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Úvodné slovo 
 

 

Výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV pripadla na rok, 

v ktorom si Slovensko, ale aj Česká republika pripomenuli viacero významných historických 

výročí. V roku 2018 uplynula storočnica od zaloņenia spoločného československého ńtátu – 

Československej republiky – ktorá sa zrodila na troskách Rakúsko-uhorskej monarchie. Nie je 

celkom náhodné, ņe na zrode tohto ńtátu sa podieğali či uņ priamo, alebo zákulisnou 

diplomaciou aj neskorńí vrcholní politici a zároveņ aktéri významní z pohğadu vývoja českej 

a slovenskej sociológie ako Tomáń G. Masaryk, Edvard Beneń a Milan Hodņa. Ďalńie 

historické míğniky sa spájajú s rokmi 1938 (Mníchovská dohoda a následný rozpad ČSR), 

1948 (komunistický prevrat), 1968 (vstup vojsk Varńavskej zmluvy do ČSSR a následná 

okupácia sovietskou armádou), 1993 (vznik samostatnej Slovenskej republiky),1998 (voğby, 

ktoré umoņnili nasmerovať Slovensko do európskych a transatlantických ńtruktúr). Vńetky 

uvedené prelomové udalosti sa premietli – či uņ pozitívne alebo negatívne – do ņivotov 

a tvorby sociológov, do ich participácie na formovaní vedy, politiky, verejného priestoru, do 

ich ņivotných trajektórií. Ak máme bilancovať uplynulé ńtvrťstoročie vo vývoji sociológie na 

Slovensku, treba mať na pamäti tieto súvislosti, aby bolo moņné pochopiť dosah a ńírku 

zmien, ktoré nastali v priebehu relatívne krátkeho času a s ktorými sa musela vyrovnať tak 

spoločnosť ako celok, ako aj jej rozsahom nepatrný segment, aký predstavuje sociologická 

obec, zahŕņajúca niekoğko stoviek aktérov. Zameranie konferencie preto poskytlo priestor na 

spätný pohğad na obdobie ostatných 25 rokov, ako aj na prezentáciu najnovńích poznatkov vo 

vedeckom výskume a vzdelávaní. Jednotliví autori a autorky reflektovali výskumné 

problémy, stav a perspektívy rozvoja sociologického poznávania na svojom výskumnom poli. 

Zvýznamnila sa rola sociológov vo verejnom diskurze k dôleņitým celospoločenským témam, 

ako premeny trhu práce a jeho dôsledky, dopady globalizačných procesov, postavenie a 

ochrana menńín, témy občianskych práv a verejného priestoru, zmeny v spôsobe ņivota 

a rodinného spoluņitia, otázky mobility za prácou a vzdelaním, témy identity a zmien sveta 

kultúrnych hodnôt. Diskusie zvýraznili podobu súčasných trendov a tematizovali aktuálne 

otázky, ktorým sa venujú slovenskí sociológovia a sociologičky. Rokovanie konferencie 

ukázalo, kam sa posunula slovenská sociológia vo svojom teoretickom a metodologickom 

rozmere, akými zručnosťami vládne súčasná generácia sociológov, akým spôsobom sú 

zapojení do rieńenia medzinárodných a domácich projektov, na akej úrovni prezentujú svoje 

poznanie a ako ním dokáņu osloviť ńirńiu verejnosť.  

 

 

 

Eva Laiferová 
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I. Premeny sociológie a slovenskej spoločnosti v ére samostatnosti 
 

Štvrťstoročie sociológie na Slovensku: od transformácie k integrácii 
 

Eva Laiferová
1
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra sociológie 

 

Abstrakt 

Naratív transformácie a tranzície dominoval sociologickému diskurzu v deväťdesiatych 

rokoch 20. stor. Sociológia na Slovensku bola zameraná na problémy razantnej premeny 

politického a ekonomického prostredia spoločnosti a ich dopadov na sociálne a kultúrne 

procesy. Reflektovala prejavy tzv. Martinezovho paradoxu: rovnostársky hospodársky systém 

a systém sociálnej rovnosti nahradený liberálnou trhovou ekonomikou a rastúcou 

spoločenskou nerovnosťou. Kğúčové výskumné témy boli sústredené do oblastí sociálno-

priestorovej sociológie, politickej sociológie, s osobitným zameraním na rozvoj občianskej 

spoločnosti, verejnú mienku, taktieņ na oblasť sociológie zdravia, mládeņe, armády, 

kriminality a sociálnej patológie. Bola rozpracovaná reflexia histórie sociológie na Slovensku. 

Nové milénium nastolilo otázky, spojené s integračnými procesmi do nadnárodných ńtruktúr 

a viedlo k ńirokému zapojeniu do komparatívnych výskumov, hlavne v oblasti hodnotových 

orientácií, demografického vývoja, inńtitucionálnych premien, posilnilo rolu sociológov vo 

verejnom diskurze k dôleņitým celospoločenským témam, ako postavenie menńín a ich 

ochrana, témy občianskych práv a verejného priestoru, premeny trhu práce a sociálne práva 

občanov, dopady globalizačných procesov, zmeny v spôsobe ņivota a rodinného spoluņitia, 

otázky mobility za prácou a vzdelaním, témy identity a zmien sveta kultúrnych hodnôt.  

 

Kľúčové slová: slovenská sociológia, diskurzívny naratív, odvetvová sociológia 

 

Úvod 

 

Retrospektívny pohğad na stav vedy v určitej etape jej existencie sa nevyhne úskaliam, 

vyplývajúcim zo situovanosti disciplíny v kontexte ńirńieho spoločenského vývoja, jej 

vnútorných pnutí a problémov, ktoré orientujú poznávanie viacerými smermi a nie vņdy 

v súlade s potrebami samotnej vedy. Sociológia na Slovensku dlhodobo podliehala premenám 

vonkajńieho prostredia – politickým turbulenciám a ideologickým tlakom, ktoré súviseli 

s búrlivými dejinami stredoeurópskeho priestoru v priebehu celého 20. storočia. Uvedené 

vplyvy sa prakticky vņdy odrazili na stave vedy, v prístupe decíznych sfér k vede a vedcom 

samotným, nastoğovali témy, ktoré mali – najmä spoločenské vedy – rieńiť v závislosti od 

prevládajúcej mocenskej paradigmy. Prvá časť práce preto priblíņi základné spoločensko-

historické súvislosti stavu sociológie na Slovensku rámcované významnými historickými 

míğnikmi s vyústením do obdobia jej rozvoja v slobodnom samostatnom ńtátnom útvare – 

Slovenskej republike. Ďalńia časť práce poukáņe na zmeny diskurzívnej paradigmy 

v slovenskej sociológii v poslednej dekáde 20. storočia a na prelome milénia. Sústredí sa na 

postupný odklon od naratívu tranzície a transformácie k naratívu integrácie so zvýraznením 

niektorých dominantných nosných tém teoretického a empirického poznávania. Nasledovná 

kapitola sa zameria na dynamiku odvetvových sociológií, ktoré zaznamenali poväčńine 

razantný posun a vytvorili platformy pre ńirokú odbornú diskusiu. V tomto zmysle poukáņeme 

na celý rad odvetvových disciplín a ich prínos pre budovanie vedy. Slovenská sociológia je 

                                                           
1
 Koreńpondencia: PhDr. Eva Laiferová, CSc., Katedra sociológie FiF UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava, 

Slovensko. E-mail: eva.laiferova@uniba.sk 
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súčasťou mohutného prúdu moderného sociologického myslenia dneńnej doby, čoho 

vyjadrením je aj tematizácia ńirokospektrálnych problémov, ako je napríklad globalizácia a jej 

dôsledky. Budeme preto akcentovať reflexie vybraných slovenských autorov na dané témy. 

Súčasťou retrospektívy bude snaha poukázať na profilovanie sociologických ńkôl v priestore 

slovenskej sociológie a určenie základných trendov, ktoré ju charakterizujú. V záverečnej 

časti vymedzíme niektoré deficity vo vývine vedy s ohğadom na objektívne i subjektívne 

obmedzenia, vyplývajúce tak z personálnej základne a inńtitucionálnej podpory, ako aj 

výskumných preferencií inńtitúcií a autorských tímov, podieğajúcich sa na formovaní jej 

aktuálnej podoby a reflektujúcich novodobé výzvy spoločnosti 21. storočia. 

 

Spoločensko-historické východiská stavu sociológie na Slovensku 

 

Moderné dejiny Slovenska sú súčasťou emancipačného historického procesu spoločného 

česko-slovenského ńtátu od r. 1918. V jeho počiatkoch sa podoba slovenskej vedy formovala 

len postupne, keďņe začínala s veğmi úzkou personálnou základņou a minimom inńtitúcií, 

vhodných pre budovanie jednotlivých vedných disciplín na modernom základe. Pomoc českej 

vedy, odborníkov a pedagógov pri budovaní slovenského odborného a vysokého ńkolstva sa 

ukázala byť neoceniteğným prínosom pre následné napredovanie slovenskej vedy a ńirńie celej 

kultúry. Vo vzťahu k rozvoju sociológie treba pripomenúť prínos predstaviteğov praņských 

vysokých ńkôl, ktorí sa podieğali na inńtitucionalizácii slovenskej sociológie, najmä na 

zaloņení sociologického seminára na filozofickej fakulte Univerzity Komenského (Bliņńie 

Laiferová 2017). 

 Vńeobecne známou skutočnosťou je, ņe na etablovaní sociologického odboru na 

Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1924 mali zásluhu vtedajńí slovenskí politici zo 

skupiny tzv. hlasistov, najmä vńak Dr. Milan Hodņa a Dr. Anton Ńtefánek (Na podnet Dr. A. 

Ńtefánka, vládneho referenta pre ńkolstvo na Ńrobárovom ministerstve s plnou mocou pre 

správu Slovenska sa Dr. M. Hodņa pričinil o zriadenie katedry sociológie na Univerzite 

Komenského v Bratislave (Hirner 2014: 177). 

 V tom čase sociológia patrila k relatívne neznámym novým vedám, no vďaka úsiliu 

hlasistov, ako aj pod vplyvom rozvoja sociológie v Čechách (Neńpor, 2011) bol zaloņený na 

FiF UK sociologický seminár, kde sa od akademického roka 1924/25 začala prednáńať 

sociológia a príbuzné disciplíny. Výraznejńí prienik Slovákov v akademickej sfére sa odohral 

aņ v tridsiatych rokoch, čo bolo posilnené najmä rozpadom pomníchovského Československa 

v r. 1939 (Neńpor 2011). Počiatky výučby sociológie boli tak v rukách českých profesorov, čo 

bolo ovplyvnené prirodzenou blízkosťou jazyka, kultúry a začínajúcou sa spoločnou 

históriou, no netreba zabúdať, ņe v tom období bol nosnou politickou ideou 

čechoslovakizmus, ktorý udával tón aj na akademickej pôde a svojím spôsobom formoval 

vedomie prísluńníkov akademickej obce.  

 Významnejńiu rolu v sociologickom seminári zohral Dr. Otakar Machotka, ktorý sa stal 

prvým habilitovaným docentom na bratislavskom pracovisku (1933)
2
, a hoci krátko po 

habilitácii odcestoval do USA, neskôr sa do Bratislavy vrátil a od r. 1936 aņ do rozpadu 

Československa v 1939 tu prednáńal. Jeho pôsobenie v Bratislave moņno povaņovať za 

nesporný prínos pre rozvoj metodologického poznávania, čo napokon prízvukoval aj 

Alexander Hirner (Hirner 2014). Nástupom Machotku do funkcie riaditeğa sociologického 

seminára v r. 1934 sa razom zmenil charakter prednáńok a zameranie výučby bratislavských 

poslucháčov sociológie. Práca intelektuálov, tvoriacich v podmienkach profańistického 

Slovenského ńtátu nebola jednoduchá uņ len z nevyhnutnosti čeliť tendenciám ideologického 

usmerņovania a klérofańistickej moci. Nespochybniteğnú zásluhu na tom má prvý a na dlhé 

                                                           
2
 Archív UK. Spis doc. O. Machotku. 
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desaťročia jediný slovenský profesor sociológie Dr. Anton Ńtefánek. Hoci aņ do r. 1937 bol 

predovńetkým politicko-administratívnym činiteğom, k univerzitnej dráhe sa definitívne 

primkol po vymenovaní za riadneho profesora aplikovanej sociológie v roku 1937. 

Ńtefánkovou iniciatívou bolo ustanovené ďalńie sociologické pracovisko na FiF UK, a to 

katedra aplikovanej sociológie, ktorej sa stal vzápätí riaditeğom. Aņ do r. 1939 tak existovali 

dve sociologické pracoviská – jedno vedené prof. A. Ńtefánkom a druhé prof. J. Tvrdým, 

ktorý viedol sociologický seminár. Na Katedre aplikovanej sociológie Ńtefánek prednáńal 

najmä problematiku sociológie národa, čo bolo jeho dávnym výskumným problémom, ďalej 

sociológiu dediny a mesta, problematiku urbanizmu a ruralizmu. do tohto obdobia sa datuje aj 

zrod dlhodobej spolupráce s brnianskou Masarykovou univerzitou a najmä reprezentantom 

tzv. brnianskeho sociologického kruhu, I. A. Bláhom. Napokon nielen A. Ńtefánek, ale aj rad 

ďalńích slovenských sociológov publikovali svoje príspevky v brnianskej Sociologickej 

revue. Začiatok ńtyridsiatych rokov znamenal u Ńtefánka posun v bádateğskej orientácii a 

intenzívne sa začal zaoberať problematikou sociálnej ńtruktúry slovenského etnika, 

sociografiou Slovenska. Napriek zloņitým pomerom, osobným ņivotným peripetiám počas 

Slovenského ńtátu a zvláńť po vypuknutí SNP, Ńtefánek preukázal vitalitu vo svojej 

organizačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej práci. Sústredil okolo seba ńtudentov, 

ktorých vzdelával v oblasti terénnych prác, v sociografických ńtúdiách, kde zároveņ uplatnil 

svoje teoretické poznatky z problematiky sociológie národa a vidieka. Sociografia slovenskej 

populácie sa stala jeho ņivotnou témou, ktorou dokázal nadchnúť ďalńiu generáciu 

slovenských sociológov. Vďaka Ńtefánkovej nepoddajnosti a húņevnatosti sociológia ako 

osobitná spoločenskovedná disciplína na pôde FiF UK preklenula aj najnepriaznivejńie 

vojnové obdobie a kontinuálne sa rozvíjala v rokoch povojnovej obnovy v nadväznosti na 

najlepńie európske a domáce intelektuálne tradície. Ńtefánek vyńkolil mnoņstvo slovenských 

sociológov, ako napríklad Alexander Hirner, Peter Gula, Ignác Gańparec, Duńan Slávik, 

Martin Katriak, Ján Pańiak, Bohumila Majdová a rad ďalńích, z ktorých viacerí sa pričinili 

o zachovanie poznatkov sociologickej vedy aj v období politických represií a delegitimizácie 

sociológie po nastolení komunistického reņimu. A. Ńtefánka moņno pokladať za zakladateğa 

prvej sociologickej ńkoly na Slovensku, označovanej aj ako Bratislavská sociografická škola 

(podrobnejńie Laiferová 2017), ktorá bola orientovaná na empirické skúmanie slovenskej 

spoločnosti. Nastupujúca generácia slovenských sociológov preniesla svoj tvorivý elán na 

ďalńie významné sociologické pracovisko – na pôdu Matice slovenskej v Martine, kde vďaka 

úsiliu A. Hirnera a ďalńích významných kultúrnych činiteğov bol v r.1946 zaloņený 

sociologický odbor MS. Tri ročníky vydaní prvého slovenského sociologického periodika – 

ńtvrťročníka Sociologický sborník (1946 – 1948) – sú dokladom ņivotaschopnosti 

a cieğavedomej organizačnej a vedeckej práce okruhu Hirnerových spolupracovníkov 

a autorského zázemia, ktoré malo presah aj do českých krajín. Dr. Alexander Hirner patril 

k najvýraznejńím osobnostiam generácie výskumníkov a kultúrnych dejateğov na pôde Matice 

slovenskej. Bol nesporne jedným z najerudovanejńích slovenských sociológov v jej doterajńej 

histórii a prvým, ktorý sa po II. svetovej vojne habilitoval na bratislavskej katedre v odbore 

vńeobecnej sociológie (1946) spisom "Človek a spoločnosť". Ako sa neskôr vyznal vo svojom 

posmrtne vydanom diele "Matičná myšlienka" (1992), s prácou v oblasti sociológie spájal 

svoje ņivotné plány od začiatku svojho vysokońkolského ńtúdia. Hirner nestrácal vieru v silu a 

vplyv intelektu ani potom, keď bola sociológia ako veda po r. 1948 zavrhnutá a sociológov 

stihol osud intelektuálnych vydedencov doby, ktorej začali dominovať kolektivistické 

princípy a ideológia marxizmu-leninizmu. 

