
nové poznatky 

8,87 0,00 2,21 3,31 2,05 2,80 

Boli v procese vzdelávania dostatočne 
aktívni 

6,58 0,00 2,54 3,39 2,17 2,76 

Zmenili vzájomné vzťahy medzi sebou 
v priebehu vzdelávania 

7,56 0,00 3,12 3,54 2,10 2,85 

Usilovne pracovali na získavaní nových 
poznatkov 

6,28 0,00 2,54 3,18 1,97 2,76 

Vytvorili príjemnú a uvoľnenú atmosféru 
počas vzdelávania 

6,51 0,00 1,81 2,66 1,95 2,80 

Vytvorili základ pre priateľské vzťahy 
a spoluprácu v budúcnosti 

11,76 0,00 2,12 3,35 1,85 2,66 

Vyjadrovali jednoznačné postoje 
k preberanej učebnej látke 

10,20 0,00 2,18 3,43 2,10 2,90 

Kládli otázky o možnostiach praktického 
využitia získaných poznatkov 

10,57 0,00 2,00 3,31 2,07 3,00 

 

          Sledovanie účastníckej zložky a jej významu pre hodnotenie vzdelávacej akcie 

poukazuje na to, že diferencie medzi jednotlivými akciami sú štatisticky významné pri 

všetkých položkách úrovne FREKVENTANTI, okrem jednej. Najvýraznejšie rozdiely medzi 

vzdelávacími akciami boli zistené pri položkách, ktoré vypovedajú o vytváraní priateľských 

vzťahov medzi účastníkmi (F=11,76, p=0,00), o ich aktívnom postoji k preberanej látke 
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a obsahu učiva (F=10,20, p=0,00), vrátane záujmu o možnosti praktického využitia 

získaných poznatkov (F=10,57, p=0,00). Podľa priemerného nameraného skóre 

najpozitívnejšie v týchto ohľadoch bol hodnotený kurz v Humennom. 

          Naopak najmenšie rozdiely vykazujú sledované kurzy z hľadiska hodnotenia 

vhodnosti zloženia vzdelávacích skupín (F=1,92,p=0,12).Tu sa priemerné skóre pohybuje od 

2,33 (Poprad) do 2,96 (Prešov).  

 

Záver: 

 

          Hodnotenie efektívnosti vzdelávacích podujatí je (malo by byť) prirodzenou súčasťou 

snahy o monitorovanie prípravy, priebehu i celého dizajnu vzdelávacích podujatí a v zmysle 

spätnej väzby predstavuje veľmi aktívnu zložku celého systému vzdelávania pracovníkov 

v oblasti (nie len) verejnej správy. Každé vzdelávacie podujatie je charakterizované  

základnými štandardami, ktoré relatívne stabilne určujú podstatu vzdelávacieho režimu 

a umožňujú tiež viac alebo menej úspešne vytvárať kritériá pre hodnotenie. Tieto štandardy 

však vykazujú výrazne diferencované, špecifické znaky pre jednotlivé rôzne akcie a zároveň 

slúžia ako indikátory efektívnosti v evaluačných aktivitách v ktoromkoľvek jednotlivom 

prípade. 

          Predkladaná analýza bola zameraná predovšetkým na vypracovanie a overenie 

funkčnosti metodiky ako nástroja pre hodnotenie efektivity vzdelávacieho podujatia (z 

pohľadu účastníkov) a prezentovanie niektorých konkrétnych výsledkov analýzy hodnotenia 

vybraných vzdelávacích akcií, pripravovaných pre pracovníkov rôznych oblastí verejnej 

správy. 

          Podľa výsledkov analýzy možno uvažovať o funkčnosti Metodiky SVS-1 ako aj 

o niektorých zaujímavých výsledkoch hodnotenia vzdelávacích podujatí z pohľadu 

frekventantov. Výsledky analýzy tiež jasne naznačujú vysokú mieru diferencovanosti 

v charaktere i kvalite rôznych podujatí a prinášajú celkom konkrétne poznatky 

o možnostiach ďalšieho skvalitňovania vzdelávacej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright©UPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 96

 

 

     Abstract: 

 

          The paper presents the reflexion of the educational actions for the administrators in public administration. 

The main goal is to prepare and examine the evaluation method and to analyze the effectivity of the 4 educational 

actions. The results of analysis allow us to consider the standard criteria of the education action s evaluation: 1. 

application, 2. personal development, 3. explanation, 4. technics and instruments, 5. whole and continuity, 6. 

reaction and control, 7. authority, 8. communication, 9. participants. The significant differencies among the 

educational actions are analyzed and the important recomandations for making higher quality of education are 

presented.  

 

 

Key words: evaluation of education, criteria of educational action evaluation, satisfaction with education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 97

 
Sociálne a politické analýzy 
2007, 1,2, 97-127 
ISSN 1337 5555 

 
 
 

Fenomén malého sveta 

 

Veronika Gömöryová 

 
Univerzita Komenského 

Filozofická fakulta, Katedra sociológie 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Abstrakt 

 

          Tento článok je venovaný fenoménu malého sveta. Pri objasňovaní tohto javu je najvhodnejšie zobraziť 

sociálny systém ako sieť, preto tiež predstavuje teóriu výmenných sietí. Zaoberá sa tiež konceptom sily slabých 

väzieb M. Granovettera, ktorý vymedzuje určité typy spoločenských vzťahov (väzieb) a zaoberá sa dôsledkami ich 

prítomnosti pre daný spoločenský systém. Predstavuje tiež dve štúdie, ktorých súčasťou bolo hľadanie prítomnosti 

fenoménu malého sveta v istých spoločenských systémoch a toho, akým spôsobom môže formovať ich podobu. 

V záverečnej časti uvádza niektoré štúdie z rôznych oblastí, kde bol spomínaný prístup taktiež využitý.   

________________________________________________________________________________________ 

Kľúčové slová: network exchange theory, sila slabých väzieb, fenomén malého sveta 

 

 

 

Úvod 

 

          V šesťdesiatych rokoch uskutočnil sociálny psychológ Stanley Milgram experiment.  

Inštruoval ľudí žijúcich v rôznych častiach Ameriky, aby doručili list pre nich neznámemu 

adresátovi. Títo odosielatelia oslovili svojich známych, tí zas svojich známych a tak sa veľká 

časť listov k adresátovi skutočne dostala. Podobnú situáciu poznáme všetci, napríklad keď 

sa zoznamujeme s niekým pre nás neznámym. Stáva sa, že zistíme, že s týmto neznámym 

máme spoločného priateľa alebo bývalého kolegu. Vtedy sa môžeme spoločne začudovať 

tomu, aký je svet malý. Milgram vo svojom výskume zisťoval, koľko medzikrokov bolo 

potrebných na to, aby sa list od odosielateľa k adresátovi dostal. Zistil, že tieto „reťaze“ mali 

v priemere okolo 6 medzičlánkov. Nazval to 6 stupňov odlúčenia (six degrees of separation). 

V roku 1990 bola v Spojených štátoch dokonca uvedená hra s rovnakým názvom 

a námetom jej boli práve uvedené skutočnosti. Fenomén malého sveta teda nie je nikomu 
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z nás neznámy. Jeho podstatou je prekvapivá skutočnosť, že aj vo svete, kde žije mnoho ľudí 

je možné nájsť medzi dvoma ľubovoľnými ľuďmi spojenie s pomerne malým počtom 

„medzičlánkov“. Tento moment je prekvapivý, pretože všetci ľudia majú istý okruh svojich 

priateľov a známych, ale počet ľudí, ktorých každý z nás pozná je vždy omnoho menší ako 

celková populácia. Dôležitým momentom je tiež to, že väčšina z nás sa pohybuje v nejakom 

stálom okruhu známostí, v nejakej skupinke. Väčšina našich priateľov sa navzájom pozná 

a priatelí sa s rovnakými ľuďmi ako my. Ako je potom možné vytvoriť si „spojenie“ s niekým 

úplne cudzím?  Ak sa chceme týmto problémom zaoberať, najvodnejšie je predstaviť si 

spoločnosť ako sieť pozostávajúcu z ľudí, ktorí sú rôzne pospájaní. Takzvaný malý svet je 

druh siete, ktorá má určité vlastnosti. Ľudia sú v tejto sieti tak zaujímavo pospájaní, že aj 

keď je ich mnoho a vytvárajú menšie skupinky, dokážu sa spojiť aj s úplným cudzincom 

(napríklad poslať mu list) pomocou pomerne malého počtu medzičlánkov.   

          Cieľom tejto práce je predstaviť fenomén malého sveta ako určitý druh siete. Na to je 

v prvom rade potrebné priblížiť možnosti analýzy sietí ako takých, akú môžu mať siete 

podobu a aké má ich podoba spoločenské dôsledky. Týmito problémami sa zaoberá teória 

výmenných sietí, ktorá poskytuje teoretický a pojmový rámec pre ďalšie skúmanie sietí. Jej 

základným záujmom je skúmanie toho, akým spôsobom ovplyvňuje pozícia jednotlivca 

v sieti jeho možnosti. V takomto type analýzy formuje konfigurácia pozícií v sieti podobu 

vzájomných vzťahov aktérov. Odhliada sa tu teda od akýchkoľvek individuálnych vlastností 

a schopností. Teória výmenných sietí analyzuje to, aké má štruktúra siete dôsledky pre 

jednotlivých aktérov aj pre celý systém. Predpokladá existenciu určitých oceňovaných 

zdrojov, ktoré sú v populácií distribuované v procese výmen, ktoré aktéri uskutočňujú. 

Výsledok výmeny však nemusí byť pre aktérov, ktorí do výmeny vstupujú rovnaký. Práve 

v dôsledku výhodne umiestnenej pozície môžu mať niektorí aktéri z výmeny zisk. To, aký 

výsledok bude aktér z výmeny mať teda určuje výhradne jeho spoločenská pozícia. V sieti 

existujú pozície, ktoré sú výhodnejšie a také, ktoré sú menej výhodné. Určité pozície totiž 

generujú moc nad aktérmi, ktorí obsadzujú iné pozície. Teória výmenných sietí skúma 

vlastnosti rôznych pozícií ako aj vlastnosti systému, napríklad mocenské nerovnosti. Ak 

chceme porozumieť fenoménu malého sveta, je dôležité oboznámiť sa s touto teóriu 

z niekoľkých dôvodov. V prvom rade nám pomôže uvedomiť si, do akej veľkej miery 

podmieňuje pozícia aktéra v štruktúre jeho možnosti. Taktiež nás uvedie do problematiky 

rôznych typov sietí a ich vlastností. Uvidíme, aké závažné dôsledky môže pre spoločenský 

systém mať to, akú má jeho sieť podobu.  

 Dôležitosť zohľadňovania podoby siete pri skúmaní rôznych spoločenských procesov 

tiež zdôrazňuje Mark Granovetter (1973). Vo svojej práci Sila slabých väzieb sa zaoberá tým, 

do akej miery ovplyvňujú podobu siete typy vzťahov medzi aktérmi. Rozlišuje tu dva typy 

vzťahov (väzieb) – silné a slabé väzby. Odlišuje ich hlavne na základe toho, koľko času 

a energie do nich jednotlivec investuje. Tvrdí, že silné väzby nás spájajú najmä s rodinou 

a blízkymi priateľmi. Na druhej strane slabé väzby nám umožňujú prekonávať veľké 

vzdialenosti a dokážu nám priniesť rôzne informácie odlišné od tých, s ktorými sa 
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stretávame vo svojom bezprostrednom okolí. Táto koncepcia nám priblíži, prečo je svet 

v skutočnosti malý a aké procesy umožňujú, že rôzne informácie môžu pri svojom 

„cestovaní“ ľudskou spoločnosťou prekonávať aj veľmi veľké vzdialenosti. Naopak, pokiaľ 

v nejakom spoločenskom systéme prevládajú silné väzby na úkor slabých, takýto systém 

bude do veľkej miery fragmentovaný, pričom jednotlivé fragmenty medzi sebou nebudú 

uskutočňovať výmeny. To by malo závažné spoločenské dôsledky.  

 Rozličnými podobami grafov sietí, ktoré predstavujú skutočné spoločenské siete sa 

zaoberá Duncan Watts (1999). To, akú má sieť podobu, pritom formujú dve jej vlastnosti. 

V prvom rade je to miera, v akej je usporiadaná do menších skupiniek. Na druhej strane je 

to tiež vzdialenosť, akú musia k vzájomného kontaktu dvaja aktéri prekonať. Na základe 

týchto charakteristík vymedzuje Watts podoby siete, ktorá zodpovedá vlastnostiam malého 

sveta. Malý svet je teda typ siete vymedzený na základe určitých charakteristík. Takáto sieť 

bude však mať významný dopad na určité spoločenské procesy. 

 Na začiatku práce predstavím niektoré formálne náležitosti, ktoré sa týkajú 

skúmania sietí akéhokoľvek druhu. Následne uvediem základné princípy teórie výmenných 

sietí. V nasledujúcej časti predstavím koncepciu sily slabých väzieb a spoločenských 

dôsledkov ich vlastností M. Granovettera (1973). Ďalej budú predstavené grafy malého sveta 

a ich vlastnosti. Taktiež sa budem venovať dvom praktickým ukážkam, teda výskumom, 

ktoré využívajú modely malého sveta, pričom sa pokúsim porovnať ich metodologicky. Na 

záver budú uvedené ukážky výskumov z rôznych oblastí, ktoré sa uvedenou problematikou 

zaoberajú.  