 Rok 1948 predstavoval dejinný zlom, v dôsledku ktorého bol nastolený ďalńí totalitný 

reņim, budovaný na princípoch marxizmu-leninizmu, čo malo osobitne nepriaznivé dôsledky 

pre oblasť spoločenských vied, od tej doby násilne podriaďovaných marxistickej paradigme. 

V polovici r. 1948 prestal vychádzať Sociologický sborník, vydávaný na pôde Matice 
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slovenskej a onedlho bol zruńený Sociologický odbor MS. Na obdobie pätnástich rokov bola 

preruńená kontinuita vývinu sociologickej vedy na univerzitnej pôde, ako aj na celom 

Slovensku. Po rozbití jej inńtitucionálnej základne sa bývalí poslucháči odboru na FiF UK 

preorientovali na iné, väčńinou blízke spoločenskovedné disciplíny, ako bola napr. história, 

etnografia, filozofia, politická ekonómia a pod. Počas pätnásťročného útlmu výučby 

sociológie prińla slovenská veda a spoločnosť odhadom o produkciu pribliņne troch stoviek 

univerzitne erudovaných sociológov. Časť sociológov z martinského alebo Ńtefánkovho 

sociografického okruhu sa zapojila do práce v kultúrnych inńtitúciách, kde v rámci moņností 

uskutočņovali terénne prieskumy, ako napríklad aj A. Hirner. Smerovanie jeho akademickej 

dráhy a ťaņký osud človeka prenasledovaného komunistickým reņimom (tamņe: 43) súviseli 

s hlbokou diskontinuitou vo vývoji sociológie na Slovensku a s prehlásením sociológie za 

burņoáznu pavedu (O diskontinuitách vývinu sociológie na Slovensku pozri Turčan – 

Laiferová 2002). 

 Koniec päťdesiatych a prvá polovica ńesťdesiatych rokov priniesli celkove isté zmäkčenie 

diktatúry, čo umoņnilo destalinizáciu aj v spoločenských vedách. Na program dņa sa dostala 

potreba rozvinutia empirických výskumov, ktoré mali skvalitniť predovńetkým výpovednú 

hodnotu oficiálnych ńtatistík. Nastala diskusia o potrebe sociológie ako teoreticko-empirickej 

vedy. Výsledkom toho bola opätovná inńtitucionalizácia sociológie, tentoraz vńak s 

prívlastkom marxistická.  

 Aņ v polovici 60-tych rokov nastal obrat v zmysle opätovného konńtituovania odboru 

sociológie a jeho renesancia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Súčasne bol zaloņený 

Sociologický ústav ako prvé odborné vedecko-výskumné pracovisko na pôde SAV (O histórii 

Sociologického ústavu SAV podrobnejńie Klobucký 2015). Dońlo tak k obnove odboru 

a následnému tvorivému vzopätiu, ktoré vńak netrvalo dlho: v poradí uņ druhú diskontinuitu 

v jej vývoji spôsobil vstup sovietskych vojsk v auguste 1968 a nasledujúce represívne a 

normalizačné opatrenia. Na jednej strane treba zdôrazniť, ņe v porovnaní s údelom praņských 

a brnianskych pedagogických pracovísk nebola slovenská univerzitná sociológia 

zdecimovaná, no daņou za to bola nútená autocenzúra v pedagogickej a publicistickej činnosti 

učiteğov a istá miera prispôsobenia sa paradigme marxizmu-leninizmu. 

 V období normalizácie sa dostal do popredia akademik A. Sirácky, ktorý zohral významnú 

rolu v konńtituovaní sociologického odboru na pôde SAV, UK a tieņ pri zakladaní Slovenskej 

sociologickej spoločnosti pri SAV. Hoci jeho vplyv na sociológiu bol ambivalentný  

(podrobnejńie Laiferová 2017, resp. Kollár 2008), treba uznať, ņe pre znovuzrodenie odboru 

bol jednou z kğúčových postáv a od polovice ńesťdesiatych rokov sa podieğal na výučbe 

prvých generácií slovenských sociológov, ktorých ńtúdium bolo zaloņené na paradigme 

marxizmu-leninizmu. Normalizácia spôsobila ńpecifický pohyb vnútri sociológie: na jednej 

strane otázky systémového charakteru spoločnosti bolo ťaņko rieńiť z pozície vedy, ktorej 

poznávacie a kritické funkcie boli oklieńtené. Na druhej strane aj v tejto dobe vznikli viaceré 

pozoruhodné vedecké inovácie, ktoré dokazovali, ņe aj v časoch straníckeho dozoru nad 

vedou a cenzúry tlače nehodno rezignovať na poslanie vedy a výučby a s istou dávkou odvahy 

a vynaliezavosti publikovať práce a realizovať výskumy, ktoré prekračovali ideové rámce 

vymedzené paradigmou marxizmu-leninizmu. Moņno pripomenúť metodologické inovácie 

v ikonickom výskume sociálnej kontroly (pozri Hirner a kol. 1973), koncepciu domáceho 

a spoločenského pracovného okruhu R. Rońka (bliņńie Rońko 1984), najcitovanejńiu 

monografiu slovenskej sociológie D. Alijevovej – Súčasná americká sociológia z r. 1985, 

ktorá v čase zrodu bola otvoreným oknom do sveta odlińných sociologických paradigiem 

a teórií, práce z oblasti sociológie urbanizmu a sídelných ńtruktúr J. Pańiaka a jeho tímu, alebo 

súbor prác tematizovaných sociológiou práce a podniku J. Pichņu (podrobnejńie Laiferová et 

al. 2018). 
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 Politický obrat – tzv. zamatová revolúcia – v r.1989 spôsobil jednu z najvýznamnejńích 

dejinných premien na nańom území. Oslobodenie spod diktatúry jednej strany a otvorenie 

krajiny svetu generovali sled udalostí, ktoré zásadným spôsobom zmenili charakter krajiny 

a nastolili celkom nové, ťaņko predvídateğné spoločenské procesy. Vńetky zmeny - 

ekonomické, sociálne, kultúrne – sa dotkli prirodzene aj sféry vedy. Pre spoločenské vedy 

a osobitne sociológiu nastal čas nevídaného rozmachu, ale aj zápasu o zdroje na tvorivú prácu 

(problematika je podrobnejńie rozpracovaná v Laiferová 2009). 

 Systémové zmeny vo vńetkých oblastiach spoločnosti boli sprevádzané dovtedy 

marginalizovanými, latentnými pnutiami v národnostných vzťahoch, čo sa prejavilo tak na 

úrovni správania politických reprezentácií, ako aj podnecovaním nacionalistických váńní 

u časti obyvateğstva v oboch častiach federácie. Rieńenie situácie vyústilo do rozdelenia 

spoločného ńtátu. 

 Vznik samostatnej Slovenskej republiky v r. 1993 bol tak logickým dôsledkom procesov, 

ktorých podhubie sa formovalo dávno pred pádom komunistického reņimu a pod vplyvom 

nových okolností razantne zmenilo mocenskú paradigmu. Kaņdopádne, v novovzniknutom 

ńtáte nastal čas mohutného inńtitucionálneho rozvoja, ktorý spolu s počiatkom 

transformačných procesov vyvolal nebývalý tlak na prerozdelenie zdrojov. Pre sociológiu to 

prinieslo ambivaletné dôsledky: na jednej strane ńance na výraznejńí prienik do inńtitúcií na 

európskej a celosvetovej úrovni, moņnosti mobility a nadviazania mnohostrannej 

medzinárodnej spolupráce, ako aj komerčné príleņitosti. Na druhej strane boj o prístup ku 

stenčujúcim sa zdrojom najmä vo verejnej sfére – či uņ v oblasti vzdelávania, alebo na pôde 

vedecko-výskumných inńtitúcií, čo čiastočne pomáhala tlmiť pomoc mimovládnej sféry, 

spočiatku hlavne zahraničných nadačných subjektov. Tieto spoločensko-historické 

skutočnosti treba mať na pamäti, ak chceme komplexnejńie posúdiť vývin sociológie v období 

samostatnosti v rozpätí rokov 1993 – 2018. Uvedené ńtvrťstoročie ponúka moņnosť 

bilancovať stav a vymedziť základné trendy jej rozvoja. 

 

Zmena diskurzívneho naratívu 

 

V sociologickom diskurze 90-tych rokov a na začiatku nového milénia dońlo k postupnej 

zmene naratívu. Moņno hovoriť o prechode od naratívu transformácie a tranzície 

k naratívu integrácie. V priebehu 90-tych rokov boli v popredí záujmu sociológov 

transformačné procesy. Nosnými témami boli: 

1. súvislosti ekonomickej transformácie a jej sociálne dôsledky. V princípe sociológovia 

reflektovali prejavy Martinezovho paradoxu: zmena rovnostárskeho hospodárskeho 

systému a systému sociálnej rovnosti na systém liberálnej trhovej ekonomiky a rastu 

spoločenskej nerovnosti boli svojím spôsobom jedinečnou príleņitosťou a priestorom pre 

rozpracovanie teoretických prístupov a empirického skúmania problematiky sociológie 

práce, chudoby, nezamestnanosti, foriem diskriminácie na trhu práce, neskôr ďalńích 

podôb vylúčenia a diskriminácie a nakoniec ńirokej témy sociálnej stratifikácie. Svedčí 

o tom zaujatie mnoņstva autorov a autoriek uvedenými problémami. Moņno poukázať 

napríklad na tímovú prácu R. Bednárik – S.Valná – J. Filipová – S. Rybárová – 

Z. Daneková, venovanú sociálnym dôsledkom transformačného procesu na Slovensku 

(R. Bednárik – S. Valná – J. Filipová – S. Rybárová – Z. Daneková, 1996). 

 G. Blaas sa výskumne zaoberal transformáciou agrárneho sektoru na Slovensku a 

jeho súvislostiam s privatizačným procesom (Blaas 1995, 1998). Podobne aj v autorskom 

tíme A. Wolz – G. Blaas – I. Námerová – S. Buchta, so zameraním na inńtitucionálne 

a organizačné premeny (Wolz et al. 1998). 

 Koniec deväťdesiatych rokov priniesol aj porovnávacie výskumy v tejto oblasti, 

poukazujúce na rozdiely, resp. podobnosti medzi ČR a SR, ako napríklad práca autorov M. 
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Tuček – J. Bunčák – V. Harmadyová, venovanej stratégiám a aktérom sociálnej 

transformácie a modernizácie v ČR a SR (Tuček et al. 1998). 

 Samotná téma modernizácie sa stala aj témou teoretického diskurzu, ktorý nastolil najmä 

B. Búzik a ktorej neskôr venoval osobitnú monografiu (Búzik 2016). 

 Problematiku chudoby a nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia ako staro-nových 

fenoménov, súvisiacich najmä s ekonomickou nerovnosťou zviditeğnili napríklad práce 

Z. Kusej, I. Radičovej, či neskôr R. Dņambazoviča (Kusá – Valentńíková 1996, Radičová 

2001, Dņambazovič 2007). Postupný nárast sociálnych nerovností generoval potrebu 

zaoberať sa kontinuálne problematikou transformácie spoločenskej ńtruktúry ako celku 

a s tým súvisiacej témy sociálnej stratifikácie, kam smerovalo najmä úsilie autorov J. 

Sopóciho, J. Bunčáka, A. Hrabovskej, R. Dņambazoviča, D. Gerberyho (Sopóci a kol. 

2011, Bunčák et al. 2013, Dņambazovič et al. 2018). Treba podotknúť, ņe téma nerovností 

či uņ z ekonomického, sociálneho alebo regionálneho aspektu je zaujímavá aj pre 

ekonómov, geografov, či pedagógov, ako napríklad Z. Veselovskú V. Cabanovú,  

Michálka a rad ďalńích (Veselovská 2015, Cabanová 2009, Michálek 2010). 

 Nie celkom okrajovou sa javí téma etnicity, ktorú vyzdvihla uņ začiatkom deväťdesiatych 

rokov napr. V. Bačová (Bačová 1996), a ktorá postupne nadobudla komplexnejńí rozmer 

v súvislosti so sociálnym vylúčením rómskeho obyvateğstva. 

2. Politické a geopolitické smerovanie Slovenska a podoby jeho začlenenia do 

medzinárodných, osobitne európskych a atlantických ńtruktúr. Uvedená téma nasmerovala 

diskusie tak na poli sociológie, ako aj príbuzných vied (politológia, história, filozofia, 

vojenské vedy) na dlhú dobu a zamestnáva odborníkov prakticky neustále. V tomto 

kontexte sa často pouņíval naratív tranzície, ktorým bol zvýraznený prechod od určitého 

spoločenského typu k inému. Hoci samotné politické prevzatie moci v r. 1989 sa udialo 

v bývalom Česko-Slovensku razantne a bez násilností alebo obetí na ņivotoch, dôsledky 

tejto politickej zmeny boli zloņité a neobińli sa bez politických kríz a napätí, čoho 

vyústením, hoci nie jediným, bol aj rozpad spoločného ńtátu. V danom kontexte sa politickí 

sociológovia zaoberali spôsobom tranzície a smerovaním Slovenska v turbulentných 

deväťdesiatych rokoch. Svedčí o tom napr. monografická práca S. Szomolániyovej 

(Szomolányiová 1999), práce manņelov Bútorovcov (Bútora – Bútorová 1993, 1999), 

S. Mihálikovej (Miháliková 1996) a mnoņstva iných. Akcentujú sa tu jednak problémy 

vnútorných pnutí v slovenskej spoločnosti, prejavy nacionalizmu a zloņitosti vzťahov 

majoritnej populácie k menńinám, ale predovńetkým vnútorný politický zápas 

o smerovanie Slovenska, ktorý v priebehu deväťdesiatych rokov rozdeğoval, polarizoval a 

traumatizoval spoločnosť. Týkal sa najmä moņností začlenenia do ńtruktúr EÚ, ale rovnako 

vojenských ńtruktúr NATO. Bezpečnostná orientácia Slovenska bola v popredí záujmov 

sociológov, venujúcich sa armáde a bezpečnostným silám, ako napr. K. Čukan, J. Matis, P. 