 

 

1. Teória výmenných sietí 

 

1.1. Analýza sietí 

 

          Pre lepšie pochopenie ďalšieho výkladu si najprv objasnime niektoré základné 

princípy analýzy sietí. Pracuje sa tu s dvoma predpokladmi ohľadom spoločenského 

správania. Prvý predpoklad je, že aktéri participujú na spoločenskom systéme s inými 

aktérmi, ktorí sú významnými referenčnými bodmi pre rozhodnutia ostatných. Povaha 

vzťahu, ktorý potom má daný aktér s ostatnými členmi systému môže ovplyvniť aktérove 

dojmy, viery a činy. Druhým dôležitým bodom je dôležitosť objasnenia rôznych úrovní 

štruktúry v spoločenskom systéme. Štruktúra pozostáva z pravidelností v schéme vzťahov 

medzi konkrétnymi entitami. Analýza sietí sa teda sústredí na vzťahy, ktoré spájajú 

spoločenské pozície v rámci systému. Organizácia spoločenských vzťahov sa stáva hlavným 

konceptom pre analýzu štrukturálnych vlastností sietí, v rámci ktorých sú umiestnení 

jednotliví aktéri. Slúži na odhaľovanie emergentných spoločenských fenoménov, ktoré 

neexistujú na úrovni jednotlivého aktéra. (Knoke, Kuklinski, 1982) 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 100

 Sieť je definovaná ako špecifický typ spojenia, ktoré spája určený súbor osôb, objektov 

alebo udalostí. Odlišné typy vzťahov predstavujú odlišné siete a to aj vtedy, keď spájajú 

identický súbor objektov. Súbor osôb, objektov alebo vzťahov, na ktorých je sieť definovaná 

sa nazýva aktéri alebo uzly (prípadne vrcholy). Dôležité je, že analýza sietí musí brať do 

úvahy vzťahy, ktoré sa medzi aktérmi vyskytujú, ale aj také, ktoré neexistujú. Konfigurácia 

prítomných a neprítomných vzťahov v rámci siete aktérov tvorí špecifickú štruktúru siete. 

 Povahu samotného empirického skúmania sietí formujú hlavne 4 skutočnosti. 

V prvom rade to je výber jednotky skúmania. Môžu to byť jednotlivci, skupiny, celé formálne 

organizácie, triedy, komunity či národné štáty. Vzťahy medzi jednotlivcami majú tiež svoj 

špecifický obsah aj formu. Druhou skutočnosťou je teda forma vzťahu. Tou sa myslia 

vlastnosti spojenia medzi dvojicami aktérov, ktoré existujú nezávisle na špecifickom obsahu. 

Treťou skutočnosťou formujúcou povahu empirického skúmania sietí je obsah vzťahov, čo 

znamená substantívny typ vzťahu zastúpený v spojení. Medzi druhy vzťahov môžu patriť 

napríklad vzťahy transakčné, komunikačné, inštrumentálne či sentimentálne. Poslednou 

skutočnosťou formujúcou podobu skúmania je úroveň analýzy. Môže to byť úroveň 

egocentrickej siete, ktorá pozostáva z každého jednotlivého uzlu, všetkých ďalších, s ktorými 

je spojený a vzťahov medzi týmito uzlami. Ďalšou úrovňou môže byť diáda, kde berieme do 

úvahy dvojicu uzlov. Obdobne je ďalšou úrovňou skúmania triáda. Po triáde je ďalšou 

dôležitou úrovňou celá sieť, čo zahŕňa všetky informácie o schémach väzieb medzi všetkými 

aktérmi.  

          Pre akýkoľvek systém je v štrukturálnej analýze dôležitým krokom identifikovať 

významné pozície v rámci danej siete vzťahov, ktoré spájajú aktérov. Pravidelná schéma 

vzťahov medzi pozíciami, ktoré obsadzujú konkrétni aktéri vytvára spoločenskú štruktúru 

systému. Pozície sú pritom podskupiny siete, definované schémou vzťahov, ktoré navzájom 

spájajú reálnych aktérov. Aj keď títo aktéri a ich pozorovateľné spojenia poskytujú dáta na 

identifikáciu pozícií, pozície siete sú konceptuálne odlišné od konkrétnych aktérov. (Knoke, 

Kuklinski 1982) 

 

 

1.2. Pozadie teórie výmenných sietí 

 

          Podľa Markovského (2005) je dôležitým aspektom spoločenského života spôsob, akým 

sú oceňované zdroje alokované a vymieňané medzi ľuďmi a skupinami. Práve skúmaniu 

tohto fenoménu sa venuje teória výmenných sietí (Network Exchange Theory, ďalej NET). 

Bola formulovaná ako nástroj na pochopenie a predikovanie toho, ako podoba siete 

ovplyvňuje moc a ako niektorí členovia akumulujú zdroje na úkor iných. 

          Podľa M. Petruska je možné hľadať počiatočnú inšpiráciu pre teóriu výmenných sietí 

v nemeckej formálnej sociológií, obzvlášť u G. Simmela. Ten pojem spoločenskej siete 

explicitne používal. Pojem a predstava spoločenskej siete sa objavuje aj u F. Tönniesa a M. 

Webera, podľa Petruska je to však u týchto autorov skôr sociologická metafora. (Petrusek, 
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1994) Priamou inšpiráciou teórie výmenných sietí sú však „elementárna teória“ (ET) Davida 

Willera a „power-dependance theory“ (PDT) Richarda Emersona. Aj keď tieto teórie pracujú s 

odlišnými základnými predpokladmi a niekedy aj kontradiktórnymi predikciami, ET a PDT 

pristupujú k problémom štrukturálnej moci „zdola nahor“, teda sú založené na explicitných 

predpokladoch ohľadom toho, ako sa jednotlivci v sociálnom kontexte rozhodujú. Obe teórie 

sa zaoberajú otázkou, ako si sociálny aktér interagujúci s ostatnými za účelom získania 

oceňovaných zdrojov, uvedomuje výhody a nevýhody prameniace zo schémy alebo štruktúry 

vzťahov s inými aktérmi. Ide teda o to, ako môže moc prameniť zo sociálnej pozície 

jednotlivca, pričom sa odhliada od jeho osobných kvalít.  

 Základným argumentom PDT je, že vplyv aktéra A na aktéra B je väčší do tej miery, 

do akej je B závislé od zdrojov, ktoré kontroluje A a do akej miery sú B k dispozícií 

alternatívne zdroje. Pre autorov tu bola hlavná otázka implikácií vplyvu a závislosti pri 

viacnásobných vzťahoch A-B, ktoré sa prelínajú (napr. aktér A má možnosť výmeny s dvoma 

aktérmi B1 a B2 pričom B1 a B2 nemajú možnosť výmeny medzi sebou). Vtedy sa jedná o 

integrovaný výmenný systém. Táto otázka sa stáva obzvlášť zaujímavou pri zavedení 

„pravidla jednej výmeny“, kedy majú o výmenu záujem obe B, ale A môže výmenu v určitom 

časovom úseku uskutočniť iba s jedným z nich. PDT potom predikuje, že A má vplyv na obe 

B a dosiahne vyšší zisk pri každej výmene než ktorékoľvek z B.  (Markovsky 2005) 

V rámci ET zas bola vypracovaná typológia sociálnych vzťahov (vrátane výmeny, 

konfliktu a prinútenia) a všeobecné pravidlá spoločenských transakcií spolu s niektorými 

nástrojmi na predikovanie relatívneho vplyvu spojeného s pozíciou v malých výmenných 

sieťach. Predpokladom ET je, že za nezmenených podmienok majú aktéri viac moci, keď sú 

na pozíciách s početnými väzbami na iné pozície, ale menej moci do tej miery, do akej sú 

spojené s pozíciami, ktoré majú veľkú moc. (Markovsky 2005) 

 

 

1.3. Teória výmenných sietí 

 

          V teórií výmenných sietí (NET) je vlastne vzťah možnosťou k výmene medzi dvojicou 

jednotlivcov alebo spoločne sa rozhodujúcimi aktérmi. Aktérova pozícia pritom zahŕňa 

aktéra a je tvorená vzorcom vzťahov s ostatnými  aktérmi. Sieť je potom „súbor pozícií 

a vzťahov, ktoré formujú celkovú štruktúru“ (Markovsky et al., 1993, s.197) Ako už bolo 

uvedené, ET bola sústredená hlavne na mechanizmy výmeny, konfliktu a nátlaku vo 

vzťahoch. Časom sa však centrom jej záujmu čoraz viac stávala moc vo výmenných sieťach. 

Práve toto motivovalo vývoj NET (Walker et al., 2000).  

Prvú verziu NET publikovali v roku 1988 B. Markovsky, D. Willer a T. Patton. Jej 

hlavným komponentom je matematický model nazvaný graph-teoretic power index (GPI). 

Vyššie už bolo uvedené, že pre analýzu sietí sú kľúčové uzly a spojenia medzi nimi. GPI 

potom umožňuje vypočítať moc v spoločenských výmenách (pričom siete sú zobrazované ako 

grafy, pozície ako uzly a potenciálne výmenné vzťahy ako spojenia). GPI je charakteristikou 
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jednotlivej pozície. Hodnota GPI má byť vypočítaná pre všetky pozície siete, aby bolo možné 

ich hodnoty vzájomne porovnať. Takto GPI umožňuje analyzovať celý systém. Kľúčovým 

aspektom štrukturálnej moci je počet priamych spojení (1-krokových) na ostatné pozície. Po 

tom, čo sme spočítali priame spojenia, pozrieme sa na 2-krokové (také, ktoré sa 

neprekrývajú) spojenia z každej pozície. Spočítame tiež 3-krokové spojenia, 4-krokové atď. 

Máme teda zaznamenaný počet všetkých druhov spojení (takých, ktoré sa neprekrývajú) pre 

každú pozíciu. Pritom sa predpokladá, že pozícia i má štrukturálnu moc nad pozíciou j ak 

i môže bez vynaloženia vlastných nákladov vylúčiť j z výmeny. GPI potom získame zrátaním 

počtu spojení pre každú pozíciu, pričom spojenia s nepárnym počtom krokov sú pokladané 

za prínosné a sú počítané ako kladné hodnoty a spojenia párneho počtu krokov sú naopak 

pokladané za nevýhodné a ich hodnoty sú počítané ako negatívne. Takto získame GPI pre 

každú pozíciu a môžeme ich navzájom porovnávať. (Markovsky, 2005) Takéto porovnanie 

nám umožní identifikovať v systéme mocenské nerovnosti.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Hviezdicová sieť (podľa Markovsky, 2005, s.532) 

 

 

Tabuľka 1: Analýza spojení pre hviezdicovú sieť (podľa Markovsky, 2005, str. 532) 

 

Pozícia 1-krok.  

spojenie (+) 

2-krok.  

spojenie (-) 

3-krok.  

spojenie (+) 

4-krok.  

spojenie (-) 

GPI 

A 3 3   0 

B 2 1 1  2 

C 1 1 1 1 0 

   

 

          NET sa potom zaoberá systematickou klasifikáciou sieťových spojení, skúmaním 

vzťahov medzi nimi a podmienkami štrukturálnej moci. Taktiež identifikuje nové kombinácie 
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prepojení siete s ohľadom na mocenské podmienky. NET identifikuje a analyzuje 

štrukturálne podmienky moci, teda konfigurácie pozícií, zdrojov a sieťových spojení, ktoré vo 

výmenných sieťach podmieňujú distribúciu moci. (Walker et al., 2000, Markovky, 2005). 

Teória výmenných sietí vysvetľuje, ako kombinácie štruktúry a spojení v rámci siete 

vytvárajú mocenskú nerovnosť. Aktéri a externé faktory pritom tiež môžu meniť štruktúru 

a redukovať alebo odstrániť tieto nerovnosti. (Walker et al., 2000)  

Niektoré práce vrámci NET naznačujú možnosť prepojenia s teóriou komplexity. Tá 

predstavuje multidisciplinárne pole, ktoré sa zaoberá systémami, obsahujúcimi veľký počet 

interagujúcich elementov, ktoré reagujú na spätnú väzbu z dynamického prostredia. 

Komplexné systémy sú charakterizované spontánnymi makrofenoménmi, ktoré sa vynárajú 

z mikroprocesov. (Markovsky, 2005) 

          Markovsky et al. (Markovsky et al. 1993) sa pokúsili rozšíriť NET a ozrejmiť tak 

fenomén, ktorý nazývajú slabá moc. Takúto slabú moc opisujú ako okolnosť, ktorá 

predstavuje významné výhody pre niektoré pozície v rámci siete, ale tieto výhody sú prísne 

obmedzené vzhľadom na ich potenciálne maximá.  

 Hlavný rozdiel medzi „silnou“ mocou a „slabou“ mocou pritom spočíva v tom, že 

štruktúra silnej moci zaručuje, že jeden alebo viacerí aktéri budú vylúčení z výmeny iným 

aktérom, ktorý nebude nikdy vylúčený. Štruktúra slabej moci zabezpečuje len to, že buď sú 

všetky pozície náchylné na vylúčenie alebo si žiadna pozícia (ani taká, ktorá má z hľadiska 

štruktúry istotu, že nebude vylúčená) nemôže byť istá svojimi možnosťami vylúčiť niekoho 

iného bez vlastných nákladov. Teda istota vylúčenia v sieti so silnou mocou je tu nahradená 

možnosťou vylúčenia v sieťach so slabou mocou. Je potom možné vypočítať pre každú 

pozíciu pravdepodobnosť inklúzie za predpokladu náhodných výmen. (Markovsky et al, 

1993) 

          Z tohto výkladu vidíme, aké veľmi rôznorodé štruktúry môžu siete nadobúdať. Každý 

typ štruktúry pritom podmieňuje vlastnosti siete. V sieťach môžu vznikať rôzne podoby 

mocenských vzťahov, pričom aj samotná moc môže mať rôzne podoby.  

 

 

2. Sila slabých väzieb 

 

2.1. Koncepcia sily slabých väzieb 

 

          Autorom koncepcie slabých väzieb je M. Granovetter, pričom prvý krát ju publikoval 

v roku 1973. Podľa Granovettera je sila nejakého puta kombináciou množstva času, 

emocionálnej intenzity, intimity a recipročných služieb, ktoré charakterizujú väzbu. 

Predstavme si dvoch jednotlivcov, A a B a súbor S všetkých ľudí, ktorí majú nejakú väzbu 

na jedného z nich alebo na oboch. Granovetter tvrdí, že čím je silnejšia väzba medzi A a B, 

tým je väčší podiel jednotlivcov z S, ku ktorým sú obaja pripútaní, teda s ktorými sú spojení 
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slabou alebo silnou väzbou. Toto v prvom rade pramení z toho, že ľudia, medzi ktorými sú 

silné väzby, obvykle spolu trávia pomerne veľa času. Existujú však tiež empirické dôkazy pre 

podporu hypotézy, že čím je silnejšie spojenie medzi jednotlivcami, tým viac sú si v rôznych 

smeroch podobní. Ak teda silná väzba spája A s B a A s C, B aj C sú si zrejme podobné, 

keďže sú obe podobné A, čo zvyšuje pravdepodobnosť toho, že sa spriatelia ak sa stretnú. 

(Granovetter, 1973) 

Tieto tvrdenia Granovetter ďalej rozvíja tak, že skúma možné triády pozostávajúce zo 

silných, slabých alebo absentujúcich väzieb medzi A, B a s arbitrárne vybraným priateľom 

jedného z nich alebo oboch. Tvrdí, že najmenej pravdepodobnou triádou by  bola taká, kde 

je silná väzba medzi A a B, A má silnú väzbu s C, ale väzba medzi C a B absentuje.  

Reálna absencia takejto triády má však svoj význam, ktorý Granovetter ukazuje 

pomocou koncepcie mostu. Most je spojenie v rámci siete, ktoré poskytuje jediné prepojenie 

medzi dvoma bodmi. Keďže vo všeobecnosti má každá osoba mnohé kontakty, most medzi 

A a B poskytuje jediný kanál pre informácie alebo vplyv od akéhokoľvek kontaktu 

A k akémukoľvek kontaktu B a následne od kohokoľvek nepriamo spojeného 

s A s kýmkoľvek nepriamo spojeným s B.  

Ak je potom existencia vyššie spomínanej triády vysoko nepravdepodobná, okrem 

nejakých špeciálnych okolností nemôže byť silná väzba mostom. Ak máme silnú väzbu 

medzi A a B, ak A má silnú väzbu s C, potom predpokladáme (v následnosti na vyššie 

uvedené predpoklady), že existuje aj väzba medzi C a B, teda väzba A-B nie je mostom. Silná 

väzba môže byť mostom iba vtedy, ak žiadny jej účastník nemá žiadne ďalšie silné väzby, čo 

je v spoločenskej sieti akejkoľvek veľkosti nepravdepodobné. Nie všetky slabé väzby sú 

mostmi. Všetky mosty sú však slabými väzbami.  

V praxi sa zrejme vo veľkých sieťach stáva len veľmi zriedkavo, že určitá väzba 

poskytuje jediné spojenie medzi dvoma bodmi. Premosťujúca funkcia však môže poslúžiť 

lokálne. Granovetter totiž poukazuje na záver Hararyho et al., (rok) že môže existovať 

vzdialenosť, za ktorou nie je zvládnuteľné pre u komunikovať s v z dôvodu nákladov alebo 

„ruchov“ , ktoré sprevádzajú každý akt transmisie. Pokiaľ v neleží vrámci tejto kritickej 

vzdialenosti, nebude dostávať správy pochádzajúce od u. Granovetter potom označuje 

nejakú väzbu za lokálny most stupňa n, ak n predstavuje najkratšiu cestu medzi dvoma 

bodmi. Lokálny most v spoločenskej sieti bude tým významnejším spojením medzi dvoma 

sektormi do tej miery, do akej je jedinou alternatívou pre mnohých ľudí – teda podľa toho, 

aká je táto miera vysoká.  

          Ak to zhrniem znamená to, že ak hovoríme o šírení čohokoľvek, táto difúzia bude 

schopná zasiahnuť väčšie množstvo ľudí a prekonať tak väčšiu spoločenskú vzdialenosť, ak 

sa odohráva pomocou slabých väzieb a nie silných. Granovetter tu uvádza príklad šírenia 

klebiet. Ak poviete klebetu blízkym priateľom a oni svojim blízkym priateľom, mnohí budú 

počuť túto klebetu dva či tri krát, pretože tí, ktorých spájajú silné väzby budú mať zrejme 

mnohých spoločných priateľov. Na druhej strane jednotlivec, ktorý má málo slabých väzieb, 

bude ochudobnený o informácie zo vzdialených častí spoločenského systému a bude 
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odkázaný na provinčné správy a názory svojich blízkych priateľov. Táto informačná 

deprivácia ho izoluje od najnovších poznatkov alebo módy a tiež ho postaví do 

znevýhodnenej pozície na trhu práce. Takýto jednotlivec sa tiež zrejme ťažko pripojí 

k nejakému politickému hnutiu. Z makroskopického pohľadu bude spoločenský systém bez 

slabých väzieb fragmentovaný a nekoherentný. (Granovetter 1983) 

Ak chceme tieto predpoklady preskúmať, dá sa tu hovoriť o dvoch úrovniach 

skúmania, prvej individuálnej a druhej komunitnej. Čo sa týka slabých väzieb 

v egocentrickej sieti, podľa Granovettera sú tu zaujímavé dva typy analýz. V prvom rade je to 

dopad na správanie jednotlivca zo strany spoločenských sietí, v ktorých žije. Na druhej 

strane je to záujem o spôsoby, akými môže jednotlivec manipulovať s týmito sieťami na 

dosiahnutie svojich cieľov. Ďalej tiež Granovetter formuluje otázku, či by sa pri skúmaní 

egocentrickej siete mali brať do úvahy iba priame väzby určitého aktéra alebo aj tie 

nepriame. Navrhuje pritom rozdeliť túto egocentrickú sieť na časť, kde sa budú nachádzať 

aktérove silné väzby a slabé väzby, ktoré nie sú mostmi. Títo ľudia sa zrejme budú poznať 

a budú mať väzby hlavne medzi sebou. Druhú časť by tvorili aktérove premosťujúce slabé 

väzby. Títo ľudia budú mať väčšinu väzieb inú ako aktér. Napriame kontakty je obvykle 

možné zachytiť práve pomocou väzieb v tomto sektore. (Granovetter, 1973) 

Záverom potom je, že osobné skúsenosti jednotlivcov sú úzko späté s rozsiahlejšími 

aspektami spoločenskej štruktúry, mimo dosahu jednotlivcov. Spojivo medzi mikro a makro 

úrovňou je pritom veľmi dôležité pri budovaní sociologickej teórie. Takéto spojivo však tiež 

generuje paradoxy. Slabé väzby, ktoré boli často zanedbávané, sú tu pre jednotlivca 

nenahraditeľné z hľadiska jeho príležitostí a integrácie do komunity. (Granovetter, 1973) 

 

3. Fenomén malého sveta 

 

3.1. Svet je malý 

 

          Milgramov pokus, ktorý odhalil takzvaný fenomén malého sveta je, podľa D. Wattsa 

(1999), pomerne všeobecne známy. Indikuje však tento fenomén nejaké skutočné štruktúry 

moderných spoločenských sietí, ktoré pritom vôbec nie sú náhodné? Watts sa pýta, či je 

tento fenomén hlbšou črtou spoločenského sveta a v akých ďalších kontextoch (typoch sietí) 

sa môže vzniknúť. Podľa akých mechanizmov sa potom riadi? Má jeho prítomnosť v 

skutočnom svete nejaké implikácie pre dynamické vlastnosti sietí, v ktorých sa vyskytuje?

 Ak sa teda pýtame, čo je vlastne fenomén malého sveta, podľa Wattsa pojem „malý” 

znamená, že takmer každý element siete je nejakým spôsobom „blízko” takmer každému 

ďalšiemu elementu a to platí aj pre tie elementy, ktoré sú pravdepodobne vzdialené. 

Fenomén malého sveta je teda prekvapivý z dôvodu tohto rozdielu medzi realitou a jej 

vnímaním. Prečo teda vnímame svet inak ako malý? V prvom rade je svetová populácia 

veľmi veľká, vyjadriteľná v miliardách. Spoločenská sieť je pritom pomerne riedko 
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poprepájaná v tom zmysle, že  každý človek je priamo prepojený s počtom ľudí vyjadriteľnom 

najviac v tisícoch, čo je stotisíc krát menej než celková populácia planéty. Sieť je tiež 

decentralizovaná v tom zmysle, že neexistuje jeden dominantný centrálny vrchol, na ktorý 

by bola väčšina ostatných vrcholov priamo napojená. Sieť je taktiež silne pozoskupovaná, 

ľudia sa zoskupujú v menších skupinkách, čiže mnoho priateľstiev sa prekrýva.  Všetky 

tieto štyri kritériá sú potrebné na to, aby bol fenomén malého sveta pozoruhodný. (Watts, 

1999) 

 Prvý dôkaz o tom, že svet by mohol byť v skutočnosti malý priniesol v roku 1967 S. 

Milgram. Ten začal istý počet listov, ktoré mali byť doručené od zdrojov z Kansasu a 

Nebrasky  jedným z dvoch cieľov v Bostone. Každý z pôvodných doručovateľov bol 

informovaný o mene cieľa a niektorých jeho demografických črtách a listy mohli byť 

doručované len osobám, ktorých krstné meno odosielateľ poznal. Ak teda odosielateľ 

adresáta nepoznal, mal list poslať niektorému zo svojich známych, ktorí ho mohli 

najpravdepodobnejšie poznať. Táto procedúra sa opakovala pričom Milgram zistil, že 

mediánom počtu medzičlánkov v sieti bolo zhruba šesť. Neskôr bol tento pokus zopakovaný 

a výsledky boli podobné.  

 

 

3.2. Formalizácia fenoménu malého sveta 

 

          Watts zobrazuje spoločenskú sieť ako graf, pozostávajúci výhradne z 

nediferencovaných vrcholov a nevážených, neriadených spojení. Grafy musia tiež zodpovedať 

vyššie uvedenej podmienke riedkosti. Ako už bolo uvedené, skutočná sieť je totiž pomerne 

riedko poprepájaná. Ak chceme charakterizovať nejakú sieť (vyjadrenú grafom), prvou pre 

nás zaujímavou vlastnosťou grafu je charakteristika dĺžky trasy (path lenght, L). Tá je 

definovaná ako priemerný počet spojení (edges), ktoré musia byť prekonané pre najkratšiu 

trasu medzi akoukoľvek dvojicou vrcholov (vertex) v grafe. V Milgramovom experimente by 

bolo L priemerná dĺžka reťaze všetkých možných odosielateľov v sieti a tiež všetkých 

možných adresátov. L je potom parametrom globálnej štruktúry grafu. Druhou 

charakteristikou je  koeficient zoskupovania (clustering coefficient, C), ktorý v podstate 

charakterizuje lokálnu štruktúru grafu. Cv (pre nejaký konkrétny vrchol, teda v) je podiel 

počtu spojení, ktoré v v skutočnosti má so svojimi bezprostrednými susedmi, a maximálnym 

možným počtom spojení so svojimi susedmi (teda počet susedov). C je potom priemer tohto 

podielu pre všetky vrcholy grafu. C v podstate tiež predstavuje pravdepodobnosť, že pokiaľ 

sú dva vrcholy prepojené na nejakého „spoločného priateľa”, vzájomne budú tiež prepojené. 

Každý graf je potom možné charakterizovavať pomocou L a C, ktoré vypovedajú o spojeniach 

v tomto grafe. L predstavuje priemernú dĺžku trasy, ktorú musí ktorýkoľvek vrchol prekonať, 

aby sa spojil s akýmkoľvek iným vrcholom. Ak je L malé znamená to, že trasa, ktorú musia 

vrcholy na vzájomné spojenie prekonať je krátka a vrcholy sú si „blízko” (čo zodpovedá 

malému svetu). C zas vypovedá o tom, do akej miery sú vrcholy spojené so svojimi 
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bezprostrednými susedmi. Ak je C veľké znamená to, že sieť je usporiadaná do menších 

skupiniek a prevládajú v nej vzťahy medzi bezprostrednými susedmi.  

 Ak parametre L a C vypovedajú o spojeniach v grafoch, parametre n a k  vypovedajú 

o vrcholoch. n predstavuje veľkosť populácie a k priemerný počet susedov daných pre 

vrchol. 

Watts sa zaoberá skúmaním rôznych typov grafov a ich charakteristík z hľadiska 

uvedených parametrov. V prvom rade je potrebné určiť, čo je „malé” a čo „veľké” (pomocou L) 

, čo bude „pozoskupované” a čo nie (pomocou C). Je tu teda potrebné určiť zodpovedajúce 

rozpätia L a C. Pritom sú dané určité obmedzenia. Veľkosť populácie (n) je daná. Priemerný 

počet susedov pre vrchol (k) je tiež daný tak, že graf je pomerne riedky, ale dostatočne hustý, 

aby mal širokú škálu možných štruktúr. Graf musí byť taktiež prepojený v tom zmysle, že 

akýkoľvek vrchol môže dosiahnuť akýkoľvek iný vrchol prekročením konečného počtu 

spojení. Pevným stanovením n a k dosiahneme možnosť porovnávania rôznych grafov z 

hľadiska C a L. C pritom môže dosiahnuť maximálnu hodnotu 1, pokiaľ je graf úplne 

prepojený a najnižšiu hodnotu 0 pokiaľ graf nie je vôbec prepojený. Zaujímavou otázkou je, 

ako sa budú meniť parametre grafu po preskupení stáleho počtu spojení a vrcholov. 

Dôležitou vlastnosťou aj riedkeho grafu pritom je, že sieť je dostatočne dobre prepojená, aby 

mala bohatú štruktúru a zároveň každý element je obmedzený na lokálne prostredie, ktoré 

zahŕňa len malý zlomok celého systému. Pokiaľ je podmienkou, že všetky grafy sú 

prepojené, L je zaručene globálnou vlastnosťou. Porovnanie charakteristickej dĺžky trasy je 

valídnym porovnaním globálnej štruktúry. (Watts, 1999). 