Hamaj, F. Ńkvrnda, či F. Murdza (bliņńie Čukan 2007, Matis et al. 2008, Ńkvrnda 2003, 

Murdza 2003). 

 Ukázalo sa, ņe tranzícia a transformácia boli/sú procesy dlhodobého charakteru, ktoré 

prebiehajú vo viacerých rovinách – inńtitucionálnych, systémových, ale aj vo verejnom 

ņivote, v občianskej rovine. 

 Tematika občianskej spoločnosti, občianskych a sociálnych práv, spôsobu  rozvíjania 

verejných politík (zdravotníckej, vzdelávacej, environmentálnej, kultúrnej...)
3
 bola 

nemenej intenzívne skúmaná. Súvisela vńeobecne s prerodom občianstva na Slovensku 

a formovaním a postupným dospievaním občianskej spoločnosti ako rovnocenného 

„hráča“ na ńachovnici jeho novodobých dejín. K priekopníkom tematizácie občianskej 

                                                           
3
 Sféram jednotlivých verejných politík sa venujú najmä odvetvové sociológie, ako sociológia medicíny, 

vzdelávania, kultúry, ale aj priestorová sociológia a sociológia sídiel. 
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spoločnosti patril J. Stena (Stena 1991), R. Rońko (Rońko 1995, 1996, 1997), neskôr 

J. Bunčák, Z. Kusá, V. Harmadyová (Bunčák et al. 1996). 

 Samozrejme, nemoņno opomenúť analýzy Inńtitútu pre verejné otázky, dlhodobo 

editujúceho Správy o stave Slovenska, ktoré pravidelne prináńali informácie o stave 

demokracie a občianskej spoločnosti na Slovensku
4
. Aktivity občianskej spoločnosti sú 

úzko previazané s činnosťou mimovládneho sektora, ktorého podobu vo veğkej miere 

formovali aj samotní sociológovia: za mnohých treba spomenúť najmä H. Wolekovú, ktorá 

v 90. rokoch stála na čele Grémia 3. sektora a ďalńí zas reflektovali jeho premeny (napr. 

Filadelfiová 2004, Laiferová 1997). 

 Moņno sa domnievať, ņe práve oblasť mimovládneho sektora transparentne dokladá, ako 

postupoval transformačný proces občianskej spoločnosti v poslednej dekáde 20. storočia 

a akou dynamikou disponuje celý sektor aņ do súčasnosti. 

 Napokon, celej ńírke témy transformácie, tranzície a modernizácie slovenskej spoločnosti 

bolo z veğkej časti venované rokovanie výročnej vedeckej konferencie Slovenskej 

sociologickej spoločnosti pri SAV v Trnave v r. 2004 (bliņńie v zborníku: Vývoj slovenskej 

spoločnosti v 90. rokoch a na začiatku 21. storočia. Trendy, problémy, perspektívy. 2004, 

Trnava). 

 Premena sociológie na multiparadigmatívnu vedu predznamenala teoretické diskusie 

o smerovaní slovenskej sociológie, hoci spočiatku bol práve vývoj sociologickej teórie 

reflektovaný skôr rozpačito (Moņno pripomenúť príspevky J. Sopóciho, či B. Búzika na tému 

hğadania teórie, resp. vzťahu teórie a empírie v slovenskej sociológii: Sopóci 1995, Búzik 

1997). 

 K marxistickej paradigme vo vede sa koncom deväťdesiatych rokov prakticky nikto 

nehlásil a prienik iných, či uņ normatívnych alebo interpretatívnych prístupov sa rozbiehal len 

postupne. K rozvoju teoretickej sociológie významnou mierou prispela D. Alieva (predtým 

Alijevová), ktorá sa systematicky venovala explanačným rámcom interpretatívnej sociológie 

uņ od osemdesiatych rokov. Vo svojej ostatnej monografii prináńa zatiağ najucelenejńí pohğad 

na problematiku sociológie kaņdodennosti (Alieva 2015). Významnými príspevkami 

k rozpracovaniu sociologickej teórie bol sled monografií J. Sopóciho, venovaných kğúčovým 

témam vńeobecnej sociologickej teórie, ako sociálne inńtitúcie a sociálna zmena, sociálna 

stratifikácia, sociálna mobilita, kolektívne správanie a sociálne hnutia a rad ďalńích (Sopóci 

2000, 2007, 2008). 

 Obdobie vnútrovedných premien súviselo aj so začleņovaním slovenskej sociológie do 

medzinárodných výskumných tímov, rozńirovaním kontaktov v rámci aj mimo Európy, ako 

napríklad do inńtitúcií ISA (na tomto poli bol dlhodobo aktívny L. Macháček, ako vedúci 

pracovnej skupiny pre mládeņ ISA a národný koreńpondent SR pre výskum mládeņe v Rade 

Európy, v ISA tieņ J. Schenk v r. 1993 – 1994) a ESA (Z. Kusá pôsobila v inńtitúciách ISA od 

r. 1998 a v ESA v rokoch 2006 – 2008). 

 Mnoņstvo ďalńích sociológov sa postupne zapájalo do práce zmienených inńtitúcií, ako aj 

do radu iných vedeckých či vydavateğských organizácií, prípadne inńtitúcií v rámci 

príbuzných vied, alebo medzinárodných organizácií, orgánov ńtátnej, verejnej správy 

a mimovládneho sektora. Premeny sa odohrávali aj na pôde Slovenskej sociologickej 

spoločnosti pri SAV, kde sa počas ńtvrťstoročia vystriedalo viacero garnitúr výboru SSS pri 

SAV, no taktieņ kontinuálne klesal stav aktívnych členov (viac v texte Laiferová et al. 2018). 

 Moņno konńtatovať, ņe v medzinárodnom priestore sa postupne etablovala aj slovenská 

sociológia, ako tzv. malá sociológia (podrobnejńie tamņe): v porovnaní s početne oveğa 

väčńími krajinami a s dlhodobejńou a kontinuálnou tradíciou rozvoja vedy sa jej zástupcovia 

nestratili a dodnes v nich reprezentujú vedu a kultúru svojej krajiny. 

                                                           
4
 Na tomto mieste nebudeme uvádzať celé jeho bohaté autorské zázemie 
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 Po vstupe Slovenska do medzinárodných ńtruktúr, najmä vńak do EÚ sa do popredia 

záujmu logicky dostali témy spojené s integráciou. Mnohoraké významy naratívu integrácie 

generovali hlbńie zaujatie témami národnej a regionálnej identity (ako príklad moņno uviesť 

výskumy Macháček – Bianchi 2001, Macháček 2004, Homińinová 2008, Csámpai 2007, 

Lampl 2013), regionálnych rozdielov.Tejto téme sa dlhodobejńie venuje najmä priestorová 

sociológia, reprezentovaná prácami autorov Gajdońa a Pańiaka 2006, neskôr Gajdońa a 

Moravanskej 2013, Falťana 2015, Falťana – Strussovej 2016 a ďalńích, ekonomických 

a sociálnych súvislostí a dôsledkov procesov začleņovania do spoločného európskeho 

politického a ekonomického priestoru (uvedené súvislosti skúma najmä Inńtitút pre výskum 

práce a rodiny pri MPaSV, téme inńtitucionálnych dôsledkov integrácie v činnosti odborov sa 

venuje napr. Čambáliková 2009). 

 Bezpečnostná a vojenská stránka integrácie do ńtruktúr NATO zasa zamestnáva 

vojenských sociológov, ako K. Čukan, F. Ńkvrnda, M. Murdza a ďalńí (pozri napr. práce 

Čukan et al. 2005, Murdza 2005, Ńkvrnda 2013). 

 Napokon, aktuálnym otázkam postavenia Slovenska v rámci EÚ bola venovaná výročná 

konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV v r. 2014, kedy sociológovia 

bilancovali prínosy a poukazovali na problematické miesta po desaťročí od vstupu SR do EÚ 

(výstupom z rokovania konferencie bol zborník pod titulom: Slovensko 10 rokov v Európskej 

únii. 2015, Bratislava). 

 Nemenej diskutovanou témou, a zďaleka nielen na poli sociológie sa stala migrácia, ktorej 

dimenzie, ńírka a dôsledky (ekonomické, politické, sociálne, kultúrne a náboņenské) zasiahli 

nielen politický, ale celospoločenský diskurz naprieč Európou. Jej nezamýńğané dôsledky 

nadobudli aņ netuńené rozmery, či uņ berieme do úvahy súvislosti odchodu Veğkej Británie 

z EÚ, alebo následky ničivých vojenských konfliktov na Blízkom Východe, spôsobujúcich 

príliv utečencov do Európy, prípadne dosahy klimatických zmien na migráciu obyvateğov 

subsaharskej Afriky, zaťaņujúcu najmä krajiny v oblasti Stredozemného mora. Samotná téma 

migrácie mala na Slovensku spočiatku hlavne socioekonomický rozmer, spojený s odchodom 

za prácou slovenských pracovníkov do zahraničia. Téme sociológie medzinárodnej migrácie 

sa dlhodobo výskumne venuje napr. M. Bahna (pozri práce Bahna 2011, 2013, 2016). 

 Samozrejme, uvedený problém je dlhodobo predmetom prieskumov verejnej mienky, ktoré 

uskutočņujú pracovníci komerčných výskumných agentúr, ako FOCUS, AKO, TNS Slovakia, 

POLIS, Inńtitútu pre verejné otázky a ďalńích výskumných subjektov. 

 Výskumne frekventovanou doménou sú porovnávacie výskumy hodnôt. Na jednej strane, 

hodnotové otázky sú vńeobecne súčasťou ńirńieho celospoločenského diskurzu, do ktorého sa 

pravidelne zapájajú sociológovia: či uņ ide o podoby rodiny, ğudské práva, ņenské práva, 

postavenie národností a etnických skupín, občianske práva, občianska spoločnosť, verejný 

priestor a mnohé iné, ktoré sú sprievodným znakom spoločenskej dynamiky, z druhej strany 

je to priestor pre porovnávanie úrovne ņivotného ńtandardu, kvality ņivota, názorov a postojov 

verejnosti k hodnotovým otázkam v celej Európske únii, resp. v porovnaní s ďalńími 

krajinami. V tomto zmysle vykonali mnoņstvo práce slovenskí výskumníci zo Sociologického 

ústavu SAV, ktorí sa kaņdých 9 rokov pravidelne zapájajú do Európskeho výskumu hodnôt, 

publikujú jeho výsledky a informujú verejnosť (Výskum európskych hodnôt 1991 – 1999 – 

2008 slovenská a česká spoločnosť. Pramenno-analytická publikácia Zostavovatelia Zuzana 

Kusá, Miroslav Tíņik. Sociologický ústav SAV, Bratislava). Tento typ výskumov sa realizuje 

na Slovensku od r. 1991 a patrí k najstarńím typom porovnávacích výskumov na Slovensku 

vôbec. Výskum je zameraný premeny, resp. kontinuitu hodnôt, ktoré sa viaņu 

k najdôleņitejńím oblastiam ğudského ņivota. Prezentácia výsledkov EVS z r. 2017 bola 

cielená na tému vńeobecnej dôvery a sociálneho dińtancu, rodinu, prácu, náboņenstvo 

a morálku, ciele a očakávania od spoločnosti, ako aj ochotu protestovať (Nańe európske 

hodnoty 2017. Sociologický ústav SAV, Bratislava). Najčerstvejńie parciálne výsledky 
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uvedeného komparatívneho výskumu spadajú do r. 2018 a boli prezentované na rokovaní 

výročnej vedeckej konferencie SSS pri SAV v máji 2018
5
. 

 Pracovisko Sociologického ústavu SAV spolu s katedrou sociológie FiF UK a Fakultou 

sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave participujú na medzinárodnom 

komparatívnom výskume ISSP – International Social Survey Program – ktorý sa 

uskutočņuje od r. 1984 a zahŕņa najrozličnejńie tematické oblasti naprieč kultúrami 

a jednotlivými krajinami sveta, pričom v súčasnosti zahŕņa temer 50 ńtátov. Aktuálny modul 

ISSP, ktorého záver je cielený na rok 2021 je zameraný na zdravie a zdravotnú starostlivosť. 

 

Rozvoj odvetvových sociológií 

 

Slovenská sociológia sa vnútorne diferencuje a pluralizuje. Súvisí to nielen s uņ spomínanou 

multiparadigmatívnosťou, ale aj inńtitucionálnou diferenciáciou, postupným vznikom nových 

pracovísk, či uņ sú to verejné alebo súkromné vysoké ńkoly, alebo komerčné výskumné 

impulzy pre rozvoj získali odvetvové sociologické disciplíny, ktorých nositelia sa zapojili do 

organizácie (podrobnejńie Laiferová et al. 2018). Významné medzinárodných výskumných 

projektov, alebo sa na domácej pôde pričinili buď o pokračovanie v rozvoji tej – ktorej 

disciplíny, ak bola jej kontinuita preruńená: ako príklad moņno uviesť náboņenskú sociológiu 

(S. Matulay), sociológiu morálky (K. Kardis), alebo poloņili základy ńpeciálnej sociológie, 

ktorá doposiağ nemala na Slovensku tradíciu: príkladom môņe byť analytická sociológia 

J. Schenka, alebo sociológia etnicity O. Csámpaia. O ideálnych prípadoch kontinuálneho 

rozvoja disciplíny ani nemoņno hovoriť, nakoğko slovenská sociológia vo svojej vyńe 

storočnej histórii zaznamenala dve hlboké ruptúry, ktoré ovplyvnili existenciu vedy samotnej 

a vņdy súviseli s mimo vednými faktormi, ktoré podmieņovali jej osud v zlomových 

obdobiach histórie (téme boli venované napr. zborníky z konferencií A. Hirner (1911 – 1987), 

2013, Sociológia v ére normalizácie. Trinásť reflexií, 2014). 

 Tradíciu skúmania sídelných štruktúr významne posunuli vpred práce výskumných tímov 

vedené J. Pańiakom† a neskôr P. Gajdońom. Moņno hovoriť o vzniku celej školy priestorovej 

sociológie, v rámci ktorej sa rozvinula aj urbánna sociológia a sociológia vidieka. K jej 

popredným nositeğom patrili tieņ I. Kusý, Z. Ńťastný, M. Strussová, najmladńiu generáciu 

zastupuje K. Moravanská. Tieto výskumné tímy sú dlhodobo zapojené do medzinárodných 

projektov či uņ v rámci EÚ, alebo s mimo úniovými krajinami (bliņńie Laiferová et al. 2018). 

 Sociológii urbanizmu a bývania sa venuje dlhodobo D. Petríková, ktorá túto 

subdisciplínu rozvíja v prostredí Slovenskej technickej univerzity. Tematiku vidieka 

a poğnohospodárstva v rámci rurálnej sociológie rozpracovalo viacero autorov v niekoğkých 

generáciách, aktuálne ich reprezentujú najmä G. Blaas, S. Buchta, D. Moravčíková (tamņe 

kap. 2.2.). 

 K oblastiam, ktoré majú dlhodobejńiu tradíciu, patrí sociológia zdravia a zdravotníctva. 