Watts vymedzuje extrémne prípady grafov, ktoré budú slúžiť ako horná a spodná 

hranica pre určenie rozpätia možných typov grafov, pričom je pre každý graf potrebné 

vymedziť charakteristickú dĺžku trasy aj koeficient zoskupovania. V prvom rade je tu teda 

otázka, aký je najviac možný zoskupený graf a aká je jeho charakteristická dĺžka spojenia. 

Ak je pre úplne prepojený graf C rovné 1, aj veľmi riedky graf môže mať vysoké C, čo je v 

praxi takmer neodlíšiteľné od prípadu úplne prepojeného grafu. Najviac zoskupený riedky 

graf aký je možný Watts nazýva jaskynný graf (caveman graf). Ten pozostáva z izolovaných 

skupiniek alebo jaskýň. Sú to teda skupinky pozostávajúce z vrcholov, pričom vrámci jednej 

skupinky sú všetky vrcholy prepojené ale medzi „jaskyňami” neexistujú spojenia. Pri 

takomto grafe však nie je dodržaná podmienka, podľa ktorej majú byť všetky grafy 

prepojené. Globálnu prepojenosť však dosiahneme ľahko, jednoducho vyberieme jedno 

spojenie z každej skupinky a použijeme ho na prepojenie so susednou skupinkou. C sa 

potom bude blížiť k 1. Môžme tiež vypočítať L. Pri veľkom n a k L musí byť veľké a tiež bude 

lineárne narastať, ak sa bude zväčšovať n. Prepojený jaskynný graf potom môže byť použitý 

ako hranica pre veľké, silne pozoskupované grafy.  
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Obrázok 2: Prepojený jaskynný graf (podľa Watts, 1999, s. 501) 

 

 Druhým problémom je to, pre aký graf je charakteristická najnižšia možná dĺžka 

trasy a aký je jeho koeficient zoskupovania. Tu však nie je možné vytvoriť nejakú všeobecnú 

štruktúru na ilustráciu minimálnej charakteristickej dĺžky trasy pre arbitrárne n a k. 

Dobrým priblížením teoretickej najnižšej úrovne je náhodný graf, kde si vyberieme náhodne 

kn/2 zo všetkých možných spojení vrámci n n(n-1)/2 s rovnakou pravdepodobnosťou. L a C 

sa v takomto prípade dajú určiť len približne. V každom prípade zvyšovaním n sa tiež 

zvyšuje diskrepancia medzi uvedenými dvoma extrémami v dĺžke trasy. Pri zachovaní 

podmienky o riedkosti grafu (teda k je oveľa menšie ako n) musí byť C veľmi malé. C potom 

môže byť ukazovateľom stupňa usporiadanosti grafu. Grafy s veľkým C (ako jaskynný graf) 

sú považované za lokálne usporiadané v tom zmysle, že vrcholy s aspoň jedným obojstranne 

susediacim vrcholom budú pravdepodobne tiež susedmi. Náhodné grafy sú zas prirodzene 

neusporiadané.  

 Tu sa môžme spýtať, čo naznačujú tieto výsledky o vzťahu medzi C a L v riedkom 

grafe. Podľa Wattsa na základe intuície z tohto vyvodíme, že vysoko zoskupené alebo lokálne 

usporiadané grafy musia mať nevyhnutne dlhú charakteristickú dĺžku spojenia a naopak, 

grafy s krátkou charakteristickou dĺžkou spojenia sú pozoskupované takým spôsobom, že to 

bude vrámci veľkého n takmer neviditeľné. Tento predpoklad je však v rozpore s tvrdením, 

že svet môže byť malý a zároveň silne pozoskupovaný. Watts preto predostiera minimálne 

podmienky, ktoré sú nevyhnutné a zároveň dostačujúce na to, aby bol svet malý.  

 Pre tento účel je potrebné pracovať s modelom, ktorý zachytáva vytváranie 

spoločenských spojení. Podľa Wattsa existovali v minulosti takéto pokusy, avšak ich 

problémom bolo charakterizovanie spoločenského priestoru a tiež definovanie jednotky. 
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Tomuto by sa dalo predísť v prvom rade tak, že všetky siete by boli vyjadrené výhradne z 

hľadiska spojení medzi elementami. Predpokladá sa pritom, že bez ohľadu na no, aké 

kombinácie faktorov spôsobujú, že sa istí ľudia budú združovať viac alebo menej 

pravdepodobne, bude to pripisované distribúcií tých zoskupení, ktoré už existujú. Taktiež 

všetky spojenia sú symetrické a rovnako významné. Pravdepodobnosť vytvorenia nového 

spojenia je teda podmienená do istej miery už existujúcou schémou spojení. Nie je pritom 

jasné, ako sa utvárajú nové spojenia. Jedným extrémom je, že človek spoznáva iba ľudí, 

ktorých mu predstavia jeho kamaráti alebo známi, teda ľudia, ktorých už pozná. 

Zobrazením takejto siete je potom jaskynný graf. Druhým extrémom je, že človek spoznáva 

nových ľudí úplne náhodne, bez ohľadu na už jestvujúce väzby. Toto zobrazuje náhodný 

graf. Skutočný svet je pritom zrejme niekde uprostred a je ťažké povedať, kde presne.  

Podľa Wattsa je potrebné preskúmať možnosti medzi uvedenými extrémami pomocou 

algoritmu konštruujúceho graf, ktorý zahŕňa nasledujúce črty. V prvom extrémnom prípade 

(jaskynný graf) je tendencia, že sa spoznajú dvaja ľudia, ktorí nemajú žiadneho spoločného 

známeho veľmi nízka. Akonáhle však majú jedného spoločného známeho, stáva sa táto 

tendencia veľmi vysoká a takou aj ostáva bez ohľadu na to, koľko ďalších spoločných 

známych títo ľudia majú. V extrémnom systéme, o akom hovoríme, sa stáva takmer istotou, 

že tvorba spojení neznámych ľudí bude podmienená tým, že majú aspoň jedného spoločného 

známeho. Takže ak to vyjadríme v grafe, tendenčná krivka stať sa priateľmi ku zlomku 

súčasných spoločných priateľov začína na nule, veľmi rýchlo stúpa do určitého relatívne 

veľkého čísla a potom ostáva na jednej úrovni.  

V systéme opačného extrému, náhodnosti, nemá nikto tendenciu byť spojený s 

kýmkoľvek iným. V tomto svete tendenčná krivka vytvoriť nové spojenie oproti počtu 

spoločných priateľov ostáva pri nule až do bodu, kedy sú všetci priateľmi.  

Medzi týmito extrémnymi prípadmi tendenčná krivka môže mať nekonečný počet 

priebehov, ktoré špecifikuje jeden parameter. Tu je dôležité len to, aby závislosť bola plynulá 

a monotónne vzrastala s ohľadom na zvyšujúci sa počet spoločných priateľov. Watts vytvoril 

tiež rovnicu, pomocou ktorej môžeme numericky vyjadriť tendenciu, že vrchol i sa spojí s 

vrcholom j, pričom berie do úvahy počet vrcholov, ktoré susedia s i aj j (mi,j), k, východiskovú 

tendenciu pre existenciu spojenia (i,j) p a premenlivý parameter α. Tento parameter je len 

prostriedkom, ako generovať rôzne typy grafov, nemá žiadny iný význam. Pre každú hodnotu 

α potom spomínaná rovnica predstavuje veľký ale konečný počet potenciálnych grafov, ktoré 

majú spoločné určité vlastnosti. Watts však tvrdí, že je zrejme veľmi nepravdepodobné, aby 

vlastnosti týchto grafov bolo možné nejako precízne analyticky odvodiť. Podľa Wattsa sa 

vyskytuje problém keď je α príliš malá, pretože vtedy grafy pozostávajú z malých, 

izolovaných a husto vnútorne prepojených komponentov. Takto prepojené grafy nemôžu byť 

vygenerované pre malé α bez porušenia podmienky riedkosti grafu. Dôvodom sú pritom 

počiatočné podmienky. Na začiatku v grafe neexistujú žiadne prepojenia, tie sú tvorené 

úplne náhodne do chvíle, kedy vzniknú náhodne dve spojenia vychádzajúce z toho istého 

vrcholu. Od toho momentu začínajú vznikať prepojenia iba vrámci určitých skupiniek. 
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Jedným zo spôsobov, ako tento problém vyriešiť je vytvoriť prepojený substrát pred 

zapojením algoritmu na zaistenie toho, že všetky nasledujúce grafy budú prepojené. Pri 

vytvorení spomínaného substrátu je však možné namietať, že vlastnostiam takého grafu 

môže dominovať prítomnosť tohto substrátu. Watts preto uvádza dve obmedzenia, ktoré by 

mali podľa neho tento vplyv minimalizovať. V prvom rade musí takýto substrát vykazovať 

minimálnu štruktúru v tom zmysle, že žiadne vrcholy nebudú identifikované ako výnimočné. 

Toto eliminuje štruktúry ako hviezdy, stromy a reťaze, ktoré majú centrá, korene a 

ukončenia. Taktiež musí byť substrát minimálne prepojený. To znamená, že nesmie 

obsahovať viac spojení ako je nevyhnutné na prepojenie grafu spôsobom konzistentným s 

požiadavkou minimálnej štruktúry. Jedinou štruktúrou, ktorá vyhovuje obom týmto 

podmienkam je topologický prstenec. Pokiaľ je totiž α malé, vytvorený je graf, ktorý 

pripomína prepojený jaskynný graf, teda husto prepojené zoskupenia, ktoré sú navzájom 

voľne spojené v tvare prstenca. (Watts, 1999) 

 Po porovnaní vygenerovaných grafov Watts konštatuje, že modely zrejme potvrdzujú 

predchádzajúce tvrdenie, že vysoko pozoskupované grafy majú veľkú charakteristickú dĺžku 

trasy (L) a naopak, grafy s krátkou charakteristickou dĺžkou trasy sú nevyhnutne veľmi 

málo pozoskupované. Na druhej strane tiež konštatuje, že zrejme existuje skupina grafov 

pre určité rozpätie α, pre ktoré je charakteristické malé L a zároveň veľké C. Potom fenomén 

malého sveta môže byť vyjadrený ako koexistencia charakteristík vysokej miery 

zoskupovania (C) a malej dĺžky trasy (L). Watts teda definuje graf malého sveta ako graf s 

veľkým n, ktorý je riedko prepojený, decentralizovaný a vykazuje L podobné L v rovnakom 

náhodnom grafe (s rovnakým n a k)  ale s oveľa vyšším C. Táto definícia pritom nie je závislá 

na tom, podľa akého algoritmu bol graf vytvorený. Je však potrebné ukázať, že špecifiká  

malého sveta sú nezávislé od použitého substrátu. Watts za týmto účelom navrhuje testovať 

škálu odlišných substrátov, aby výsledky tohto testovania mohli byť porovnané s pôvodnými 

(pre prstencovitý substrát). Pokiaľ sa aj v rámci významného intervalu hodnôt α budú 

vyskytovať špecifiká grafov malého svet, je možné predpokladať, že tvoria veľkú skupinu 

grafov. Preskúmanie skracovania dĺžky trasy v čiastočne usporiadaných a čiastočne 

náhodných grafoch by mohlo pomôcť ozrejmiť existenciu grafov malého sveta a pomôcť 

špecifikovať podmienky nezávislé od modelu, ktoré pokiaľ sú splnené, graf bude vykazovať 

vlastnosti grafu malého sveta.  

 Všetky substráty, ktoré Watts preskúmal vykazujú kvalitatívne odlišné vlastnosti od 

vlastností prstenca a tiež medzi sebou, ale grafy založené na všetkých substrátoch konštatne 

spadajú pod grafy malého sveta.  

 

 

3.3. Skrátenia priemernej dĺžky trasy 

 

          Tu sa teda dostávame k ďalšiemu problému. Podľa Wattsa je možné vytvoriť 

vysvetlenie grafov malého sveta pomocou parametra, ktorý nie je závislý od konkrétneho 
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modelu, pomocou ktorého boli grafy skonštruované. Za istých okolností (ak sa α rovná nule) 

je pre novovytvorené spojenia takmer isté, že budú tvoriť aspoň jednu úplnú triádu. Ak 

budú dva vrcholy spojené takýmto spojením, bude medzi nimi nevyhnutne dvoj-kroková 

cesta pred pridaním nového spojenia. Potom pridanie tohto nového spojenia iba málo 

prispieva k skráteniu dĺžky trasy, keďže spája len tie vrcholy, ktoré sú už „blízko”. V 

náhodných grafoch táto podmienka neplatí, keďže je rovnaká pravdepodobnosť, že nové 

spojenia budú vytvorené aj medzi vrcholmi blízkymi aj vzdialenými. Watts za týchto 

okolností pridáva nové parametre. Rozsah r nejakého spojenia je vzdialenosť medzi dvoma 

vrcholmi, ktoré spomínané spojenie prepája keď toto spojenie samotné bolo odstránené. 

Rozsah je potom druhá najkratšia cesta medzi dvoma spojenými vrchomi. Skratku Watts 

definuje ako spojenie s rozsahom väčším než 2. Skratky sú teda tie spojenia, ktoré môžu byť 

použité namiesto dlhšej trasy. Parameter φ je frakcia všetkých spojení v grafe, ktoré sú 

skratky. Watts ukazuje, že pre grafy, ktoré majú veľké C ale malé L (grafy malého sveta) je 

charakteristická malá φ. Intuitívnym vysvetlením pre toto je, že keď je malá φ, 

charakteristická dĺžka trasy v grafe je veľká. Ak potom pridáme jednu skratku, tá 

pravdepodobne spojí vzdialené vrcholy a vytvorí tak to, čo Granovetter nazýval premostenie. 