Táto subdisciplína má nielen bohaté zastúpenie svojou základņou participantov, ale aj 

inńtitucionálnu oporu na Vysokej ńkole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alņbety. Členovia 

výskumných tímov, zaoberajúcich sa témou zdravia a choroby a jej inńtitucionálnym rámcom 

vytvorili jednu z najaktívnejńích platforiem v rámci sekcií Slovenskej sociologickej 

spoločnosti pri SAV (tamņe kap. 2.2.3.). Spomedzi viacerých autorov, venujúcich sa danej 

problematike, treba spomenúť J. Matulníka, Ğ. Mistríkovú, S. Capíkovú, D. Brukkerovú, D. 

Heřmanovú†, R. Dņambazoviča, D. Gerberyho, ktorých publikačné výstupy sú v tejto oblasti 

vńeobecne známe a ńiroko akceptované. Sociológia zdravia a zdravotníctva patrí k tým 

tradičným odvetvovým sociológiám, ktorej korene siahajú do medzivojnového obdobia 

                                                           
5
 Jednotlivé príspevky rieńiteğov Európskeho výskumu hodnôt sú zaradené v tomto zborníku. 
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a spájajú sa s obdobím inńtitucionalizácie sociológie na Slovensku (podrobnejńie Laiferová – 

Mistríková 2010). 

 Tematicky ńiroko a dlhodobo bola pokrytá sociológia mládeţe, ktorej sa venoval počas 

celej svojej profesijnej kariéry L. Macháček† a pomerne intenzívne aj P. Ondrejkovič (tamņe 

kap. 2.2.). Spolu s problematikou výchovy a vzdelávania tvorili základ pre organizovanie 

mnoņstva výskumných aktivít a odborných podujatí, na ktorých participovali účastníci 

z rozličných inńtitucionálnych prostredí (akademických a univerzitných, mimovládnych 

organizácií, mládeņníckych subjektov). L. Macháček bol iniciátorom mnoņstva projektov tak 

na domácej, ako aj na medzinárodnej úrovni (tamņe kap. 2.2.2.). Obaja zmiernení autori 

svojou bohatou publikačnou činnosťou prispeli významnou mierou do budovania kniņného 

fondu slovenskej sociológie (pozri Laiferová et al. 2018: 185-186, 199-200). 

 Jednou z najfrekventovanejńích tém spoločenského diskurzu sa stala téma rodiny 

a partnerských vzťahov, ktorú reflektuje sociológia rodiny. Podobne ako v predchádzajúcich 

prípadoch, patrí k tým tradičnejńím disciplínam, ktorých rozvoj nebol príliń závislý od 

dobových spoločenských pomerov, zato nastolenie jednotlivých problémov, ich tematizácia a 

následná interpretácia nadobudli v posledných desaťročiach neočakávanú dynamiku. Zmeny 

rodinného správania, modely rodiny, formy spoluņitia, reprodukčné práva ņien, domáce  

násilie a mnoņstvo ďalńích tém sa stali predmetom konfrontácie rozličných paradigmatických 

východísk, ktoré variujú medzi liberalizmom a konzervativizmom. Pomerne ńiroké autorské 

zázemie a samotný verejný záujem o problematiku naznačuje, ņe ide o citlivé spoločenské 

otázky, ktorých dosah (politický, kultúrny a informačno-marketingový) nehodno podceņovať 

a ktorým treba venovať sústredenú pozornosť. Autorské zázemie zastupujú na jednej strane 

napr. J. Matulník, K. Pastor, na druhej strane napr. S. Porubänová, P. Guráņ, J. Filadelfiová, 

M. Piscová, R. Dņambazovič (podrobnejńie: tamņe: 53). 

 Sociológia armády predstavuje odvetvovú disciplínu, ktorá preńla výraznou paradigmatic-

kou a inńtitucionálnou premenou. Témy armády a bezpečnosti nadobudli ńpecifické kontúry 

nielen v súvislosti so vstupom Slovenska do NATO, s profesionalizáciou armády, ale aj 

v kontexte s dramatickými udalosťami na medzinárodnej scéne na začiatku 21. storočia, ktoré 

zásadne prepísali vzorce bezpečnosti prakticky na celom svete. Sociológovia zaoberajúci sa 

armádou na úrovni rezortnej organizácie sa kontinuálne venujú otázkam, vyplývajúcim 

z potreby modernizovať armádu – zďaleka nielen technicky – ale najmä vo vzťahu 

k verejnosti, k zabezpečeniu ochrany pred terorizmom, ako aj pre budovanie dôvery 

v inńtitúciu armády ako takej. Rad výskumných aktivít prezentujú na pôde sekcie Slovenskej 

sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá patrí zároveņ k najaktívnejńím. Vo svojich 

publikáciách autori reflektujú inńtitucionálne premeny armády a problémy, ktoré súvisia so 

zabezpečením jej činnosti, ako aj ńirńími spoločenskými témami (pozri Laiferová et al. 2018: 

56). 

 Nové explanačné rámce si vybudovala sociológia kriminality a sociálna patológia. Hoci 

skúmanie sociálnych deviácií a kriminality má dávnu históriu, taktieņ je známe, ņe za istých 

spoločenských okolností sa odchýlka mení na normu a naopak: moņno pripomenúť pojem 

„ostrov pozitívnej deviácie“, ktorý vznikol v časoch normalizácie a spájal sa alternatívnou 

morálkou v opozícii k dobovo podmienenej konformite s politickým reņimom. Oblasť 

skúmania kriminality pokrýva veğmi ńiroké spektrum: od uņívania drog, alkoholizmu, 

prejavov násilia, zneuņívania, mobingu aņ ku korupcii a ťaņkým kriminálnym deliktom. 

Systematický pohğad na výskumné pole kriminológie a sociálnej patológie poskytujú najmä 

práce P. Ondrejkoviča, R. Chalku, G. Lubelcovej či R. Dņambazoviča. Moņno sem priradiť aj 

autorov ako D. Zemanovičová – O. Gyarfáńová, M. Vańečka i ďalńí (pozri Zemanovičová – 

Gyarfáńová 2000, Vańečka 2007), ktorí sa v ostatných rokoch začali venovať téme korupcie, 

ktorá nadobudla v slovenskej spoločnosti nevídané rozmery. Uvedená problematika zároveņ 
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súvisí s otázkami dôvery či nedôvery v inńtitúcie (pozri tieņ Dņambazovič 2011, Kriglerová-

Gallová 2017). 

 Skúmanie náboņenstva a súčasne náboţenská sociológia ako odvetvová subdisciplína 

zaņívajú na Slovensku renesanciu. Prispeli k tomu výskumníci, ktorí sa zaoberali/zaoberajú 

sociológiou náboţenstva, v rámci ktorej je náboņenstvo predmetom historického výskumu, 

ako napr. A. Kvasničková, alebo novodobými formami náboņenstva a religiozity, ako 

M. Tíņik (pozri napr. Kvasničková 2005, Tíņik 2006). Náboņenskú sociológiu po 

desaťročiach núteného útlmu revitalizoval v podobe kresťanskej sociológie S. Matulay, 

ktorý je autorom radu prác, budovaných na platforme kresťanskej paradigmy (podrobnejńie 

Laiferová et al. 2018: 188). Uvedené smerovanie nemoņno pokladať za celkom marginálne, 

nakoğko koreńponduje s mierou deklarovaného vierovyznania, potvrdzovanou ńtatistickými 

zisteniami (pozri: Ńtatistický úrad SR 2011: Sčítanie obyvateğov, domov a bytov z r. 2011. 

tab. 118: Obyvateğstvo podğa pohlavia a náboņenského vyznania). 

 Sociológia politiky (politická sociológia) náleņí k novoetablovaným disciplínam, kde sa 

prirodzene prelínajú hranice medzi sociológiou a politológiou. Samotná zmena politického 

reņimu v r. 1989 bola podnetom pre sústredenie záujmu o spoločenské dianie a ďalńie témy na 

seba nenechali dlho čakať. Či uņ to boli otázky politického smerovania Slovenska 

v deväťdesiatych rokoch (napr. Szomolányiová 1999, Bútora – Bútorová 1993, Bunčák 1996), 

tematika občianskej spoločnosti (Rońko 1995, Stena 2011), národnostných vzťahov (Radičová 

2001, Csámpai 2007), záujmových zoskupení v politike (J. Sopóci, 1998), medzinárodno-

politické súvislosti alebo vnútropolitické pnutia (Laiferová 2015, Vańečka 2013), či politická 

kultúra (Miháliková 2005), sociológovia ich nielen registrovali, ale hlavne analyzovali 

súvislosti, ktoré naznačovali ich moņné príčiny a zaoberali sa potenciálnymi dôsledkami 

skúmaných procesov. Problémy politickej sociológie boli/sú zároveņ predmetom ńirokej 

spoločenskej diskusie, do ktorej nevyhnutne sociológovia vstupujú, čím prezentujú aj 

navonok svoje poznanie a podieğajú sa na utváraní názorového spektra v spoločnosti. 

 Priestor sociálnej politiky bol síce dlho dominantnou sférou ekonomického riadenia 

krajiny, no sociológovia v deväťdesiatych rokoch výrazne prenikli do tejto oblasti výskumne, 

pedagogicky aj top manaņérsky Dve sociologičky pôsobili na poste ministerky práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, a to H. Woleková (1991 – 1992 a 1994) a I. Radičová (2005 – 

2006). V tejto sfére sa realizuje mnoho projektov a zrodil sa rad publikácií, dokladajúcich 

neutíchajúci záujem, ako aj potrebu rozvíjať a optimalizovať sociálnu politiku na Slovensku 

(napr. práce Radičovej 1998, Lubelcovej 2012, Bednárika 2016, Gerberyho – Dņambazoviča 

2011, Kusej a mnohých ďalńích). Zahŕņa ńiroké spektrum sociálnych problémov, ktorých 

rieńenie často treba koordinovať v súčinnosti so zahraničnými inńtitúciami, s mimovládnym 

sektorom, s organizáciami, zaoberajúcimi sa problematikou etnických menńín, vzdelávacích a 

výchovných programov a radom ďalńích subjektov.  

 Osobitné záujmové pole predstavuje sociológia verejnej mienky. Hoci nejde o novátorskú 

subdisciplínu, jednako priestor, ktorý v otvorenej spoločnosti pre výskum verejnej mienky 

vznikol je neporovnateğný s akoukoğvek predchádzajúcou historickou etapou vo vývoji 

slovenskej spoločnosti. Popri mnoņstve výskumných subjektov komerčného typu (bliņńie v: 

E. Laiferová et al., 2018 alebo think-tankov, ktoré sa zaoberajú názormi a postojmi verejnosti 

k rozličným otázkam
6
, verejná mienka je rovnako predmetom akademického záujmu (moņno 

poukázať na práce Gyarfáńovej 2002, Čukana – Ńrámka 2013, Gyarfáńovej et al. 2018). 

 Výraznou premenou preńla sociológia práva. Táto subdisciplína bola po dlhý čas 

v zornom poli právnických disciplín a ako akademický predmet sa vyučovala/vyučuje na 

právnických fakultách. Intenzívne sa jej venovala najmä E. Bakońová † (Bakońová 1997). 

                                                           
6
 Napr. Inńitút pre verejné otázky. 
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 V súčasnej dobe sa témami sociológie práva zaoberá sociologička a právnička S. Capíková 

(pozri napr. Capíková 2005, 2012, Laiferová et al. 2018, kap. 2.2.4.). Čoraz viac je zrejmé, ņe 

problematika práva – jeho vymoņiteğnosti či nevymoņiteğnosti – nie je zďaleka len 

akademickou témou, ale prenikla do povedomia ńirokej verejnosti v súvislosti s mnoņstvom 

nerieńených, odloņených, resp. nevyrieńených káuz, ktoré traumatizujú slovenskú spoločnosť 

uņ od deväťdesiatych rokov. Predstavuje tak jeden z kğúčových spoločenských problémov, 

ktoré sa dostali do pozornosti sociologickej obce. 

 Tak ako ekonomika hýbe spoločnosťou, ekonomické témy sa stali súčasťou sociologického 

diskurzu. Ekonomickú sociológiu zakladal na Slovensku začiatkom deväťdesiatych rokov 

J. Końta† (Końta 1993), neskôr ju rozvíjal D. Polonský (Polonský a kol. 2007), v ďalńej 

generácii sa jej venujú napr. I. Chorvát (Chorvát 2007), D. Gerbery, R. Hofreiter (Gerbery 

2003, Hofreiter 2011, Gerbery – Hofreiter (eds.) 2015. Tematicky je táto subdisciplína 

pomerne ńiroká, no vzhğadom na zloņitosť, previazanosť a komplexnosť spoločností dneńnej 

doby ju čaká eńte veğa výziev, súvisiacich najmä s globálnymi ekonomickými procesmi, ktoré 

zásadne ovplyvņujú svetovú a tým pádom i slovenskú ekonomiku. 

 Problematika médií sa ocitla v pozornosti sociológov uņ dávnejńie, no skôr v súvislosti 

s prieskumami verejnej mienky (pripomeņme napr. prácu Ńrámka 1989). Avńak v kontexte 

s expanziou médií do virtuálnej sféry nadobudla osobitný význam svojím prienikom priam do 

intimity domácností. Sociológia médií, podobne ako psychológia médií majú zrejme pred 

sebou eńte veğa nepreskúmaných tém. Napriek tomu, na tomto poli bolo uņ vykonané nemálo 

práce. Zásluhu na tom majú napr. D. Hlinková (Hlinková 2007), V. Ńtefancová (Ńtefancová 

2016), L. Volko (Volko 2015) a rad autorov a autoriek, ktoré sa venujú téme médií z aspektov 

politických, marketingových, výchovných, vzdelávacích, etických, estetických a iných. 

 Napokon treba upozorniť aj na prínos sociologického poznávania na poli histórie 

sociologického myslenia, kde sa od začiatkov 90-tych rokov rozvinul systematický výskum, 

zameraný na neprebádané dejiny sociologického myslenia na Slovensku, ako aj na reflexiu 

súdobých dejín sociológie. Potrebnosť tejto subdisciplíny nemá len čisto akademické dôvody, 

ale súvisí s nevyhnutnosťou vlastnej sebareflexie vedy, jej zaradenia do prúdu moderného 

sociologického myslenia a zhodnotenie pozície, ktorú v súčasnosti veda zastáva tak 

v odbornej verejnosti, ako aj v ńirńom spoločenskom kontexte. Prispelo k tomu viacero 

vedeckých podujatí, konaných na pôde Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, alebo 

v zahraničí, v konfrontácii s vývinom sociológie v geograficky blízkych i vzdialenejńích 

krajinách, taktieņ mnoņstvo realizovaných projektov a vydaných monografií, zborníkov 

a ńtúdií. V tejto sfére prispeli k rozvoju poznania viacerí autori, ktorí sa venujú/venovali 

hlbńie histórii sociológie – D. Alijevová, S. Szomolányi, Ğ. Turčan, R. Klobucký, 

E. Laiferová, S. Capíková, Ğ. Mistríková, A. Kvasničková, T. Pruņinec, F. Ńkvrnda 

(podrobnejńie Laiferová et al. 2018), alebo aj takí, ktorí v rámci svojej ńpecializácie venovali 

priestor histórii svojej disciplíny (napr. J. Pańiak, P. Gajdoń, Z. Kusá, Z. Lampl a ďalńí). 

 Sociológia spôsobu ţivota a ţivotného štýlu predstavuje relatívne atraktívny segment 

sociologického poznávania. Má za sebou pomerne bohatú históriu, ktorá je spätá najmä s dnes 

uņ neexistujúcim Výskumným ústavom ņivotnej úrovne, kde sa práce na túto tému na 

Slovensku rozbiehali. V súčasnosti sa témam venujú výskumníci v rámci Európskeho 

výskumu hodnôt, parciálne viac I. Chorvát (Chorvát 2007, 2011, 2015), či M, Zeman (Zeman 

2017 in: Kriņan et al.). Do popredia záujmu sa dostávajú aktuálne problémy súvisiace 

s premenami ņivotného ńtýlu, rodinného ņivota, fenoménu tzv. singles, cestovateğskými 

aktivitami, trávením voğného času, ńportovaním, spotrebiteğským správaním a mnoņstvom 

ďalńích, ktoré súvisia s prienikom globalizácie do ņivota slovenskej spoločnosti.  

 Téma globalizácie generuje zároveņ úvahy nad otázkami postmoderny, postmoderného 

ņivota, kaņdodennosti, ktorá nie je len predmetom interpretatívnych prístupov v modernej 

sociologickej teórii, ale prejavuje sa v ņivote jednotlivcov, v ich preņívaní pracovného, 
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rodinného ņivota, voğnočasových aktivít, v tom, ako do ich ņivotných procesov zasahuje 

„tekutá modernita“ v zmysle Baumanovho poņatia dneńného sveta. Mnoho inńpiratívnych 

podnetov na tému postmoderny a kaņdodennosti priniesli práce D. Alievy, ktorá sa tejto 

problematike dlhodobo venuje: z ostatných dvoch desaťročí pripomeņme práce: Alieva 2001, 

2007, Alieva – Tíņik 2012, 2015, 2016. Prejavy postmoderny produkujú rozličné paradoxy, 

ktoré zasahujú do ņivota ğudí: ako príklad moņno uviesť prudký rozmach digitálnych 

technológií, ktoré zásadne ovplyvnili spôsoby komunikácie a ńirńie formy spoločenských 

vzťahov. Na jednej strane umoņņujú ğahko prekonávať geografické vzdialenosti, no často 

spôsobujú odcudzenie vo vzťahu k blízkym. Nástup umelej inteligencie vedie k revolúcii vo 

svete práce, a zároveņ k eńte nepredvídaným dôsledkom pre osobný ņivot človeka (pozri napr. 

Porubčinová 2015). Komplexnosť a prepojenosť súčasného sveta bude pravdepodobne 

vyvolávať mnoņstvo ďalńích otázok a problémov, ktorým čelí dneńný svet a s ktorými sa budú 

musieť vyrovnávať aj sociológovia. na Slovensku. Vo svojom úsilí nebudú osamotení, no 

súčasne majú ńancu originálnym spôsobom viesť diskurz na témy, ktoré sa budú vynárať 

v kontexte akcelerácie premien doby. Budú k nim patriť napríklad aj témy identít 

a premenlivosti kultúrnych hodnôt, ktorým sa uņ dávnejńie venuje napr. V. Krivý (Krivý et 

al. 1996, Krivý 2013). V indikácii mentálnej rozpoltenosti slovenskej spoločnosti z dôvodov 

historických, priestorových, kultúrnych i generačných spočíva potenciál ďalńej diferenciácie 

slovenskej spoločnosti, ku ktorej prispieva práve zmienený kontext globalizačných 

fenoménov.  

 Osobitnú zmienku vyņaduje posun v rozvoji metodológie, metód a techník sociologického 

poznávania. Napriek tomu ņe priekopníkom a nositeğom mnoņstva inovácií v sociologickej 

metodológii na Slovensku bol A. Hirner (pozri bliņńie Laiferová – Mistríková 2013), jeho 

bohaté dedičstvo sa ďalej napĝņa v dielach nasledovníkov. V popredí sú najmä práce 

J. Schenka, ktorý uņ desaťročia kontinuálne prispieva svojím výskumom k prehlbovaniu 

metodológie sociologického poznávania. V reflektovanom ńtvrťstoročí publikoval rad 

monografií doma i v zahraničí, z ktorých hodno pripomenúť: J. Schenk a kol: Paul Felix 

Lazarsfeld. Návraty k myńlienkovému dedičstvu (2003), ale hlavne autorské práce: Analiza 

przyczynowa w systemach rekursywnych: podejścia i podstawowe metody (Príčinná analýza 

v rekurzívnych systémoch: prístupy a základné metódy), 2008, Metodologické problémy 

multiagentového modelovania v sociológii (2011), Kauzálne modelovanie v sociológii: 

princípy, metódy a aplikácie (2013), Znaky, indikátory a indexy v sociologickom výskume 

(2015), Explanačné modely v súčasnej analytickej sociológii (2017). Hodno upozorniť aj na 

empirické výskumy anómie, ktoré priniesli pozoruhodné, ņiağ aj alarmujúce poznatky o stave 

slovenskej spoločnosti (J. Schenk, 2004, 2010, 2018.). Sociologickú metodológiu vńak oboha-

tili aj práce ďalńích autorov, ako napr. P. Ondrejkoviča – Úvod do metodológie spoločensko-

vedného výskumu, (2007), Interpretácia a vedecké vysvetğovanie v spoločenskovednom 

výskume (Príspevok k prekonávaniu ich marginalizácie) (2008), Kapitoly z metodológie 

výskumu v sociálnych vedách, (2017). K mladńej generácii, zaoberajúcej sa metodologickými 

otázkami výskumu patria napr. Z. Kusá (Kusá 1992), I. Radičová (Radičová 1991), 

Ğ. Mistríková (Mistríková 2013, Mistríková – Ńtefancová 2009), V. Ńtefancová (Ńtefancová 

2014, 2018), A. Vallo (Vallo 2003). 

 

Záver 

 

Súčasná slovenská sociológia významne pokročila v svojej diferenciácii a pluralizácii. 

Zároveņ stojí pred viacerými výzvami z pohğadu teoretického rozvoja, ale aj v aplikovaní 

modernej technológie do jej metodologických rámcov. Uplynulé ńtvrťstoročie prinieslo 

mnoņstvo cenných poznatkov v rozvíjaní multiparadigmatického charakteru vedy, na poli 

sociologickej teórie a metodológie, v rozvoji odvetvových disciplín, ako aj pri budovaní 
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sociologických ńkôl (o sociologických ńkolách viac Laiferová et al. 2018). Je samozrejmé, ņe 

niektoré oblasti sociologického výskumu nie sú dostatočne alebo vôbec pokryté. V nańom 

priestore zatiağ nenańla svoje miesto napr. historická sociológia, sociológia vedy, 

matematická sociológia: nebolo tu tradícií, ale ani nevyrástli adepti, ktorí by sa na ne 

ńpecializovali. 

 Nemoņno vńak nazerať len dovnútra vlastnej disciplíny, kde zostáva eńte veğa 

nepreskúmaných problémov. Rola sociológa je spojená so spoločnosťou, ktorú skúma, ktorej 

problémy sa snaņí identifikovať a objasniť. Súčasne zostáva jej organickou súčasťou, čo je 

zrejme silná motivácia pre jej sústredené poznávanie a často aj pre osobné angaņovanie vo 

verejnej sfére, najmä v rozprave k aktuálnym témam doby.Spomedzi viacerých moņno 

spomenúť R. Bednárika, M. Bútoru, Z. Bútorovú, R. Dņambazoviča, J. Filadelfiovú, 

D. Gerberyho, P. Guráņa, O. Gyarfáńovú, P. Haulíka, E. Krieglerovú-Gallovú, Z. Kusú, 

J. Lajčákovú, A. Mračkovú – Frimmerovú, I. Radičovú, M. Slosiarika, S. Szomolányi, 

M. Tíņika, M. Vańečku, H. Wolekovú, M. Zemana a ďalńích. 

 Slovensko preņíva turbulentnú dobu, zapríčinenú neistotou bezpečnostnej situácie, 

premenami globálnej ekonomiky, ako aj napätím v medzinárodných ńtruktúrach, ktorých je 

súčasťou. Z toho vyplývajú výzvy, ktoré predstavujú zadania pre sociologické skúmanie. Ako 

bolo uvedené uņ v inom texte, ide o fundamentálne riziká pre Európsku úniu ako celok, 

súvisiace s nedostatočnou súdrņnosťou členov EÚ v zásadných otázkach, ako aj rast 

nacionalizmu (bliņńie Laiferová et al. 2018). 

 Problémom, na ktorý sme uņ vyńńie upozornili a ktorý má svoje globálne i lokálne 

parametre je inńtitucionálna nedôvera ako prejav korózie spoločenských vzťahov medzi 

verejnosťou a inńtitúciami reprezentujúcimi mocenské elity, decíznu sféru či uņ v oblasti 

zákonodarnej, výkonnej moci alebo súdnictva. Tento jav pravdepodobne súvisí s neurčitos-

ťou, nestabilitou, a emergentnosťou postmodernej doby. 

 Sociológov čaká preskúmanie problémov v súvislosti s aktuálnymi demografickými 

trendmi, ktoré sú pre ďalńí vývin slovenskej spoločnosti nepriaznivé. Prejavuje sa nesporne 

starnutie populácie, čo spôsobuje znepokojenia zamestnávateğov, ktorí zápasia s nedostatkom 

ńpecificky kvalifikovanej pracovnej sily, no len veğmi pomaly sa darí zapájať do pracovného 

procesu segment pracovnej sily, ktorý väčńinou nemá ukončené základné ńkolské vzdelanie, 

potrebnú kvalifikáciu a v dobe informačnej revolúcie je temer nepouņiteğný. Inou výzvou je 

téma starnutia populácie a presmerovanie záujmu na „striebornú ekonomiku“, ktorej potenciál 

zatiağ nie je dostatočne preskúmaný. Oblasťou, kde cítiť nedostatok ńpecializovaných 

odborníkov je sociálna gerontológia, kde sa ukazuje potreba sociologicky profilovaných 

expertov. 

 Uviedli sme len zopár problémových okruhov, ktoré stoja pred súčasnou aj budúcou 

generáciou sociológov. Zostane na nich, ako sa s nimi, ako aj mnoņstvom ďalńích, dnes eńte 

neznámych vyrovnajú, aby mohli posunúť sociologické poznanie a tým aj posilniť dôveru 

spoločnosti v hodnotu vedeckého poznania. Ņiada si to efektívne komunikovať získané 

poznatky smerom k verejnosti, vstupovať do verejnej diskusie, pestovať sebareflexiu 

a odovzdávať skúsenosť ďalńej generácii vo svojej profesii. 
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Organizácia a reprezentácia záujmových skupín: kontinuita a zmena1 

 
Monika Čambáliková
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Abstrakt 
Príspevok sa zameriava na vývoj a stav vybraných záujmových zdruņení, s dôrazom na orga-

nizáciu a reprezentáciu ekonomických záujmov na Slovensku od sklonku socializmu po 

súčasnosť. V období post-socialistickej transformácie slovenskej spoločnosti po roku 1989 sa 

v oblasti politiky sformoval systém pluralitnej politickej reprezentácie záujmov a súčasne sa 

dopĝņal o súbeņnú reprezentáciu záujmov prostredníctvom záujmových organizácií a občian-

skych zdruņení. Záujmové skupiny, ktoré sa zameriavajú na ovplyvņovanie rozhodnutí 

v oblasti verejných politík, vstúpili do sféry inńtitucionalizovanej politiky, pričom formy ich 

zapojenia sa posunuli od (neo)korporativistických k pluralitným. Agenda záujmových skupín, 

rovnako ako spôsoby jej artikulovania a presadzovania sa europeizovali. Spoločne s posunom 

k demokratickým inńtitúciám dońlo k posunu k profesionalizácii a expertnému poznaniu.  

 

Kľúčové slová: záujmové skupiny a zdruņenia, odbory, reprezentácia, organizácia a ekono-

mické záujmy 

 

Občianske a záujmové zdruţovanie na Slovensku v období socializmu 

 

V máji 1945 bola v bývalom Československu zo zákona ukončená existencia viacerých pred-

tým pôsobiacich spolkov a organizácií. V júli 1945 boli skonfińkované dokumenty katolíc-

kych zdruņení a väčńina náboņenských zdruņení zanikla. Vńetky – aj zákonom povolené 

zdruņenia – museli zmeniť svoje stanovy, aby sa „očistili od fańistov a nedemokratických 

elementov“. (Mannová 1992: 25).  

 Po skončení druhej svetovej vojny sa v Československu vytvorila vláda Národného frontu 

ako koalícia politických síl a záujmových skupín. Najsilnejńími politickými stranami na 

Slovensku sa stala Komunistická strana Slovenska (KSS) a Demokratická strana (DS). 

 Svoju činnosť v tomto období obnovilo pribliņne 10 000 zdruņení, v rámci ktorých súhrnne 

participovalo viac ako pol milióna občanov – členov ńirokej palety občianskych a záujmových 

organizácií. Vńetky tieto organizácie a zdruņenia vńak museli čeliť mnohým obmedzeniam a 

vzdorovať pokusom o ich centralizáciu do jednotných, masových organizácií. V júni 1945 

rozhodol Národný front o vytvorení jednotnej odborovej organizácie (Revolučné odborové 

hnutie), jednotnej mládeņníckej organizácie, jednotnej ņenskej organizácie (Ţivena), jednotnej 

telovýchovnej organizácie (Sokol), pričom vńetky jestvujúce zdruņenia v prísluńnej oblasti 

boli povinné do nich vstúpiť.  

 Koncentrácia zdruņení do masových organizácií sa vńak v plnej miere realizovala aņ po 

nastolení mocenského monopolu Komunistickej strany Československa (KSČ) vo februári 

1948. Vńetky typy zdruņení boli zlúčené do jednotných masových organizácií a včlenené do 

Národného frontu (NF).  

 Prijatie a uplatņovanie nového zákona o zdruņovaní z roku 1951 (zákon č. 68/1959) 

znamenalo koniec spolkového ņivota nezávislého od ńtátu. Naopak, ńtát začal vyuņívať 

organizácie ako „prevodové páky“ na presadzovanie svojich zámerov.  

                                                           
1
 Príspevok vznikol v rámci projektu a grantu VEGA 2/184/15 Organizačné zmeny a organizácia zmeny. 

2
 Koreńpondencia: Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 
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 60-te roky 20. storočia priniesli určité rozńírenie občianskych slobôd v socialistickom 

Československu. Svoje aktivity začali rozvíjať aj niektoré občianske zdruņenia nezávislé od 

NF a KSČ a oņivila sa tieņ činnosť cirkví. Po násilnom potlačení tzv. Praņskej jari v roku 

1968 a počas nasledujúceho obdobia tzv. normalizácie, boli vńak vńetky organizácie stojace 

mimo NF opäť zákonom zakázané. 

 Napriek tomu, ņe KSČ sa po Praţskej jari pokúńala uplatņovať neostalinský model orga-

nizácie politického i mimopolitického ņivota spoločnosti, stále boli prítomné (aj viditeğné) 

hnutia odporu.
3
 Na Slovensku silnú alternatívu voči reņimu predstavovali najmä aktivity 

katolíckej cirkvi. Aj prvou masovou demonńtráciou, predznamenávajúcou tzv. neņnú revolú-

ciu 1989, bola demonńtrácia veriacich proti reņimu, tzv. sviečková demonńtrácia v Bratislave 

25. marca 1988, počas ktorej vyńe 10 000 účastníkov protestovalo proti poruńovaniu práv 

veriacich. 