Potom jedna skratka môže mať nelineárny dopad na priemernú dĺžku trasy. Koeficient 

zoskupovania je však zmenšený len v jednom zoskupení a zmenšenie C bude najviac 

lineárne. Podľa Wattsa akýkoľvek graf s veľkým C a malou frakciou skratiek s ďalekým 

dosahom bude graf malého sveta. Kritérium, že malá frakcia pridaných skratiek má ďaleký 

dosah sa pritom zhoduje s tvrdením, že nové spojenia nesmú byť podmienené žiadnymi 

externými formami vplyvov na dĺžky trasy. Táto pomienka naznačuje, že fenomén malého 

sveta je nepravdepodobný v sieťach, ktorých systém prepojenia je podmienený výhradne 

fyzickými vplyvmi, ktoré v sieti implikujú zodpovedajúce merítko dĺžky trasy.  

 Podľa Wattsa je však tiež možné zmenšiť vzdialenosti vo veľkých grafoch so 

zanedbateľným vplyvom na C bez použitia skratiek. Dá sa to v situácií, kedy sú skupinky 

vrcholov „priblížené” pomocou jediného spoločného člena a žiadne zo spojení pritom nie je 

skratkou. Watts potom modifikuje definíciu skratky. K skráteniu dĺžky spojenia dochádza, 

keď druhé najkratšie spojenie medzi dvoma vrchomi, ktoré majú spoločného suseda je 

väčšia než dve. Inými slovami, skrátenie je dvojica vrcholov, ktoré majú spoločného práve 

jedného suseda. Skratka je v podstate špecifickým prípadom skrátenia, kedy jedna (alebo 

obe) „skupiny” pozostávajú z jediného vrcholu. Watts potom definuje ψ, čo je frakcia vrámci 

dvojíc vrcholov so spoločnými susedmi takých dvojíc, ktoré sú skráteniami. Skratky aj 

spojenia však majú rovnaký spôsob vplyvu, spájajú totiž to, čo by bolo inak vzdialené. Pre 

zjednodušenie však pri ďalšej explanácií používa len φ. (Watts, 1999) 
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4. Dva modely malého sveta 

 

4.1. Malý svet firiem v Nemecku 

 

          Autormi štúdie The Small World of Germany and The Durability of National Networks 

(2001) sú B. Kogut a G. Walker. Autori v tejto štúdií skúmajú korporačné vlastnícke schémy 

v Nemecku a reštrukturalizujúce udalosti deväťdesiatych rokov. Na začiatku nastoľujú 

otázku, ako môže schéma národného vlastníctva odolávať voči strategizujúcim ekonomickým 

aktérom. Pristupujú pritom k systému firiem, finančných sprostredkovateľov a iných 

ekonomických aktérov ako k sieti, ktorú títo aktéri a vzťahy medzi nimi spoločne vytvárajú. 

Charakteristikou siete národného vlastníctva je, že je veľmi riedka v tom zmysle, že 

existujúce väzby medzi firmami predstavujú len malý podiel možných väzieb. Využívajú 

pritom model malého sveta na lepšie pochopenie toho, ako môžu mať riedke siete prekvapivo 

rozvinutú štruktúru.  

          Podľa autorov národné inštitucionálne dôsledky ideologických a ekonomických 

konfliktov ovplyvňujú schému a distribúciu vlastníckych vzťahov vo svete veľkých 

korporácií. Korporácie vytvárajú rozsiahle holdingy a vlastnícke spojenia, ktoré tvoria sieť 

medzi firmami. Táto sieť môže siahať naprieč značnou časťou národnej ekonomiky. Autori 

potom tvrdia, že aj rozhodnutia ohľadom diverzifikácie firiem urobené veľkými 

spoločnosťami sú silno ovplyvnené národným kontextom. Príležitosti k akvizícií sú pritom 

lokalizované v národných reťazcoch interkorporačných vzťahov. Vlastnícke vzťahy majú tiež 

informačný rozmer. Pretože vlastnícke vzťahy vykazujú prítomnosť kontroly a dostupnosti 

informácií, umiestnenie firmy v rámci siete inštitucionálnych vlastníkov môže čiastočne 

podmieňovať jej diverzifikačné možnosti. Existujú však pokusy zo strany veľkých 

a agresívnych firiem zmeniť doterajšiu štruktúru a rozšíriť svoje vlastné možnosti. Takáto 

výzva národným systémom pritom môže mať globálny charakter. Vzhľadom na to, že tieto 

siete sú veľmi riedke, existujú názory, že ich koordinované konanie súvisí so všeobecným 

kontextom manažérskej triedy, ktorá sa pridŕža rovnakej ideológie. Rozhodnutia ohľadom 

reštrukturalizácií, ktoré zahŕňajú akvizície, vyžadujú spoločné rozhodovanie súčasných 

vlastníkov (o predaji) a nových vlastníkov (o kúpe). Rôzne pozície vrámci vlastníckej siete 

implikujú, že firmy sa odlišujú v zmysle prístupu k spoločenským zdrojom. Štruktúra siete 

je potom kritickou silou, ktorá spája strategické konanie firiem so stálymi národnými 

systémami vlastníctva a kontroly.  

          V krátkosti tiež uvediem niektoré špecifiká Nemecka, ktoré autori uvádzajú. Nemecko 

bolo totiž jednou z prvých krajín, kde sa rozvinula široká škála diverzifikovaných firiem. 

Dôležitú úlohu tu pritom zohrávali finančné inštitúcie. Štát a banky spolupracovali na 

financovaní významných investícií. Vplyv bánk bol posilnený tiež konvenciou, podľa ktorej 

mali banky v praxi hlasovacie právo na základe svojho podielu aj podielu svojich zákazníkov, 

ktorých podiely spravovali. Firmy často vyrastali z regionálnych sietí, ktoré mali rôzne 
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povahy. V týchto sieťach hrali významnú úlohu tiež regionálne banky a finančné inštitúcie. 

Aj keď vplyv bánk po II. svetovej vojne slabol, ostal pomerne silný. Časom však vzrastali 

globálne tlaky hlavne v rámci procesov akumulácie nemeckých podielov americkými 

investormi.  

          Autori časovo ohraničujú svoju štúdiu medzi roky 1993 a 1997. Berú do úvahy 

finančné dáta o vrcholných priemyselných, finančných a poisťovacích spoločnostiach 

v Nemecku. Akvizície, ktoré skúmajú predstavujú buď kúpy celých spoločností, dcérskych 

spoločností alebo podniky so spoločnou majetkovou účasťou, pričom medzi týmito formami 

nerozlišujú.  

 Vlastnícka väzba je väzba medzi dvoma firmami cez spoločného vlastníka. Tieto 

väzby tvoria sieť, ktorá tiež predstavuje maticu. Firmy môžu mať viac ako jedného 

spoločného vlastníka, čo je považované za jednu väzbu. Pomocou siete autori vytvárajú 

dištančnú maticu medzi firmami. Vzdialenosť medzi dvoma firmami je najmenší počet 

vlastníkov, ktorí ich spájajú. Teda ak spoločnosť A a B majú spoločného vlastníka 

a spoločnosť B a C majú spoločného vlastníka, vzdialenosť medzi A a C je dva. Dĺžka trasy 

(teda L) je priemer všetkých geodézií, najkratších trás medzi dvoma aktérmi. Koeficient 

zoskupovania, teda C, je vypočítaný pre každú firmu podľa toho, koľko firiem, s ktorými je 

prepojená sú prepojené navzájom (celkové C je vyjadrené ako podiel tohto počtu z počtu 

všetkých možných spojení v rámci súboru).  

            Autori na základe svojho skúmania konštatujú, že štruktúra vlastníctva firiem 

zodpovedá štruktúre malého sveta. Uvádzajú hodnoty parametrov pre vlastnícku sieť 

spájajúcu firmy a tiež pre samotných vlastníkov. Odlišujú pritom parametre celej siete, 

ktorá zahŕňa nespojené firmy alebo vlastníkov a parametre len pre spojených vlastníkov, na 

tieto sa hlavne zameriavajú. Konštatujú, že efekt malého sveta je evidentný a silný pre 

nemecké siete, ktoré spájajú firmy cez vlastníkov a tiež vlastníkov cez firmy. 

           Čo sa týka fúzií a akvizícií, autori konštatujú dve skutočnosti. Kupci a ich ciele sú 

zoskupení zhruba do rovnakej miery ako firmy. Taktiež spojení, ktoré spájajú kupcov a ciele 

ich kúpy s ostatnými firmami v rámci siete, je v priemere o trochu menej ako spojení, ktoré 

navzájom spájajú ostatné firmy. Autori sa potom pokúšajú zistiť, či vrámci  siete existujú 

vlastníci, ktorí často vystupujú ako sprostredkovatelia a či centrálnejšie umiestnení vlastníci 

vrámci siete zvyšujú centrálnosť svojich pozícií sprostredkovaním rôznych kúpnych udalostí. 

Na vypočítanie centrálnosti vlastníka počítajú autori bod centrality pre každého vlastníka. 

Potom porovnávajú priemerné body centrality vlastníkov, ktorí spájajú akvizičné udalosti 

s priemerom centrality vlastníkov v celej sieti. Na základe porovnania týchto údajov 

konštatujú, že priemerný počet spojení v sieti, ktoré spájajú kupca a cieľ jeho kúpy, je nižší 

ako priemerný počet spojení, spájajúcich firmy v celkovej populácií prepojených firiem. 

Takže firmy zapojené do akvizičných udalostí sú zjavne v rámci siete užšie spojené. Toto 

naznačuje buď priamejšie zabezpečenie akvizičných udalostí pomocou vlastníckej reťaze, 

alebo kratšej vyhľadávacej trasy. Podľa autorov je potom zjavné, že akvizície posilňujú 

existujúcu štruktúru siete vlastníctva. To vyplýva z porovnania priemernej centrality 
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vlastníkov v reťazcoch, ktoré spájajú kupcov a ich ciele, a priemernej centrality 

„centrálnejších“ firiem. „Centrálnejším“ sa tu myslí to, že vlastníci v celkovej populácií sú 

umiestnení prinajmenšom vo vzdialenosti jedného kroku medzi dvoma firmami. Takže 

akvizičné udalosti v istom zmysle  prispievajú k centralizovanejšej štruktúre siete. Nezvyšujú 

však mieru zoskupovania.  

          Z týchto údajov môžeme vidieť, že vlastníci, ktorí sú zároveň sprostredkovateľmi, 

zabezpečujú reštrukturalizáciu a replikáciu nemeckej siete. Autori tiež uvádzajú počet 

reťazcov, ku ktorým firma patrí, priemernú vzdialenosť vlastníka od akvizičnej udalosti 

a centrálnosť každého vlastníka. Pomocou porovnania týchto údajov chcú zhodnotiť 

pravdivosť svojho tvrdenia, že na mikroúrovni sú sprostredkovatelia lokalizovaní na 

výhodných pozíciách, teda krátkych dĺžkach trasy a v rámci hustých zoskupení.  

          Autori sa tiež zaoberajú trvácnosťou vlastníckych sietí. Nemecko prešlo koncom 

osemdesiatych rokov a počas deväťdesiatych rokov vlnou reštrukturalizácie. Napriek tomu je 

schéma akvizícií spojená s existujúcimi vlastníckymi reťazcami. Tento trend nenaznačuje 

fragmentáciu, realitou je pretrvávanie historickej vlastníckej štruktúry. Autori sa pýtajú, či 

je pravdepodobné, že nemecký národný systém so štruktúrou malého sveta ľahko skolabuje. 

Za účelom preskúmania robustnosti tejto štruktúry autori simulovali zmeny v sieťach na 

rôznych úrovniach. Simulácie boli uskutočnené na 20 úrovniach zmeny v sieti, pričom 

úrovne zmeny boli vybrané tak, aby odrážali logaritmickú škálu použitú Wattsom. Na každej 

úrovni prebehlo 100 simulácií, boli náhodne vyberané alternatívne väzby a vypočítané C a L 

medzi spojenými firmami. Na najnižšej úrovni zmeny (dĺžka trasy 1) bol pri každej simulácií 

identifikovaný vzťah medzi dvoma firmami, tento vzťah bol odstránený a náhodne bol 

pridaný iný vzťah. Tento proces bol opakovaný 100 krát a vždy boli vypočítané priemerné C 

a L. Výsledky ukazujú, že ako zmena postupuje, L a C klesajú. Veľkosť tohto poklesu je však 

iná u C a L. Zatiaľ čo L klesá pomaly, C klesá pomaly iba do istého momentu, potom začne 

klesať prudšie. Ostáva však stále pomerne vysoké v porovnaní s C pre rovnaký, ale náhodný 

graf. Na základe tejto simulácie je možné konštatovať, že na významné zmenšenie štruktúry 

malého sveta nemeckého vlastníctva by bolo potrebné masívne premiestňovanie väzieb, 

keďže táto štruktúra je chránená aj po presunutí 192 väzieb. Relatívna stabilita malých 

svetov naznačuje, že štruktúra prepojených skupiniek vydrží, aj keď je náhodne 

premiestnené pomerne veľké množstvo väzieb. Autori pritom tvrdia, že zjavné stratégie 

„zneužívajúcich a rozvíjajúcich sa“ skupiniek sú konzistentné so štruktúrou malého sveta, 

pretože náhodnosť, ktorú využili pri svojich simuláciách, je podľa nich pre malé svety 

najviac ničivá.  

          Autori predpokladajú, že aj keď každá krajina má štruktúru vlastníckych vzťahov 

odlišnú, v kapitalistickom systéme by sa malo vždy jednať o štruktúru malého sveta. Takýto 

malý svet  bez zásahov ničivých regulácií zvonka by mal byť dostatočne robustný a trvácny. 

Globalizácia by preto mohla byť omnoho slabším procesom, ako sa pôvodne predpokladalo. 