 História zdruņovania, ako aj spolkového a občianskeho ņivota na Slovensku úzko súvisí 

s historickým vývojom Slovenska. História ukazuje, ņe obdobia relatívnej slobody a rozma-

chu sú preruńované obdobiami obmedzovania, kontroly a manipulácie. Ukazuje vńak aj to, ņe 

napriek vńetkým ruptúram a tortúram si tu občianska spoločnosť vņdy uchovala schopnosť 

revitalizácie a rozvoja.  

 

Legislatíva po roku 1989: báza a rámec slobody zdruţovania a slobody zdruţení  

 

Súčasťou postsocialistickej transformácie a demokratizácie slovenskej spoločnosti po roku 

1989 bola aj inńtitucionalizácia právneho ńtátu, vrátane legislatívnej úpravy a ochrany 

občianskych práv a slobôd – a to aj v oblasti zdruņovania.  

 Dodnes platný zákon o zdruţovaní občanov prijalo Federálne zhromaņdenie ČSFR 27. 

marca 1990. V ten istý deņ bol schválený aj zákon č. 84/1990 Zb. o zhromaţďovacom práve 

a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Vńetky tri právne predpisy sa spolu zvyknú nazývať 

„veğká triáda“. Vńetky tri spomínané zákony sa „vyznačujú mimoriadnou právnou stabilitou, 

jednoduchosťou a tieņ liberálnym ´duchom´“ (Pirońík 2004: 66). 

 Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb.) stanovuje: „ Právo slobodne 

sa zdruņovať sa zaručuje. Kaņdý má právo spolu s inými sa zdruņovať v spolkoch, spoločnos-

tiach alebo iných zdruņeniach“ (čl. 29 ods. 1). „Občania majú právo zakladať politické strany 

a politické hnutia a zdruņovať sa v nich“ (čl. 29 ods. 2) „Výkon práv podğa odseku 1 a 2 

moņno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej 

spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť ńtátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie 

trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných (čl. 29 ods. 3). „Politické strany 

a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti a iné zdruņenia sú oddelené od ńtátu“ (čl. 29 ods. 

4). Rovnako „odborové organizácie vznikajú nezávisle od ńtátu. Obmedzovať počet odboro-

vých organizácií, ako aj zvýhodņovať niektorú z nich v podniku alebo odvetví je neprípustné“ 

(čl. 37 ods. 2).  

 Ústava Slovenskej republiky okrem práva podğa čl. 29 obsahuje eńte aj osobitne garanto-

vané právo slobodne sa zdruņovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych 

záujmov (čl. 37 ods. 1).  

 Legislatívny rámec vznikania a pôsobenia slovenských mimovládnych organizácií vytvá-

rajú vńeobecnejńie predpisy, najmä ústava a prísluńné medzinárodné zmluvy, ktoré majú 

prednosť pred slovenskými zákonmi a ktorými je SR viazaná.
4
  

 Hneď od počiatku transformačného obdobia u nás bolo viditeğné pôsobenie občianskych 

organizácií a tzv. tretieho sektora. Pojmy ako mimovládna organizácia, resp. mimovládny 

(tretí, neziskový, občiansky) sektor sa síce beņne pouņívajú, v slovenskom právnom poriadku 

                                                           
3
 Azda najznámejńím z nich bola Charta 77. 

4
 Od 1. mája 2004 platia na Slovensku aj Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy. 
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vńak nie sú explicitne definované. Jednoznačnú právnu úpravu majú iba jednotlivé právne 

formy mimovládneho sektora (a to občianske zdruņenia, neziskové organizácie, nadácie 

a neinvestičné fondy). 

 Mimovládne neziskové organizácie (MNO) majú formálnu ńtruktúru, ergo sú inńtitu-

cionalizované a môņu vstupovať do rôznych právnych vzťahov (sú právnické osoby).  

 Pre účely Občianskeho zákonníka (§ 18, ods. 2) sa MNO povaņujú za zdruņenia fyzických 

alebo právnických osôb (občianske zdruņenia, verejnoprospeńné organizácie, ako aj komory, 

obchodné spoločnosti, politické strany, cirkvi atď.), resp. účelové zdruņenia majetku (nadácie, 

neinvestičné fondy). Občiansky zákonník ako vńeobecný právny predpis určujúci základné 

rámce pre vńetky právnické osoby v SR teda zreteğne rozlińuje právnické osoby s osobným 

substrátom (korporácie) a právnické osoby s majetkovým substrátom (nadácie a fondy). 

 Korporácie, nadácie a fondy môņu byť subjektom súkromného, ako aj verejného práva.  

Medzi korporácie, čiņe zdruņenia fyzických alebo právnických osôb moņno zaradiť: 

- občianske zdruņenia, spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia a kluby, t. j. subjekty upravené záko-

nom č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov; 

- politické strany a hnutia, čiņe právnické osoby zaloņené zákonom č. 424/ 1991 Zb. o politic-

kých stranách; 

- cirkvi a náboņenské spoločnosti a nimi zaloņené komunity, rády, spoločnosti a iné spoločen-

stvá, ktoré sú upravené v zákone č. 308/1991 Zb. o postavení cirkví a náboţenských 

spoločností;  

- niektoré zdruņenia, ktoré sú zriadené priamo zákonom – profesijné komory (advokátska, 

notárska, exekútorská atď.); 

- obchodné spoločnosti, prípadne druņstvá, teda subjekty zaloņené podğa Obchodného zákon-

níka (zákona č. 513/1991 Zb.); 

- verejnoprospeńné organizácie vznikajúce v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluţby.  

 Nadáciami, t. j. účelovými zdruņeniami majetku sú: 

- súkromnoprávne nadácie vznikajúce podğa zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách; 

- verejnoprávne nadácie – fondy upravené osobitnými zákonmi; 

- neinvestičné (súkromnoprávne) fondy zriaďované v zmysle zákona č. 147/1997 Z.z. o nein-

vestičných fondoch. 

 Mimoriadne významnou je aj legislatívna úprava, poskytujúca legislatívnu bázu a garanciu 

občianskej participácie v oblastiach: 

a) práva na prístup k rozhodovaniu
5
, podğa ktorého občania majú právo zúčastniť sa na 

rozhodovaní o otázkach, ktoré sa ich dotýkajú; 

b) práva na prístup k informáciám
6
, ktorý občanovi umoņņuje získať informácie a zároveņ 

vyņaduje aj aktívny prístup k informovaniu verejnosti zo strany verejného sektora; 

c) práva na prístup k spravodlivosti
7
, ktorý občanom zaručuje poskytnutie moņnosti uplatniť 

svoje práva (napr. preskúmať rozhodnutia ńtátu), a to aj na súde. 

 Okrem zákonov, ktoré sa dotýkajú rozhodnutí verejnej správy, existujú aj ďalńie normy, 

ktoré umoņņujú prístup k rozhodovaniu, ale na úrovni tvorby práva. Ide o zákony a normy 

upravujúce podmienky vstupovania verejnosti do tvorby legislatívy na miestnej i celońtátnej 

úrovni.
8
 Aj tieto legislatívne zmeny „prispeli k narúńaniu korporatívneho charakteru ńtátu, kde 

                                                           
5
 Toto právo umoņņujú napĝņať napr. nasledujúce právne nástroje: zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve; zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní; zákon č.152/1998 Z.z. o sťaņnostiach, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

atď. 
6
 V tejto oblasti je fundamentálny zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

7
 Zákon č. 99/1963 Zb. o občianskom súdnom poriadku. 

8
 Legislatívne pravidlá vlády SR (schválené v roku 2003) otvorili verejnosti proces tvorby legislatívy na úrovni 

vlády. V tomto smere sa často vyuņíva moņnosť podania tzv. hromadnej pripomienky, ktorú musí podpísať 

aspoņ 500 fyzických osôb, aby sa ņou v prípade jej neakceptovania navrhovateğ zaoberal v tzv. rozporovom 
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sa okrem ústredných orgánov mohli na pripomienkovaní nových zákonov zúčastņovať zo zá-

kona len niektoré stavovské zoskupenia či sociálni partneri, pričom verejnosť takéto privilégiá 

nemala“ (Strečanský 2004: 196). 

 Legislatívnu úpravu slobody zdruņovania a slobody zdruņení, ako aj legislatívne rámce 

garancie a inńtitucionalizácie občianskych práv a participácie občanov na súčasnom Sloven-

sku moņno povaņovať za dobudované a plne kompatibilnú s Európskou úniou.  

 Okrem priaznivého legislatívneho a ńtandardného inńtitucionálneho prostredia boli pre 

rozvoj MNO prijaté aj niektoré vhodné opatrenia v ekonomickej a daņovej oblasti. Aj tieto 

prispievajú k stabilizácii a akcieschopnosti MNO v Slovenskej republike.  

 

Typy záujmových skupín a modely reprezentácie záujmov na Slovensku 

 

Zhodneme sa s Jánom Sopócim, ņe z mnoņstva rôznorodých záujmových skupín a zdruņení 

pôsobiacich v Slovenskej republike po roku 1989 moņno za najvýznamnejńie povaņovať tri 

typy z nich: formálne ekonomické záujmové skupiny, neformálne ekonomické záujmové sku-

piny a neekonomické záujmové skupiny. Práve tieto skupiny zohrali dôleņitú úlohu v procese 

transformácie slovenskej spoločnosti, významne poznamenali jej politický, ekonomický 

a sociálny vývoj v 90-tych rokoch 20. storočia (Sopóci 2002) a aj v súčasnosti patria ku 

kğúčovým aktérom. 

 Najvýznamnejńími formálnymi (oficiálnymi, zaregistrovanými) ekonomickými záujmo-

vými skupinami boli a sú zväzy a zdruņenia zamestnávateğov a podnikateğov a odborové zvä-

zy. Neformálne (neoficiálne, nezaregistrované) ekonomické záujmové skupiny sú spravidla 

málopočetné, no ekonomicky, politicky a teda aj spoločensky významné skupiny, skladajúce 

sa z podnikateğov, ale aj politikov, finančníkov a ďalńích členov
9
. Medzi najvýznamnejńie 

neekonomické záujmové skupiny, ktoré vo výraznej miere celospoločensky pôsobia a aj 

presadzujú svoje záujmy aj politicky, patria mimovládne neziskové organizácie. 

 Uņ vo fáze inńtitucionalizácie nového spoločenského systému po Novembri 1989 boli 

zaloņené určité trendy v dlhodobom utváraní vzťahu ńtátu a občianskej spoločnosti.  

 Vo sfére občianskeho zdruņovania a reprezentácie záujmov v oblasti pôsobenia formálnych 

ekonomických záujmových skupín vznikol trend dominancie ńtátno-korporativistického mo-

delu reprezentácie záujmov. V oblasti pôsobenia neekonomických záujmových skupín bol 

dominantným modelom reprezentácie záujmov model societálneho korporativizmu. (Malová 

– Čambáliková 1998). Najčastejńie pouņívanými spôsobmi politického presadzovania záuj-

mov neformálnych ekonomických skupín bol politický klientelizmus a politická korupcia 

(Sopóci, 2001: 535, 2002: 89), resp. model ńtátom organizovanej korupcie a vzťahov 

politického klientelizmu (Mikloń 1997a, b, Szomolanyi 1999). V tomto období bola okrem 

prehĝbenia priameho prepojenia politickej moci a ekonomiky, badateğná aj snaha vládnucich 

politických síl dostať pod svoj vplyv aj sféru slobodného nepolitického zdruņovania 

občanov
10

, na základe čoho vznikol model reprezentácie záujmov, označovaný ako model 

straníckeho korporativizmu (Malová 1997).  

                                                                                                                                                                                     
konaní, kam je povinný prizvať splnomocnenca predkladateğov pripomienky. Podobne aj zákon č.369/2004 Z.z. 

o obecnom zriadení vytvára priestor pre vstup verejnosti do normotvorby eńte v čase prípravy. (Strečanský 2004) 
9
 „Neformálne ekonomické záujmové skupiny u nás vznikali predovńetkým na základe záujmu rôznych 

subjektov o čo najvýhodnejńie sprivatizovanie čo najväčńieho mnoņstva ńtátneho majetku a (alebo) vytvorenie čo 

najvýhodnejńích podmienok na ochranu, spravovanie, zväčńovanie alebo speņaņenie nadobudnutého majetku. 

Takéto záujmy nebolo na Slovensku v 90-tych rokoch moņné realizovať inak ako politickým spôsobom, pretoņe 

tak proces privatizácie, ako aj fungovanie ekonomiky bolo u nás v tom období riadené politicky – vládnucimi 

politickými stranami.“ (Sopóci 2002: 89) 
10

 Napr. v rokoch 1994 – 1998 vládna koalícia (najmä HZDS) rozdeğovala organizácie na provládne 

a protivládne a uplatņovala voči nim diferencovaný prístup, vytvárala nové, provládne občianske organizácie 
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 Tieto vývojové trendy a modely reprezentácie záujmov pretrvali aj po parlamentných voğ-

bách 1998. (Sopóci 2002: 57)  

 Liberálna právna úprava zdruņovania občanov po roku 1990 nepochybne výraznou mierou 

prispela k rozmachu zdruņovania u nás.  

 V ńtruktúre nepolitických zdruņení od počiatku početne dominovali (a dominujú dodnes) 

ńportové a telovýchovné zdruņenia, chovateğské, poğovnícke, záhradkárske a iné rekreačno-

zábavné zdruņenia, spolky a organizácie. Občianske nepolitické organizácie nového typu, vy-

tvárané na reprezentovanie ekonomických a sociálnych záujmov (odborové, zamestnávateğ-

ské, profesiové, podnikateğské, environmentálne, atď.) tvorili a tvoria síce početne menńiu 

časť, napriek tomu moņno aj vývoj v tejto oblasti zdruņovania označiť ako veğmi dynamický. 

(Bútora – Demeń 1997: 280) 

 Mnohé politické strany sa snaņili uņ od počiatku 90. rokov vytvárať si „svoje“, teda stra-

nícke občianske organizácie
11

, väčńina občianskych organizácií a zdruņení vńak bola a chcela 

zostať nepolitická. Spravidla nechceli participovať na politickom ņivote, ani spolupracovať 

s politickými stranami. Snaņili sa udrņať si politickú nezávislosť i nezávislosť od ńtátu. Ako 

konńtatuje Sopóci (2002: 54), podarilo sa to najmä tým zdruņeniam, ktoré nedisponovali 

politickým vplyvom a boli politicky nevýznamné – tie sa drņitelia moci zväčńa neusilovali 

ovládnuť, kontrolovať a vyuņívať, ponechávali im moņnosť pôsobiť buď pluralisticky, alebo 

slobodne sa spájať do rôznych zdruņení a asociácií, teda „zdola“ vytvárať Napriek 

pretrvávaniu prvkov (neo)korporativistického modelu sprostredkovania záujmov v niektorých 

oblastiach spoločenského ņivota, uņ koncom 90-tych rokov analytici konńtatovali, ņe pre 

slovenskú spoločnosť je charakteristický skôr pluralistický model rozdelenia moci (a vplyvu) 

medzi politickými stranami a záujmovými skupinami (Sopóci 2002: 141) a ņe systém 

reprezentácie záujmov sa na Slovensku po roku 2002 výrazne posunul k pluralitným 

(liberálnym) formám
12

 (Malová – Rybář 2002: 298).  