Na záver štúdie autori konštatujú, že v sieti nenašli odvetvový vplyv vo vzťahu vlastníckych 

sietí k akvizičným udalostiam. Nenašli tiež dominanciu finančného sektora v centre sietí. 
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Z pohľadu štúdie sa však dá predpokladať, že globálna ekonomika sa skladá z mnohých 

malých svetov pozostávajúcich zo špecifických inštitúcií, ktoré sa snažia reagovať na 

ekonomické sily globálnej integrácie. Globalizácia je sila, ktorá sa dotýka všetkých krajín, 

ale jej efekty sú sprostredkované týmito malými svetmi vlastníctva v rámci národných 

ekonomík, ktoré vykazujú prekvapujúcu odolnosť.  

 

 

4.2. Difúzne procesy v Santiagu de Chile 

 

          Autori štúdie Small World Dynamics and The Process of Knowledge Diffusion: The 

Case of The Metropolitan Area of Greater Santiago de Chile (2004) P. Morone a R. Taylor sa 

snažia opísať niektoré mechanizmy riadiace fenomén difúzie poznania v procese, ktorý 

nazývajú „interaktívne učenie“. Úvodom zdôrazňujú význam poznania, hlavne v dnešnej 

ekonomike. Ich štúdia predstavuje výskum zameriavajúci sa na toky poznania v sieti 

interagujúcich jednotlivcov. Sústreďujú sa na procesy difúzie a učenia a tiež charakteristiky 

siete, ktorá je dôsledkom týchto interakcií. Za týmto účelom vytvárajú kalibrovaný model, 

pričom využívajú dáta prípadovej štúdie zo  Santiaga de Chile a okolia.  

 Z ekonomickej literatúry je známa súvislosť medzi vzdelaním a výškou príjmu. Autori 

rozkladajú tento problém na dve časti a rozlišujú medzi individuálnym učením 

a interaktívnym učením, pričom ďalej sa sústreďujú na to druhé. Za cieľ štúdie stanovujú 

vymodelovať jeden možný typ interaktívneho učenia známy ako učenie „face-to-face“. Takýto 

model má zohľadňovať komplexnosť procesu získavania vedomostí.  

          Proces učenia, ktorý sa odohráva v procese interakcií v rámci susedstva, môže byť 

považovaný za spoločenskú externalitu. Takáto externalita pritom môže byť pozitívna aj 

negatívna. Podľa mnohých štúdií však sociálne učenie zohráva významnú úlohu pri 

podmieňovaní dlhodobého ekvilibria. Štúdie zaoberajúce sa sociálnym učením majú mnohé 

spoločné črty, podľa autorov však ponímajú proces sociálneho učenia príliš zjednodušujúco.  

          Autori berú do úvahy populáciu N aktérov rozmiestnených vrámci mriežky, ktorá 

pripomína metropolitnú oblasť Santiaga de Chile a okolia. Táto mriežka je rozdelená na 34 

častí, pričom každá zodpovedá určitej štvrti Santiaga a má teda odlišné rozmery a odlišnú 

hustotu obyvateľstva. Každý aktér je na začiatku pridelený do štvrte a potom umiestnený do 

náhodného políčka v rámci tejto štrvte. Aktéri však neobsadzujú všetky políčka mriežky 

a každé políčko môže byť obsadené najviac jedným aktérom. Susedstvá, ktoré môžu 

obsahovať políčka z rôznych štvrtí, sú konštruované tak, že do nich patria políčka, ktoré 

susedia v štyroch hlavných smeroch (sever, juh, východ, západ) a vo vizuálnom dohľade 

aktéra. Počiatočná lokálna sieť je vytvorená tak, že aktér je pospájaný so všetkými aktérmi 

umiestnenými v rámci svojho susedstva. Autori pritom tiež definujú takzvanú kyber-sieť, 

ktorá predstavuje ideálnu sieť spájajúcu všetkých tých aktérov, ktorí majú prístup 

k internetu. Naproti lokálnej sieti sú všetci aktéri, ktorí majú prístup k internetu, „susedia“ 
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vrámci kyber-siete. Každý aktér má pritom zoznam známych, ktorý zahŕňa členov lokálnej 

siete a kyber-siete (jeho susedov).  

 V tejto simulácií predstavujú aktéri vrcholy a vzťahy medzi aktérmi sú spojenia. 

Autori zavádzajú tiež premennú viditeľnosti (visibility, v), ktorá predstavuje počet políčok vo 

všetkých smeroch, ktoré sú považované za súčasť aktérovho spektra. ω zas predstavuje 

kyber-priestor, ktorý zahŕňa všetkých aktérov vybavených internetom.  

 Časovou jednotkou je tu cyklus. V priebehu každého cyklu sú všetci jednotlivci 

náhodne usporiadaní a každý môže vstupovať do interakcií s jedným zo svojich známych. 

Cieľom každej interakcie je difúzia poznania. Pre každého aktéra je vytvorená takzvaná 

kognitívna mapa (CM), ktorá obsahuje informácie o tom, aká je úroveň a druh vedomostí, 

ktoré aktér už má. O tejto mape ešte bude reč neskôr. Počiatočné známosti v lokálnej sieti 

sú bezprostrední susedia. Následne sa aktér môže dozvedieť o existencií iných aktérov 

interakciami so svojimi (prvými) známymi. Nové spojenie je vytvorené vtedy, keď je vybraný 

aktér spojený s iným jednotlivcom, o ktorom predtým nevedel, pričom tento jednotlivec 

vstúpil v predošlom cykle do interakcie s jedným z aktérových známych. Aktéri môžu pritom 

prestať interagovať so svojimi známymi, pokiaľ sa im nezdá, že spojenie im poskytne zisk 

a nie je pre nich potrebné. Teda počet známostí v čase sa mení, nemusí sa však nevyhnutne 

zvyšovať.  

 S každou známosťou je pritom spojená premenná sily (strenght, τ), čo je mierkou sily 

vzťahu aktéra so svojim známym. Predpokladá sa, že aktér preferuje interakcie s tými 

svojimi známymi, s ktorými má silný vzťah. Autori potom za pomoci premennej τ určujú 

pravdepodobnosť, že si aktér na interakciu vyberie svojho konkrétneho známeho. Každá 

interakcia je založená na prenose poznania. V rámci tohto modelu každý aktér má určitý 

svoj model pravdepodobností, že z interakcie získa pomocou procesu aktualizácie sily vzťahu 

so svojimi známymi. Zisková interakcia je definovaná ako taká, kde aktér ako výsledok 

interakcie zvýši svoje vedomosti. V každom cykle je upravená (aktualizovaná) sila vzťahu. 

Pre τ je potom stanovená prahová hodnota. Ak ju τ pre niektorého z aktérových známych 

nedosahuje, je vypustený zo zoznamu známych. Pokiaľ je však tento známy zároveň sused, 

v zozname ostáva. Sú potom vytvorené rovnice, ktoré definujú model „preferenčného výberu 

známosti“, kde aktéri v čase zbierajú informácie o možnostiach interakcií učenia, ktoré 

využívajú na vytvorenie svojich vlastných modelov interakčných preferencií. Pre tento model 

je špecifické, že vzťahy tu nie sú symetrické. 

          Už bola spomenutá kognitívna mapa (CM). Je zobrazovaná ako strom, kde každý 

vrchol predstavuje „surovú“ vedomosť a každé spojenie predstavuje vedomosť, ktorá už bola 

zdokonaľovaná a zapojená do používania. Predpokladá sa totiž, že na získanie vedomostí 

v určitej oblasti je potrebné už nejaké vedomosti z tejto oblasti mať. Pre každého aktéra je 

vytvorená takáto mapa, ktorá záleží na jeho úrovni a druhu vedomostí. Nepredpokladá sa tu 

tvorba žiadnych nových vedomostí, takže model je obmedzený na dosiahnutie stabilného 

stavu, v ktorom už nie je možná žiadna ďalšia výmena vedomostí. V ideálnej situácii by bol 

ideálny stav dosiahnutý vtedy, kedy by všetci aktéri získali všetky možné vedomosti. Ale 
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prítomnosť izolovaných aktérov môže generovať situáciu niekoľkonásobného ekvilibria. Je 

tiež dôležité zdôrazniť, že v začiatočnej situácií bude väčšina „erudovaných“ aktérov mať 

úplne saturovanú CM v jednej špecifickej oblasti.  

Proces difúzie poznania sa potom odohráva nasledovne. A kontaktuje známeho B (v 

súlade s pravdepodobnostnou rovnicou). Keď už existuje kontakt, algoritmus porovná 

kognitívne mapy oboch aktérov tak, že odráta obsah kognitívnej mapy A od kognitívnej 

mapy B. Ak rozdielom nie je prázdna množina, existuje tu možnosť interakcie. Ak áno, aktér 

A nebude chcieť vstupovať do interakcie s B, keďže z nej nemôže nič získať. Ak tu však 

máme dvoch aktérov a ich mapy nie sú rovnaké, identifikujú sa možné oblasti učenia, kde 

môže jeden z aktérov získať vedomosti. Vedomosti získané v interakcií musia byť napojené 

na už existujúce vrcholy kognitívnej mapy. Je potom možné vyjadriť podiel vrcholov, ktoré 

boli v konkrétnej interakcií nadobudnuté. Keďže počet vrcholov u interagujúcich aktérov 

exponenciálne vzrastá každým rokom štúdia, čím vyššia je vzdelanosť interagujúcich 

aktérov, tým väčšie majú možnosti učenia. „Absorbčná kapacita“ každého aktéra je 

pozitívnou funkciou jeho stupňa vzdelania. Pritom celková vedomostná úroveň aktéra sa dá 

vyjadriť sumáciou jeho vedomostí získaných procesom formálneho učenia a vedomostí 

získaných neformálne interaktívnym učením. Neformálne interaktívne učenie autori 

vyjadrujú ako funkciu troch premenných. Je to absorbčná kapacita aktéra, stupeň spojitosti 

siete a priemerný stupeň vzdelania ostatných aktérov.  

          Simulačné experimenty prebehli v populácii 232 aktérov umiestnených do mriežky, 

ktorá zodpovedá mape Santiaga de Chile a okolia. Sú rešpektované relatívne populácie 

každej z 34 štvrtí, mriežka je definovaná rôznymi stupňami hustoty. Mriežka celkovo zahŕňa 

zhruba 2000 políčok a má celkovú priemernú hustotu jedného aktéra na 8 políčok. Každý 

aktér má viditeľnosť 2, to znamená, že môže vidieť dve políčka situované v štyroch hlavných 

smeroch (sever, juh, východ, západ). Počiatočné vedomosti sú definované kognitívnou 

mapou na základe vzorky z Encuesta de Ocupación y Desocupación vzhľadom na počet 

rokov a odbor štúdia. Základné ciele simulačného experimentu sú: 

1) testovať, či sa vedomosti šíria homogénne naprieč populáciou alebo sa šíria nejakou 

určitou trasou, čo vytvára divergenciu a nerovnosť 

2) preskúmanie rozdielov medzi uvedenými štvrťami Santiaga a medzi periférnymi 

oblasťami geografickej mriežky 

3) účinnosť modelu „preferenčného výberu známostí“ aktérov 

4) dopad na individuálne učenie aj difúziu vedomostí na systémovej úrovni v porovnaní 

s prípadom, kedy neexistuje preferenčný výber. 

          Ako už bolo spomenuté, dáta pochádzajú z Encuesta de Ocupación y Desocupación 

z roku 1998, pričom do úvahy sú brané informácie ohľadom demografie, povolaní, vzdelaní 

a mzde. Premenné, ktoré zaujímajú túto štúdiu sú miesto bydliska (respektíve štvrť), stupeň 

vzdelania vyjadrený v počtoch rokov, druh vzdelania a využitie počítačov práci. Na základe 

týchto premenných boli aktéri distribuovaní v rámci geografickej mriežky, pre každého 

aktéra bola skonštruovaná kognitívna mapa a tiež bola vytvorená kyber-sieť. Po porovnaní 
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základných štatistík autori konštatujú, že pôvodná databáza a databáza simulačnej vzorky 

majú veľmi podobné štatistiky, podobnosť konštatujú aj pri ich porovnaní z hľadiska grafu 

hustoty k úrovni vzdelania.  

            Po 200 cykloch vykazuje vedomostná schéma významné zmeny, systém sa stáva 

bohatší na vedomosti. Spočiatku priemerná úroveň vedomostí rastie rýchlo, v určitom bode 

začne rásť omnoho pomalšie až nakoniec je jej krivka na grafe na rovnakej úrovni, čo 

znamená, že systém sa začína blížiť k ekvilibriu. Vysvetlením tohto je, že počet úplne 

saturovaných aktérov sa  v čase zvyšuje a aktérom sa zmenšuje potenciál učiť sa. Na druhej 

strane v začiatočnom štádiu sa väčšine aktérov rozširujú možnosti učiť sa a tým príležitosti 

k väčším ziskom. Aktéri tiež majú väčšie možnosti z interakcie získať, keď sa kognitívne 

mapy heterogenizujú. Otázkou potom je, do akej miery je pozorovaný rast vedomostí 

dôsledkom rozrastania štruktúry kognitívnych máp a do akej miery je dôsledkom toho, že 

aktéri robia lepšie rozhodnutia pri výbere partnerov pre interakciu. Na priblíženie tohto 

problému autori realizujú rovnakú simuláciu bez preferenčného modelu. Počet ziskových 

interakcií je oveľa nižší. Tiež sa zväčšuje rozdiel v účinnosti (napríklad vzdialenosť 

v percentách ziskových interakcií). Toto zväčšenie rozdielu medzi dvoma simuláciami autori 

pripisujú faktu, že aktéri spoznávajú nových známych a ako ich počet rastie, šance vybrať si 

toho správneho aktéra na interakciu sa zmenšujú. Moment, kedy sa začnú príležitosti 

k učeniu zmenšovať, je momentom, kedy je pre aktérov dôležité vedieť, s kým interagujú.  