 

Neekonomické záujmové skupiny: nepolitická občianska participácia  

Po roku 1998 na Slovensku vznikali nové zdruņenia, oņivovali sa spolky a organizácie, ktoré 

socialistický reņim potláčal (napríklad kresťanské zdruņenia a organizácie cirkví). Súčasne 

jestvovali aj tradičné, uņ v minulom reņime etablované organizácie a zdruņenia. Väčńina tra-

dičných zdruņení a organizácií bola naviazaná na dotácie zo ńtátneho rozpočtu a disponovala 

relatívne početnou členskou základņou. Vznikajúce zdruņenia boli finančne naviazané najmä 

na zahraničné zdroje a boli nositeğmi ideovej inovácie. Ich prínos pre slovenskú spoločnosť 

spočíval predovńetkým v prehlbovaní kvality a rozńirovaní záberu verejného diskurzu, vo 

zväčńovaní verejného priestoru pre participáciu občanov a neńtátnych aktérov. To zvýrazņo-

valo politickú rolu mimovládneho sektora v spoločnosti. „MNO boli jednými z aktérov 

zápasu o demokratický charakter Slovenska, vytvárali priestor pre ostrakizované ponovem-

brové elity, vytvárali základņu pre monitorovanie ńtátu, nastavovali zrkadlo verejnej moci 

a vytvárali zázemie pre tvorbu alternatívnych, t. j. reformných verejných politík.“ (Strečanský 

2004: 200)  

 Rozsah aktivít ovplyvņujúcich verejnú politiku z mimovládneho a nestraníckeho prostredia 

na Slovensku bol jeho analytikmi i aktérmi často hodnotený ako výnimočný aj v porovnaní 

s krajinami strednej Európy. Viacerí vnímajú túto mieru „nad rámec toho, čo sa v Európe 

povaņuje za primerané“, a tento stav pripisujú najmä výraznej podpore z amerických súkrom-

                                                                                                                                                                                     
(a asociácie) ako alternatívy uņ existujúcich, snaņila sa rozkladať uņ existujúce organizácie alebo ich získavať 

pod svoju kontrolu. (Malová 1977, Sopóci 2002: 56)  
11

 Napríklad mládeņnícke organizácie (Macháček 1996) 
12

 Liberalizačné trendy boli čiastočne produktom vládnej politiky (napríklad ruńenie povinného členstva 

v komorách), ale odráņali aj nespokojnosť členov organizovaných záujmových skupín s tým, ako ich streńné 

organizácie reprezentovali. (Malová – Rybář 2002: 298) 
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ných i verejných zdrojov a sčasti aj európskych verejných zdrojov, ktoré boli Slovensku 

poskytované v záujme vnútropolitickej stabilizácie a demokratického spravovania ńtátu. 

Poukazujú na – doteraz pozorovateğnú – „prepolitizovanosť“ MNO a na to, ņe výraznejńie je 

rozvinutá advokačná funkcia a dimenzia mimovládneho sektora, pričom servisná ostala 

v úzadí.
13

 Zástancovia iného názoru naopak s určitou nevôğou konńtatujú, ņe odkedy je 

mimovládny sektor viac naviazaný na európske (a menej na americké) zdroje, mimovládne 

organizácie sa postupne menia na poskytovateğov sluņieb, resp. aktérov napĝņania stanove-

ných politík, a prestávajú byť primárne ich laickými či odbornými tvorcami či kritikmi. Táto 

ambivalentnosť je jedným zo znakov mimovládneho sektora na Slovensku a v podstate 

sprevádza zápas o jeho postavenie a pôsobenie.  

 Vývoj mimovládneho sektora je dynamický a z hğadiska vznikania i fungovania organizá-

cií a zdruņení pluralitný. Obsahuje znaky tzv. societálneho korporativizmu, v ktorom 

„asociácie asociácií reprezentujú pluralitné organizácie voči ńtátnej moci“ (Malová 1997: 88). 

Zároveņ je vńak badateğné aj zvyńovanie počtu týchto platforiem (asociácií), čo na jednej 

strane odzrkadğuje pluralitný charakter tohto vývoja, ale na druhej strane to vyņaduje osobitné 

úsilie v oblasti komunikácie a koordinácie jednotlivých platforiem a môņe to obmedzovať 

akcieschopnosť a efektivitu pri presadzovaní záujmov mimovládneho sektora ako celku.  

 Organizovanosť MNO vńak dosahuje úroveņ umoņņujúcu presadzovanie vlastných i ńirńích 

občianskych záujmov. Jednotná, tzv. streńná platforma, ktorá by reprezentovala neziskové 

organizácie neexistuje, pôsobí vńak Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV 

MNO). Rada predstavuje inńtitucionálny mechanizmus pre dialóg medzi vládou a nezisko-

vými organizáciami. Je poradným a iniciatívnym orgánom vlády.  

 V ńtruktúre tretieho sektora nedochádza k výraznejńím zmenám, pretrváva jeho rôznoro-

dosť a pestrosť.  

 Na Slovensku v súčasnosti pôsobí pribliņne 40 rôznych platforiem a koalícií MNO. V ich 

rámci sa dajú rozlíńiť 4 základné inńtitucionálne typy: 

- federácie – zdruņujú rôzne platformy či koalície MNO; 

- platformy a koalície (okolo 20, sú veğmi rôznorodé, čo sa týka členstva a veğkosti: počet 

členov je od 3 do 170, typicky vńak od 20 do 30 MVO); 

- ad hoc koalície – reprezentujú skupinu iniciatívnych MNO pôsobiacich v rámci celońtátnej 

kampane na nejakú tému; svoju legitimitu získavajú nie z formálne registrovaného člen-

stva, ale od svojich priaznivcov, ktorí vyjadrujú podporu v podobe podpisov pod petíciami, 

vyhláseniami či hromadnými pripomienkami v legislatívnom procese; 

- regionálne koalície a platformy. 

 Mimovládny sektor na Slovensku netvoria iba aktivity či kampane – nech sú akokoğvek 

početné a významné. Jeho imanentnou súčasťou je aj inńtitucionálne zázemie, vedome budo-

vaná a vyuņívaná inńtitucionálna infrańtruktúra. Sem patria predovńetkým organizácie posky-

tujúce poradenstvo v organizačných, ale najmä v právnych otázkach občanom, občianskym 

iniciatívam či mimovládnym organizáciám v rôznych oblastiach dodrņiavania ğudských a ob-

čianskych práv; dokumentáciu a monitoring dodrņiavania práv; komentovanie a analýzy 

tvorby legislatívy, otváranie priestoru pre pôsobenie iných ako ńtátnych inńtitúcií v poskyto-

vaní sluņieb, v sociálnej oblasti či v zdravotníctve.
14

 

                                                           
13

 Medzinárodný porovnávací výskum neziskového sektora pripravený Univerzitou Johna Hopkinsa, ktorý 

rozdeğuje neziskové sektory v skúmaných krajinách na tie, v ktorých dominujú sluņby a na tie, v ktorých 

dominuje expresívna (tzv. advokačná) funkcia zaradil Slovensko medzi ńtáty, v ktorých dominuje expresívna 

funkcia – 59 % pracovníkov neziskového sektora pôsobí v tejto oblasti, 34 % v oblasti poskytovania sluņieb. 

(Podğa Strečanský 2004: 200). 
14

 K najvýznamnejńím takýmto organizáciám patria napríklad: Občianske zdruņenie Centrum pre podporu 

miestneho aktivizmu (CEPA), Nadácia Občan a demokracia, Nadácia Charty 77, Transparency International 

Slovakia, občianske zdruņenie Aliancia Fair Play, Nadácia Milana Ńimečku, Slovenský helsinský výbor; ako aj 
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 Činnosť, ale i udrņateğnosť MNO do značnej miery závisí od jeho financovania. V tejto 

oblasti na jednej strane dońlo k poklesu disponibilných zdrojov zo zahraničia, na druhej strane 

zase v ostatných rokoch vzrastá objem domácich verejných prostriedkov poskytovaných 

MNO. Tie prúdia do prostredia mimovládneho neziskového sektora viacerými spôsobmi: 

nárastom prostriedkov získavaných z 2 % dane
15

, ďalej priamym prideğovaním dotácií
16

, 

z rozpočtov ministerstiev, vyńńích územných celkov alebo prostriedkov z európskych fondov. 

Podiel súkromných zdrojov na financovaní sektora kontinuálne klesá. Podğa niektorých 

názorov „napojenie na verejné zdroje v sebe nesie riziko rastúcej závislosti od ich spravovate-

ğov, pričom niektoré MVO sa môņu postupne premieņať na polovládne agentúry“ (Slovensko 

2008: 616). Počet organizácií, ktoré sa uchádzajú o získanie 2 % z dane kvantitatívne kontinu-

álne rástol, a medzi najväčńích príjemcov takto získaných finančných zdrojov dlhodobo patria 

predovńetkým nadácie prepojené s významnými korporáciami
17

 a neziskové organizácie 

venujúce sa problematike zdravia, pomoci chorým a boju proti rakovine. Predstavitelia 

verejného sektora na Slovensku systém 2 %-nej daņovej asignácie oceņujú ako dôleņitý 

decentralizovaný mechanizmus podpory MNO a povaņujú ho za efektívnejńí a lacnejńí ako sú 

centralizované mechanizmy podpory (napríklad dotácie, subvencie, finančné príspevky od 

ńtátnych inńtitúcií) – tie sú navyńe podğa ich skúseností „neraz spojené s prebyrokratizova-

nými poņiadavkami na prijímateğov i s formalistickým vyhodnocovaním, a sú poznamenané 

obmedzeniami, aké vyplývajú zo ńtátneho rozpočtu“ (Slovensko 2009: 541).  

 Neraz zloņitý vnútropolitický vývoj na Slovensku v 90. rokoch spôsobil, ņe advokačná 

a servisná funkcia neziskového sektora sa nerozvíjali rovnomerne. Advokačné funkcie 

neziskových organizácií sa dostávali do popredia práve kvôli reflektovaným a kritizovaným 

deficitom v demokratickom vývoji a spravovaní krajiny. Viditeğné kampane, v ktorých sa 

neziskový sektor dostával do konfrontácie so ńtátnou mocou (Tretí sektor SOS) alebo pôsobil 

ako mobilizačný aktér pred voğbami (predvolebné kampane v rokoch 1998 a 2002) spôsobili, 

ņe obraz neziskových organizácií ostal poznačený touto politickou aktivitou. „Mimovládny 

sektor sa dostával do pozornosti a do povedomia verejnosti najmä cez veğké politické témy 

(udrņanie demokracie) a cez pojmy ako ´grémium´, ´sektor´ a pod. Po vnútropolitických zme-

nách sebareflexia v mimovládnom sektore často zotrvávala na jednostrannej hyperbolizácii 

vlastného významu a zásluh na uvedených zmenách“ (Strečanský 2004: 212). 

 Téma rovnakých príleņitostí, ktorá je v ğudsko-právnej agende MNO kğúčovou, sa stávala 

v ostatných rokoch čoraz aktuálnejńou aj pre mimovládne organizácie, ktoré poskytujú sluņby 

vo verejnom záujme. 

 Mimovládny sektor na Slovensku pôsobí ako aktér vyznačujúci sa akcieschopnosťou a dis-

ponujúci vysokým odborným potenciálom. Neznamená to vńak, ņe táto skutočnosť môņe byť 

automaticky chápaná ako indikátor sily a rozvinutosti slovenskej občianskej spoločnosti. Soņa 

Szomolanyi (2005: 351) v tejto súvislosti vyslovila hypotézu, ņe „obraz rozvinutej občianskej 

spoločnosti na Slovensku, ktorý sa podarilo aj úspeńne exportovať do zahraničia, je skôr 

dôkazom významu ´malých veličín´, tej povestnej kritickej masy aktérov na mezoúrovni 

vertikálnej ńtruktúry spoločnosti, ktorí v kritických situáciách dokázali urobiť správne roz-

hodnutia a vo vypätých situáciách mobilizovali ńirńiu verejnosť.“  

 „Tak či onak občianske zdruņovanie na Slovensku postupne mohutnelo, neziskový sektor 

sa pluralizoval a čiastočne sa aj profesionalizoval. Jeho jednotlivé súčasti sa udomácņovali 

                                                                                                                                                                                     
nekomerčný poskytovateğ internetových komunikačných a informačných sluņieb pre občianske organizácie – 

ChangeNet atď. 
15

 Kaņdá fyzická a právnická osoba (resp. kaņdý daņovník) sa môņe rozhodnúť 2 % dane zo svojho príjmu 

poukázať ņou vybranej MNO. 
16

 (Poloņka 642001 v ńtátnom rozpočte pre beņné transfery) Ak sa porovná rok 2007 s rokom 2000, moņno 

sledovať skoro dvojnásobný nárast v pridelených dotáciách v beņných cenách. (Slovensko 2008: 618) 
17

 Nadácia Slovenského priemyselného podniku, Nadácia Slovenskej sporiteğne, Nadácia Vńeobecnej úverovej 

banky, Nadácia Orange a Nadácia Tatra banky. 
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ako priestor pre vyjadrenie rôznych záujmov a názorov a pre ochranu rôznych práv, pre 

zvyńovanie citlivosti verejnosti k novým témam kvality ņivota, ako priestor pre poskytovanie 

sluņieb, pre spoločenskú solidaritu i pre spoločenské inovácie.“ (Bútora 2004: 15). 

Formálne ekonomické záujmové skupiny: formálne silné, neformálne oslabené ? 

Najvýznamnejńími formálnymi ekonomickými záujmovými skupinami sú zdruņenia zamest-

návateğov a podnikateğov a zdruņenia zamestnancov (odbory).  

 Obnovenie plurality vlastníckych foriem po roku 1989 zmenilo sociálnu ńtruktúru sloven-

skej spoločnosti: z takmer rovnorodej masy socialistických pracujúcich sa začali vynárať dife-

rencované záujmové skupiny zamestnancov a zamestnávateğov. 

 V oblasti politiky sa formoval systém pluralitnej politickej reprezentácie záujmov a sú-

časne sa dopĝņal o súbeņnú reprezentáciu záujmov prostredníctvom záujmových organizácií a 

občianskych zdruņení.  