Väčšina aktérov, ktorí používajú internet, radšej vstupuje do interakcií so známymi 

z kyber-siete. Interakcie v rámci tejto siete sú pritom takmer vždy ziskové, čo sa nedá 

povedať o interakciách, ktoré sa odohrávajú v rámci rovnakej štvrte.  

Po grafickom vyjadrení hustoty k vedomostiam s porovnaním s normálnym 

rozdelením autori konštatujú zjavný trend, a síce že zo začiatku má väčšina aktérov nízku 

úroveň vedomostí, v čase sa však krivka presúva z ľavej strany na pravú. Teda spoločnosť sa 

mení z takej, kde je väčšina aktérov s nízkou vedomostnou úrovňou a existuje tu 

„intelektuálna oligarchia“, na vyspelejšiu spoločnosť s väčšinou aktérov so značnými 

vedomosťami a „hŕstkou ignorantov“. Túto zmenu interpretujú ako podstatné zlepšenie 

v zmysle distribúcie vedomostí.  

Vedomostná nerovnosť sa pritom počas prvých 100 cyklov zmenšuje, potom ostáva 

stabilizovaná. V prvých 20 cykloch počet aktérov s úrovňou vedomostí menšou než polovica 

mediánu rastie. Aj títo sa však učia a postupne sa dostávajú bližšie k hranici ignorancie 

(polovica mediánu priemernej úrovne vedomostí). Po prvých 20 cykloch sa situácia obracia 

a počet aktérov s vedomosťami nižšími ako polovica mediánu sa zmenšuje. Je tu však 

skupina aktérov, ktorí zaostávajú a ostávajú uväznení v exklúzií. Vzdelanostný rozdiel medzi 

touto skupinou aktérov a zvyškom populácie sa v čase zväčšuje.  

Autori dezagregujú výsledky svojej analýzy na úrovni štvrtí. Konštatujú tu dva 

závery. Niektoré počiatočne „spiatočnícke“ štvrte sú schopné priblížiť sa úrovni vedomostne 

bohatším, zatiaľ čo iné ostávajú vedomostne marginalizované. Proces „dobiehania“ teda 
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nesúvisí so začiatočnými podmienkami. Druhým záverom je, že zatiaľ čo v niektorých 

štvrtiach sa nerovnosti zväčšujú, iné konvergujú k stavu ekvilibria.  

Z hľadiska mapy majú centrálne štvrte vyššiu začiatočnú úroveň vedomostí. Na 

semi-periférií sa nachádzajú niektoré štvrte, ktoré majú nízku úroveň. V priemere má 

periféria lepšiu začiatočnú úroveň vedomostí. Situácia sa však v čase mení, semi-periférne 

štvrte svoju úroveň vzdelania zvyšujú, zatiaľ čo úplne periférne štvrte sú marginalizované 

z hľadiska rastu úrovne vedomostí. Autori delia región na tri makro-štvrte, teda centrum, 

semi-perifériu a perifériu. Konštatujú, že geografická dimenzia hrá zásadnú úlohu 

v podmieňovaní dlhodobého ekvilibria. Začiatočná úroveň vzdelania nezohráva takú istú 

úlohu pre ľudí, ktorí žijú v centre a semi-periférií ako pre tých, ktorí žijú na periférií. Z tohto 

sa dá vyvodiť, že pre aktéra je zásadná kombinácia dvoch faktorov, teda začiatočnej úrovne 

vzdelania a miesta bydliska.  

          Cieľom simulácie je však spolu s dynamikou distribúcie vedomostí tiež 

sledovať vlastnosti siete modelu. Autori potom pre sieť vyjadrujú priemerný koeficient 

zoskupovania (C) aj priemernú dĺžku trasy (L) v niekoľkých štádiách simulácie. Porovnávajú 

tieto parametre s parametrami zodpovedajúcich náhodných grafov. Konštatujú, že L ostáva 

počas simulačných cyklov zhruba rovnaké. C sa najprv zmenší, potom však narastá. 

Začiatočná situácia je jednoznačne grafom malého sveta. Po 50 cykloch sa štruktúra do istej 

miery mení, po ďalších 50 cykloch sa však opäť stáva malým svetom a ostáva ním do konca. 

Autori tu konštatujú, že ako sa štruktúra mení, sieť nadobúda efektívnu štruktúru malého 

sveta pomocou procesu individuálneho učenia, ktoré sa odohráva na základe modelu 

preferenčného výberu známostí. Teda čo je efektívne pre jednotlivca, je efektívne aj pre sieť 

ako celok.  

          Podľa autorov sú výsledky ohľadom difúzie vedomostí veľmi zaujímavé. Za 

prítomnosti vysokého stupňa nerovnosti existuje vysoké riziko exklúzie pre ľudí, ktorí sú 

počiatočne vybavení nízkou úrovňou vzdelania. Mechanizmus „pasce ignorancie“ je však 

omnoho pravdepodobnejší, ak je počiatočná nízka úroveň vzdelania spojená s geografickou 

exklúziou. 

 Tieto zistenia môžu byť veľmi dôležité z hľadiska stratégií riešenia problému, ako sa 

vyhnúť výskytu „pasci ignorancie“. Tieto riešenia sú podľa autorov možné dve. Autority by 

mohli zvýšiť úroveň vzdelania u marginalizovaných ľudí a/alebo zredukovať geografickú 

medzeru medzi centrom a perifériou (napríklad budovaním infraštruktúry, ktorá by 

premosťovala vzdialenosť centra a periférie). Riziko exklúzie tiež môže byť zmenšené 

vybudovaním komplexnejšej kyber-siete, takže periférni aktéri budú mať rovnaké príležitosti 

interagovať s centrálnymi a semi-centrálnymi aktérmi.  
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4.3. Porovnanie 

 

          Uvedené dve štúdie majú odlišný referenčný rámec. Predmetom oboch štúdií sú 

pritom vlastnosti určitej spoločenskej štruktúry, ktorá má podobu siete. Je teda možné 

porovnať, čo konkrétne je z výskumných zámerov zaujímavé ohľadom vlastností tejto siete. 

Vzhľadom na to, že obe štúdie sú viazané na nejaké geografické prostredie, je možné 

porovnať, akým spôsobom berú do úvahy jeho špecifiká. Základom štúdií je model 

spoločenskej siete. Oba modely tvorí súbor aktérov a vzťahov medzi nimi. Tieto modely je 

možné porovnať z hľadiska ich základných charakteristík.  

Taktiež je možné porovnať výskumné metódy, keďže tu nájdeme určité podobnosti. 

Podobnosti a odlišnosti štúdií môžeme nájsť aj z hľadiska konštatovaných výsledkov a ich 

interpretácie. 

           V prvom prípade autori štúdie skúmajú dopad globalizácie na lokálnu štruktúru. 

Svoj výskum dávajú do kontextu s predošlými prácami, ktoré sa zaoberajú národnými 

modelmi spravovania spoločností. Snažia sa pritom odhaliť, nakoľko je sieť, ktorá je 

pomerne riedko poprepájaná, schopná udržať si svoju podobu. A to napriek tomu, že 

strategizujúci aktéri (teda hlavne cudzie spoločnosti) sa snažia do tejto štruktúry vniknúť a 

prispôsobiť ju tak, aby bola pre nich výhodnejšia. Hlavný problém vidia autori v tom, že 

zatiaľ čo konanie “cudzích” aktérov je cielené, vzhľadom na riedku prepojenosť národnej 

vlastníckej siete je problém hľadať tu nejaký spoločný zámer respektíve platformu pre 

spoločné rozhodovanie. V každom prípade táto sieť zodpovedá parametrom grafu malého 

sveta. Tento graf malého sveta je v tomto prípade využitý na odhalenie odolnosti jeho 

štruktúry. Autori konštatujú, že sieť malého sveta je voči vonkajším vplyvom významne 

odolná. 

 V druhom prípade je skúmaný proces difúzie poznania. Učenie je rozdelené na 

formálne a neformálne, ktoré je nazvané interaktívne. Autori v tomto prípade zasadzujú svoj 

výskum do kontextu prác o interaktívnom učení. Tvrdia, že väčšina literatúry na túto tému 

nezohľadňuje komplexnosť tohto procesu. Proces učenia podľa nich nie je taký jednoduchý, 

preto svoj model rozširujú o preferenčný výber známostí, kde sa aktéri rozhodujú, s kým 

budú vstupovať do interakcii. Autori pritom skúmajú proces difúzie tohto poznania, teda 

akým spôsobom sa šíri. Sieť, ktorú súbor aktérov tvorí, taktiež zodpovedá na začiatku a na 

konci parametrom malého sveta. V tomto prípade je štruktúra malého sveta považovaná za 

veľmi efektívnu. Autori konštatujú, že takúto efektívnu štruktúru pritom vytvárajú samotní 

aktéri svojimi rozhodnutiami ohľadom toho, s kým vstúpia do interakcie.  

            Dáta nevyhnutné pre konštrukciu siete, teda všetkých jej vrcholov aj spojení boli v 

oboch prípadoch získané z externých zdrojov. V oboch prípadoch sú pritom rešpektované 

špecifiká skúmaného prostredia. V prvom prípade autori pri formulovaní predpokladov 

zohľadňujú podmienky korporačného vlastníctva v Nemecku. V druhom prípade zas autori 

berú do úvahy rôzne charakteristiky štvrtí v Santiagu de Chile. 
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 Z hľadiska budovania modelu tu môžme konštatovať rôzne podobnosti. V prvom 

prípade je jednotkou skúmania v jednej verzii siete firma, v druhej verzii je to vlastník. V 

druhom prípade je jednotkou skúmania aktér. Čo sa týka spojení, v prvom prípade ich tvorí 

spoločné vlastníctvo (v prvom variante sú firmy spojené, ak majú spoločného vlastníka, v 

druhom variante sú vlastníci spojení, ak sú spoluvlastníkmi rovnakej firmy). V druhom 

prípade sú jednotkou skúmania aktéri a spojenia tvoria vzájomné vzťahy aktérov.  

 Úrovňou analýzy je v oboch modeloch celá sieť. Zaujímavé pritom je, akú úlohu hrá v 

oboch prípadoch podoba celej siete. V prvom prípade autori po preskúmaní siete 

zdôrazňujú, že časť vrcholov je užšie medzi sebou prepojená. Existencia tohto centra podľa 

autorov posilňuje odolnosť siete. V druhom prípade je systém rozdelený na 3 časti z 

hľadiska fyzickej blízkosti ku geografickému centru. Takéto centrum je samozrejme odlišné 

od centra v prvom prípade, ktoré bolo vymedzené na základe hustejšej prepojenosti 

„centrálnych” vrcholov. V druhom prípade je však konštatovaná tým väčšia výhodnosť 

pozície, čím sa nachádza bližšie k centru (z hľadiska spomenutých 3 častí).  

            Samotná metóda analýzy bola v týchto výskumoch odlišná, môžme však konštatovať 

niektoré podobnosti. Ako už bolo spomenuté, v oboch prípadoch bola skúmaná podoba 

siete. V prvom prípade bola zdôraznená existencia centra, v druhom prípade boli tiež 

konštatované odlišné charakteristiky 3 štrvrtí rôzne vzdialených od centra. V oboch 

prípadoch však prebehli simulácie, ktorých cieľom bolo zistiť zmeny v štruktúre siete. V 

prvom prípade však mala táto zmena náhodný charakter. Podľa autorov sú pritom náhodné 

zásahy pre usporiadané štruktúry najničivejšie. Počet spojení bol v tomto prípade 

konštantný, príčom spojenia boli náhodne vymazávané a opäť náhodne umiestňované. V 

druhom prípade bola zmena v štruktúre formovaná rozhodnutiami samotných aktérov 

ohľadom toho, s kým chcú vstupovať do interakcie. Na základe kognitívnych máp aktéri 

určujú a aktualizujú silu väzieb s inými aktérmi, čo sa odráža na preferenciách ich výberu.  

            V oboch prípadoch sú sledované počas simulácií parametre malého sveta. V prvom 

prípade ostáva systém malým svetom aj po tom, čo prebehlo mnoho zmien. V druhom 

prípade má systém na začiatku parametre malého sveta, na chvíľu ich síce stráca, ale potom 

ich opäť nadobúda a ostáva malým svetom až do konca. V prvom prípade teda autori 

konštatujú veľkú odolnosť štruktúry malého sveta. V druhom prípade autori upozorňujú na 

to, že štruktúra malého sveta opäť vzniká na základe jednotlivých rozhodnutí aktérov. Z 

tohto vyvodzujú, že konanie, ktoré je výhodné pre samotných aktérov sa tu stáva výhodným 

aj pre podobu celej štruktúry. 

 

 

5. Ďalšie príklady  

 

            Siete, ktoré zodpovedajú parametrom malého sveta môžeme nájsť v rôznych sférach 

spoločenského života. Efekt malého sveta sa však vyskytuje aj biologických systémoch. 

Poznatky o takomto type sietí sú preto využiteľné pri skúmaní veľmi rôznorodých objektov. 
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Nasledovné výskumy zdôrazňujú význam podoby štruktúry pri rôznych procesoch a 

zaoberajú sa prepojenosťou skúmaných systémov.  

          Existujú pokusy o preskúmanie štruktúry siete sveta vedcov. M. E. J. Newman vo 

svojej štúdií The Structure of Scientific Collaboration Networks (2001) skúma vlastnosti 

siete autorov rôznych vedeckých odvetví. Dvaja autori sú v tejto štúdií spojení, ak sú 

uvedení ako spoluautori nejakého textu. Tieto kolaboračné siete podľa neho formujú sieť 

malého sveta. V štúdií autor porovnáva rozdiely v štruktúre medzi vybranými odbormi. 

Podľa neho je pritom podoba siete (malého sveta) zásadnou črtou fungujúcej vedeckej 

komunity. 

 Na túto štúdiu sa odvoláva J. Moody vo svojej práci The Structure of a Social Science 

Collaboration Network: Disciplinary Cohesion from 1963 to 1999 (2004). Podobným 

spôsobom vymedzuje podobu siete a zameriava sa na spoločenské vedy.  

            Mimoriadne užitočné by mohlo byť skúmanie vplyvu podoby spoločenskej siete na 

trh práce pre získanie komplexnejších poznatkov o fenoméne nezamestnanosti. Tento 

problém vo svojej štúdií The Effects of Social Networks on Employment and Inequality 

(2004) skúmajú A. Calvó-Armengol a M. O. Jackson. Budujú tu model, kde aktéri získavajú 

informácie o zamestnaní pomocou explicitne modelovanej siete spoločenských kontaktov. 

Konštatujú tu napríklad, že pravdepodobnosť získať prácu sa zmenšuje s pribúdajúcim 

časom, počas ktorého je aktér nezamestnaný. Na túto štúdiu sa odvolávajú autori Y. M. 

Ioannides a L. D. Loury vo svojej práci Job Information Networks, Neighborhood Effects, and 

Inequality (2004). Tí vnášajú do tejto problematiky ekonomický pohľad. Zaujímajú sa hlavne 

o siete informácií o zamestnaní (job information networks).  

 Pre zvýšenie možností nezamestnaných nájsť si prácu je zrejme dôležité, aby mali čo 

najviac informácií o voľných pracovných pozíciach. Z tohto pohľadu je výhodná taká 

spoločenská sieť, kde sa informácie šíria čo najefektívnejšie. Preto je v tomto kontexte 

zaujímavé sledovať prítomnosť fenoménu malého sveta.  

          Šírenie poznatkov je tiež dôležité v ďalšej oblasti, ktorou je fungovanie viac-zložkových 

spoločností. M. T. Hansen vo svojej práci Knowledge Networks: Explaining Effective 

Knowledge Sharing in Multiunit Companies (2002) predstavuje koncept znalostných sietí 

aby vysvetlil, prečo niektoré firemné zložky môžu mať úžitok zo znalostí, ktoré spočívajú 

v iných zložkách spoločnosti. Základnou premisou tohto konceptu je, že náležité 

porozumenie efektívneho medzi-zložkového zdieľania poznania v mnoho-zložkových 

spoločnostiach si vyžaduje zváženie vzťahu medzi obsahom poznania u firemných jednotiek 

a siete laterálnych medzi-zložkových vzťahov, ktoré umožňujú pracovným skupinám prístup 

k potrebným znalostiam.  

          Podoba siete nemusí určovať len efektívnosť šírenia poznatkov, ale môže prispieť aj 

k šíreniu vzorcov správania. V práci Social Networks and Family Change in Japan (2004) sa 

autori R. R. Rindfuss, M. K. Choe, L. L. Bumpass a N. O. Tsuya zaoberajú prebiehajúcou 

zmenou vo vzorcoch rodinného správania v Japonsku, pričom skúmajú práve vplyv podoby 

siete. Skúmajú tu súvislosť medzi poznaním niekoho, kto praktizuje netradičné rodinné 
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správanie a postojom k takémuto správaniu. Dospievajú k záveru, že veľký podiel japonskej 

populácie pozná niekoho, kto praktikuje nezosobášené spolužitie, využíva služby 

starostlivosti o deti, narodilo sa mu mimomanželské dieťa alebo plánuje ostať slobodný. 

Nachádzajú pritom silnú asociáciu medzi poznaním niekoho, kto takto koná a postojom voči 

netradičnému rodinnému správaniu. Interpersonálne interakcie na mikroúrovni môžu 

takýmto spôsobom viesť k spoločenskej zmene na makroúrovni. Vymedzujú pritom 

Japonsko ako krajinu, ktorá je zrelá na zmenu vzorcov rodinného správania. Takáto zmena 

v istej fáze môže a nemusí prebehnúť. Autori vymedzujú podmienky na to, aby bol 

konzervatívny odpor voči zmene prekonaný. Jednou z týchto podmienok je to, že nositelia 

inovatívneho správania nesmú byť zoskupení a izolovaní. Teda podoba siete má dopad na 

šírenie nových foriem správania.  

          Autori štúdie Mesolevel Networks and the Diffusion of Social Movements: The Case of 

the Swedish Social Democratic Party (2000) P. Hendström, R. Sandell a C. Stern upozorňujú 

na dôležitosť sietí na mezoúrovni z hľadiska stupňa prepojenosti siete na mikroúrovni. 

Zaoberajú sa prípadom agitácií švédskej politickej strany, kde sledujú sieť po stopách trás 

politických agitátorov. Na základe výsledkov počítačového modelovania tvrdia, že šírenie 

tejto strany bolo pravdepodobne závažne ovplyvnené práve podobou siete. Podľa nich sú 

spojenia na mezoúrovni dôležité, pretože ich spojenia premosťujú oveľa dlhšie sociometrické 

a geografické vzdialenosti ako typické spojenia siete na mikroúrovni. Takto je možné 

dramaticky ovplyvniť rýchlosť šírenia. Svoje skúmanie  nazývajú viacúrovňovým prístupom 

k sieťam (multilevel network aproach).  

 Existujú aj štúdie, ktoré sa zaoberajú vplyvom podoby siete na kolektívne konanie 

(napr. Chwe, 1999).  

          Typickým poľom pre využitie poznatkov o fenoméne malého sveta je skúmanie 

difúznych procesov rôznych druhov. (napr. Lloyd, May, 2001; Boots, Sasaki, 1999) 

Zaujímavé je, že táto problematika našla svoje využitie aj v lingvistike. V práci Global 

Organization of the Wordnet Lexicon (2002) autori M. Sigman a G. A. Cecchi prezentujú 

anglický lexikón s ohľadom na psycholingvistiku, ktorý pozostáva zo súboru významu slov 

a ich vzťahov. Vo svojej práci uvádzajú kvantitatívnu štúdiu štruktúry grafu Wordnetu za 

účelom porozumenia globálnej organizácií tohto lexikónu. Špeciálne sa sústreďujú na 

polysémiu, čo je viaczmyselnosť slov. Tá predstavuje jeden z typov spojení v grafe. Autori 

tvrdia, že práve tieto spojenia majú silný dopad na organizáciu sémantického grafu. Tento 

graf pritom zodpovedá grafu malého sveta.  

 Autori práce The Small World of Human Language (2001) R. Ferrer i Cancho a R. V. 

Solé tvrdia, že slová v ľudskom jazyku vo vetách interagujú nenáhodným spôsobom. 

Umožňujú tak ľuďom konštruovať obrovskú škálu viet z obmedzeného počtu diskrétnych 

jednotiek. Podľa nich spolu-výskyt slov vo vetách odráža organizáciu jazyka komplikovaným 

spôsobom, ktorý môže byť opísaný pomocou grafu interakcie slov. Autori v práci ukazujú, že 

takéto grafy zodpovedajú grafu malého sveta. Spolu s ďalšími vlastnosťami ich  pozorovania 
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indikujú isté neočakávané črty organizácie jazyka, ktoré môžu odrážať evolučnú a sociálnu 

históriu lexikónov a pôvod ich flexibility a kombinatorickej povahy. 

 

 

Záver 

 

            Dôležitosť skúmania spoločnosti ako siete nie je nič nového, ale podľa niektorých 

autorov je takýto typ analýzy obzvlášť dôležitý a prínosný v dnešnom svete. Podľa Manuela 

Castellsa sú siete veľmi starou formou sociálnej organizácie. Ich výhody spočívajú v ich 

flexibilite a adaptabilnosti. V minulosti spočívala problematickosť sieťových štruktúr 

v neschopnosti udržať si komplexnosť za určitou kritickou hranicou z hľadiska veľkosti. 

Dnes sú tieto nevýhody prekonané hlavne pomocou nových informačných a komunikačných 

technológií. Siete dnes môžu efektívne fungovať a zároveň byť veľmi veľké. Podľa Castellsa 

sú dnes siete aj ako organizačné štruktúry veľmi výhodné, čo podľa neho viedlo k zmene 

v štruktúre celej spoločnosti. Siete totiž podľa neho dominujú v sociálnej organizácií 

a redefinujú tak štruktúru dnešných spoločností. V podmienkach tejto novej štruktúry si 

podľa neho musí aj sociológia osvojiť rôzne konceptuálne a metodologické náležitosti, aby 

dokázala analyzovať kľúčové procesy spoločenskej organizácie a praxe. (Castells, 2000)  

Cieľom tejto práce bolo predstaviť fenomén malého sveta ako istý druh siete, ktorá 

má svoje špecifické vlastnosti. Za týmto účelom bola najprv predstavená teória výmenných 

sietí na úvod do problematiky sietí ako takých. V úvode bola nastolená otázka, ako je možné 

vytvoriť takú sieť, v ktorej sú si jednotlivé komponenty „blízke“ (teda je možné vytvoriť medzi 

nimi pomerne krátke spojenie) aj v prípade, keď sú v skutočnosti od seba vzdialené. 

Koncepcia sily slabých väzieb nám na túto otázku čiastočne dáva odpoveď. Ako sme však 

videli, takúto sieť je možné vymedziť na základe určitých parametrov, teda koeficientu 

zoskupovania a priemernej dĺžky trasy. Je potom možné porovnať našu sieť so sieťou 

s rovnakými elementami ale náhodne usporiadanými vzťahmi. Sieť malého sveta sa 

vyznačuje tou vlastnosťou, že aj napriek oveľa vyššej miere zoskupovania ostáva jej 

priemerná dĺžka trasy zhruba rovnaká ako v náhodnej sieti. V malom svete sú si elementy 

prekvapivo „blízko“ napriek tomu, že sú usporiadané do menších skupiniek. 

 Ako sme mali možnosť vidieť, problematika malého sveta môže byť zaujímavá pre 

mnohé oblasti bádania. Štruktúry, ktoré majú podobu malého sveta, je totiž možné nájsť 

takmer kdekoľvek. Takéto štruktúry je zrejme možné považovať za veľmi efektívne z hľadiska 

difúzie. Efektívna difúzia môže byť pre systém v mnohých smeroch veľmi prínosná. 

Príkladov by sme našli mnoho, za všetky spomeňme dôležitosť prístupu k informáciám 

o novom pracovnom mieste pre nezamestnaných. Na druhej strane môže byť prekvapivá 

rýchlosť difúzie aj nepríjemná až nebezpečná, napríklad keď hovoríme o šírení nejakého 

vírusu alebo nákazy v populácií. Aj v takomto prípade je však dôležité poznať vlastnosti 

systému, v ktorom sa nákaza šíri, aby toto šírenie bolo možné ovplyvniť, prípadne zastaviť. 



CopyrightUPJŠ v Košiciach, FVS, Katedra sociálnych vied 125

Pre úplné pochopenie nejakého systému je preto rozhodne užitočné sledovať na ňom 

prítomnosť fenoménu malého sveta. Táto prítomnosť ale aj neprítomnosť totiž má závažné 

spoločenské dôsledky.  

Fenomén malého sveta a teóriu výmenných sietí vo všeobecnosti môžeme považovať 

za variantu štrukturálneho prístupu k sociálnej skutočnosti (Petrusek, 1994, str. 88) Tento 

prístup umožňuje bádanie na mnohých úrovniach – od jednotlivca cez malé skupiny či 

väčšie štruktúry až po veľké systémy. Skúmanie spoločenských sietí potom prispieva 

k prepojeniu mikro a makroúrovne sociologickej analýzy. (Borgatta, Montgomery, 2000) 

S tým tiež súvisí široká škála oblastí využitia tohto prístupu od štátnych (či medzištátnych) 

politík až po súkromné firmy. Výhodou tohto prístupu je tiež to, že umožňuje opísať 

parametre nejakého systému v určitom momente, ale aj sledovať priebeh jeho zmien v čase. 

 Existujú tu však tiež určité obmedzenia. V prvom rade súvisia s možnosťami 

realizácie empirického skúmania. Hlavne pri väčších systémoch môže byť pomerne náročné 

získať všetky potrebné informácie na úplné zmapovanie spoločenskej siete, teda všetky 

informácie o jej aktéroch, ich usporiadaní a vzájomných prepojeniach. U niektorých veľkých 

systémov to môže byť prakticky nemožné.  

 Je tiež potrebné upozorniť na to, že tento prístup od mnohých aspektov spoločenskej 

reality odhliada. Zaoberá sa výhradne konfiguráciou aktérov a ich vzájomným prepojením 

a ako už bolo spomenuté, úplne odhliada od ich individuálnych vlastností. S tým by mohol 

súvisieť istý problém, a síce že aj keď tento prístup umožňuje zobraziť podobu spoločenskej 

siete, nie je vždy celkom jasné, do akej miery, za akých okolností a akým spôsobom ju aktéri 

využívajú. Autori štúdie o difúzií poznania v Santiagu de Chile sa pokúsili túto otázku riešiť 

zavedením preferenčného výberu známostí. Tento problém nemusí byť z hľadiska 

výskumných zámerov vždy relevantný, niekedy je však potrebné zaoberať sa ním. Na záver 

teda môžeme konštatovať určité obmedzenia tohto prístupu, na druhej strane sme však mali 

možnosť vidieť šírku poľa jeho možného využitia.  
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Small World Phenomenon 

 

Abstract 

 

          In this article the aim is to present the small-world phenomenon. To explain this phenomenon, the network 

representation of the social system is the most suitable. Therefore the network exchange theory is also introduced. I 

also consider the concept of the strenght of weak ties outlined by M. Granovetter. He indentifies two types of social 

relationships (ties) and studies the consequences of their appearance in actual social system. I then present two 

studies which included exploring the occurance of the small-world phenomenon and the ways it could influence the 

nature of the studied social systems.  In the final part I will refer to some studies from various fields where the 

approach mentioned above was also utilised. 
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