 Hneď na počiatku transformačného procesu sa začalo inńtitucionalizovať aj sociálne part-

nerstvo
18

 – a to v podmienkach socialistickým systémom zhomogenizovanej (z hğadiska 

vlastníctva výrobných prostriedkov) sociálnej ńtruktúry, keď eńte de facto nejestvovali ani 

hlavní aktéri takejto inńtitúcie – autonómne zamestnávateğské zdruņenia a ńtandardné odbo-

rové organizácie. Vytvorenie inńtitúcie tripartity v tomto období bolo moņné povaņovať za 

signál, ņe tvorcovia nového spoločensko-politického systému si uvedomovali, ņe transformá-

cia v oblasti spoločenskej práce a kolektívnych pracovných vzťahov môņe viesť aj k napätiam 

a konfliktom a ņe je potrebné vopred vytvoriť inńtitúcie, v ktorých by sa tieto konflikty rieńili 

rokovaním. Strany tripartity – rodiaci sa sociálni partneri – akceptovali politickými elitami 

(vládami) deklarovanú potrebu rýchleho vytvorenia súkromných vlastníkov výrobných pro-

striedkov (podnikateğov a zamestnávateğov), ergo rýchlu a razantnú privatizáciu, potrebu zvý-

ńenia efektívnosti a konkurencieschopnosti ekonomiky (vrátane nevyhnutnej reńtruk-

turalizácie a modernizácie) a súčasne potrebu udrņania sociálneho zmieru. Kumulácia týchto 

cieğov reflektovala systémovú zmenu v oblasti spoločenskej práce a vńeobecná spoločenská 

podpora – vrátane podpory zo strany formálnych ekonomických záujmových skupín ako 

aktérov tripartity – takúto zmenu legitimizovala. Ustanovenie tripartitného orgánu bolo 

inńpirované vzorom zvonka (ako inńtitúcie osvedčenej vo vyspelých demokratických ńtátoch) 

a iniciované zhora (zo strany vlády) (Čambáliková 1996). Formovanie tripartity bolo pozna-

menané i vysokou politickou prestíņou vlády po novembri l989. Oproti tomu odbory boli 

zaťaņené bremenom minulosti ako dedič štátoodborov
19

 a boli bez jasnej vízie a čitateğnej 

koncepcie svojej činnosti v nových podmienkach. Ńtát bol vlastne eńte stále monopolným 

zamestnávateğom a podnikateğom. Odbory boli legislatívnymi zmenami zbavené niektorých 

právomocí spolurozhodovania a kontroly na podnikovej úrovni; iné oprávnenia vńak získali – 

a to legislatívne zabezpečené právo
20

 participovať na vńetkých úrovniach sociálneho dialógu 

ako jediný reprezentant zamestnancov. Nemoņno vylúčiť domnienku, ņe „to, ņe ńtát akcepto-

val ako jediného a výlučného zástupcu zamestnancov Konfederáciu odborových zväzov 

(KOZ), potvrdilo výmenu privilegovaného postavenia odborov za dobrovoğné akceptovanie 

určitých sebaobmedzení pri vyjednávacom procese“ (Malová 1996: 409). Faktom vńak je, ņe 

v tomto období neexistovali (a dodnes neexistujú) alternatívne odborové ńtruktúry, ktoré by 

spĝņali poņadované kritériá reprezentatívnosti
21

. 

                                                           
18

 Vo forme tripartitných rokovaní (zamestnávateğov, zamestnancov a vlády) na celońtátnej úrovni a bilaterál-

nych kolektívnych vyjednávaní zamestnancov a zamestnávateğov na úrovni podnikov a hospodárskych sektorov.  
19

 Toto označenie charakterizuje nielen monopolné postavenie Revolučného odborového hnutia, ale aj jeho úzku 

previazanosť s vládnucou totalitnou ńtátnou mocou a ideológiou socialistického ńtátu pred rokom 1989. 
20

 Zákon 4. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a zákon č. 106/1999 z 12. mája 1999 o hospodárskom a 

sociálnom partnerstve (zákon o tripartite). 
21

 Napriek zákonu č. 120/1990 Zb. o pluralite odborov si KOZ SR uchováva privilegované (monopolné) postave-

nie v tripartite, pretoņe nevznikli ņiadne iné odbory, ktoré by spĝņali kritériá reprezentatívnosti určené v ńtatúte 

tripartity, resp. v zákone o tripartite. 
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 Privatizácia podnikov tieņ umoņnila, aby sa z niektorých ich manaņérov stali ich vlastníci, 

a teda zamestnávatelia. Čím viac vláda vo svojej privatizačnej stratégii preferovala vytvorenie 

tzv. kapitálotvornej vrstvy, tým viac ju tento záujem spájal s rodiacim sa ńpecifickým 

zamestnávateğským a podnikateğským záujmom. Vláda teda mohla - aj v rámci tripartitných 

rokovaní - rátať s podporou a lojalitou formujúcich sa zamestnávateğov (privatizérov). 

(Čambáliková 1997: 127) 

 Inńtitúcia tripartity – Rada hospodárskej a sociálnej dohody (RHSD) bola pôvodne 

zriadená na základe vzájomnej dohody zúčastnených aktérov. Podğa pôvodného Štatútu boli 

obsahom jej rokovaní hospodárske, sociálne, mzdové a pracovno-právne otázky a výsledkom 

rokovaní generálna dohoda upravujúca podmienky a vzťahy v tejto sfére. Generálna dohoda 

je gentleman agreement. Na rozdiel od kolektívnej zmluvy (uzatváranej na úrovni podniku 

alebo hospodárskeho odvetvia) nemá právnu, ale „len“ politickú a morálnu záväznosť. V roku 

1999 prijatý zákon č. 106/1999 Z.z. O hospodárskom a sociálnom partnerstve (zákon o tripar-

tite) v porovnaní s pôvodným Štatútom nezmenil ani obsah činnosti tripartity, ani kompeten-

cie jej aktérov.  

 Prvá generálna dohoda bola podpísaná v roku 1991. Uņ po roku fungovania tripartity pred-

stavitelia odborov na Slovensku okrem zvýrazņovania pozitív tejto inńtitúcie začali 

upozorņovať aj na problém aktuálny dodnes: na (ne)dodrņiavanie dohôd sociálnych partnerov 

a na „zámerné vynechávanie tripartity z rozhodovacieho procesu“
22

. 

 Do roku 1997 sociálni partneri na Slovensku kaņdoročne dospeli k podpísaniu generálnej 

dohody, potom vńak boli tripartitné rokovania preruńené. Rozporná interpretácia príčin preru-

ńenia a vzájomné obviņovanie sa z nedodrņiavania pravidiel a dohôd prehlbovalo rozpory 

najmä medzi KOZ a vládou. Čoskoro sa vńak začali objavovať aj nezhody vo vnútri samot-

ných odborov, ako aj medzi odbormi a zamestnávateğmi. Asociácia zamestnávateľských 

zväzov a zdruţení (AZZZ), ktorá bola (aņ do roku 2004) výlučným zástupcom zamestnávate-

ğov v tripartite, začala vyjednávať s vládou aj bilaterálne, bez účasti odborov
23

.  

 Vedenie KOZ podporovalo vtedajńiu politickú opozíciu a prezentovalo odbory ako aktéra, 

ktorého prioritou je zápas o "zmenu ńtýlu politiky" v slovenskej spoločnosti. 

 Po parlamentných voğbách odborári na sneme KOZ v novembri 1998 konńtatovali, ņe nová 

vláda
24

 s plnením svojich predvolebných sğubov odborárom otáğa. 

 Po voğbách v roku 2002 sa vzťahy medzi odbormi a vládou eńte zhorńili. Pravicovo 

orientovaná vláda
25

 pokračovala vo vytváraní priaznivého prostredia pre zahraničné investície 

a v záujme zvýńenia flexibility pracovného trhu liberalizovala Zákonník práce. V roku 2004 

parlament zruńil dovtedajńí zákon o tripartite - novela zákona vytvorila Radu hospodárskeho a 

sociálneho partnerstva (RHSP), ktorá mala pôsobiť len ako poradný orgán vlády. 

 Kým napriek vńetkým rozporom v odborových zväzoch ostala zachovaná ich streńná plat-

forma (KOZ), zamestnávatelia sa rozńtiepili. 30. marca 2004 vznikla ďalńia streńná organizá-

cia zamestnávateğov – Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Zaloņilo ju 18 zamest-

návateğských zväzov a osem individuálnych členov, ktorí svoj odchod z AZZZ odôvodnili 

tým, ņe AZZZ nemá predpoklady efektívne zastupovať záujmy slovenských zamestnávateğov 

doma, ani v rámci EÚ. RÚZ preukázala svoju reprezentatívnosť a v súlade so zákonom 

o tripartite sa stala jej ďalńím členom.  

 Po parlamentných voğbách v roku 2006, ktoré priniesli zmenu vlády
26

, sa odborárom 

splnila jedna z ich kğúčových poņiadaviek – bol prijatý (staro)nový zákon o tripartite (zákon 

                                                           
22

 Stanovisko KOZ k činnosti RHSD z januára 1993. 
23

 Toto bolo podğa politologičky D. Malovej časté najmä v rokoch 1997 – 1998 a niektoré rokovania sa týkali 

privatizácie ńtátnych podnikov (Malová 1997). 
24

 Tzv. prvá vláda premiéra M. Dzurindu (1998 – 2002). 
25

 Tzv. druhá vláda premiéra M. Dzurindu (2002 – 2006). 
26

 Nastúpila vláda premiéra Roberta Fica (2006 – 2010). 
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č. 103/2007 Z.z. o trojstranných konzultáciách na celońtátnej úrovni), ktorý Hospodársku a 

sociálnu radu opäť definuje ako konzultačný a dohodovací orgán sociálneho partnerstva na 

celońtátnej úrovni. Súčasne s platnosťou od 1. 4. 2007 sa obnovil inńtitút extenzie kolektívnej 

zmluvy vyńńieho stupņa (KZVS).  

 To, ņe realizácia priorít sociálnych partnerov, formálnych ekonomických záujmových 

skupín (dlhodobo sú nimi najmä Zákonník práce a legislatívna úprava kolektívneho vyjed-

návania) na Slovensku stále úzko súvisí so zmenou vlády, sa zatiağ potvrdilo a potvrdzuje po 

kaņdých parlamentných voğbách. Kým po voğbách v roku 2010 nová vládna koalícia 

iniciovala aktivity smerujúce k liberalizácii Zákonníka práce a k zruńeniu extenzie kolektív-

nych zmlúv vyńńieho stupņa, po nasledujúcich predčasných (v roku 2012), ako aj ďalńích 

voğbách v riadnom termíne (2016) sa nová vláda, deklarujúca sa ako sociálno-demokratická 

pokúńala tieto snahy tlmiť.  

 Slovenské odbory na prvý pohğad disponujú a disponovali vńetkými kğúčovými zdrojmi 

vplyvu formálnych organizovaných záujmových skupín. Na počiatku postsocialistickej trans-

formácie spoločnosti predstavovali jednotnú odborovú centrálu s vybudovanou organizačnou 

ńtruktúrou a s mohutnou členskou základņou; inńtitucionálny a legislatívny rámec im umoņņo-

val a umoņņuje participáciu na rozhodovacích procesoch na vńetkých úrovniach; majetok a 

finančné príjmy
27

 im umoņņoval a umoņņuje finančnú nezávislosť a autonómnosť. Prečo teda 

bol a stále je ich vplyv na spoločenské dianie, ako aj na dianie v podnikoch relatívne slabý? 

Zdá sa, ņe paradoxne ich reálna slabosť vyplývala z ich (formálnej) sily. "Slabosť odborov na 

Slovensku vyplýva najmä zo spôsobu ich transformácie, v ktorej sa uprednostnilo zachovanie 

právnej kontinuity, majetku a výsadného postavenia voči vláde" (Malová – Rybář 2006: 286). 

Monopolný prístup k participácii na rozhodovaní znamenal v očiach verejnosti (a členov 

odborov) monopolnú zodpovednosť aj za negatívne dôsledky nevyhnutných reforiem v ob-

lasti pracovného trhu, sociálnej a ekonomickej oblasti a v oblasti (ne)zamestnanosti. Sloven-

ské odbory sa snáď aņ príliń sústredili na „veğkú politiku“; na nevykryńtalizovanej politickej 

scéne sa nie vņdy pre verejnosť čitateğne a pre obhajobu záujmov zamestnancov nie vņdy 

efektívne spájali s rôznymi politickými stranami. Vedenie KOZ sa angaņovalo v „boji za 

demokraciu“ či za „ńtýl vládnutia v ńtáte“, v očiach svojich členov vńak často zlyhávalo pri 

obhajobe zamestnancov, pri vyjednávaní o mzdách a zanedbávalo podnikovú úroveņ. Práve to 

vńak bolo prioritné pre zamestnancov a práve toto zamestnanci očakávali od odborov. 

Nenaplnenie týchto očakávaní viedlo k prehĝbeniu odcudzenia medzi vedením a členskou 

základņou odborov, ako aj k nańtrbeniu dôvery v odbory ako v inńtitúciu, ktorá efektívne a 

nezińtne obhajuje záujmy zamestnancov. Dokonca aj snahy KOZ legislatívne zvyńovať vplyv 

odborov boli potom nezriedka chápané (a tieņ napríklad médiami interpretované) ako niečo, 

čo je výhodné pre funkcionárov odborov, ale irelevantné pre zamestnancov. Vedeniu odborov 

sa nedarilo a nedarí dostatočne mobilizovať svojich členov. Odborová organizovanosť vý-

razne klesla. Pomer odborárov k počtu vńetkých zamestnancov klesol pod 20 %. 

 Postavenie a vplyv formálnych ekonomických záujmových skupín na Slovensku ovplyvņo-

vala nielen postsocialistická transformácia spoločnosti, ale tieņ procesy globalizácie a integrá-

cie. Globalizácia prináńa interné i externé zmeny najmä v neprospech dborov, spôsobuje 

oslabenie ich organizačnej a vyjednávajúcej sily.  

 Dôsledky globalizácie (najmä pôsobenia nadnárodných korporácií) na jednej strane a dô-

sledky integrácie do nadnárodných politických a ekonomických ńtruktúr (vrátane prísluńnej 

koordinácie a regulácie) na druhej strane spôsobujú, ņe aj kompetencie národného ńtátu ob-

jektívne slabnú, alebo ich ńtát vedome deleguje na iné subjekty – nadńtátne či regionálne
28

. 
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 Odbory zdedili majetok bývalého Revolučného odborového hnutia (ROH), ktorý dnes spravuje Jednotný 

majetkový fond. 
28

 Dohody, ktorými súčasné vlády začleņujú svoje národné ńtáty do nadnárodných politických a ekonomických 

ńtruktúr a ktoré sú zaväzujúce aj pre budúce demokraticky zvolené národné vlády, zároveņ zväzujú, či aspoņ 
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Liberálny program ”vytláčania ńtátu” nezriedka pokračuje tendenciou vytláčania odborov 

z pracoviska – a to uplatņovaním takých foriem manaņmentu a riadenia, ktoré sú zamerané na 

individuálnu komunikáciu s jednotlivými pracovníkmi (teda dôrazom na individuálne zmluvy 

sa oslabuje pozícia kolektívnych zmlúv) aņ po odmietanie pôsobenia odborových organizácií 

na pracovisku. Odbory sú pri vyjednávaní o mzdách stavané pred dilemu: vyńńia mzda alebo 

menej pracovných miest, čo vedie k udrņiavaniu nízkej úrovne miezd, najmä pre kategórie 

zamestnancov, ktorí tradične tvorili jadro odborovej organizovanosti (s výnimkou automo-

bilového priemyslu v ostatnom období). (Analýza 2016) Prehlbuje sa dualizácia trhu práce. 

Organizovanie tých, ktorí sú na pracovnom trhu znevýhodnení je ťaņńie, a ich organizovanosť 

je niņńia ako kedykoğvek predtým – a to je ďalńím dôvodom ich slabej vyjednávajúcej 

pozície. Vytvára sa začarovaný kruh: keďņe znevýhodnení neobhajujú účinne svoje záujmy, 

stávajú sa stále menej schopnými tak konať – a to tak vo vzťahu k zamestnávateğovi, ako aj 

vo vzťahu k uskutočņovanej politike. 

 V miere, v akej rastú moņnosti kapitálu neohraničovať svoje moņnosti hranicami ńtátu, 

klesajú moņnosti organizácie menej mobilnej strany zamestnancov, ako aj moņnosti národ-

ných vlád stanovovať strane kapitálu podmienky kooperácie. Tým sa vo vnútri ńtátu menia 

politické pomery pre kolektívne vyjednávanie a to aj vtedy, ak k migrácii kapitálu aktuálne 

ani nedochádza; národné vlády a národné odbory totiņ reagujú vo svojich kalkuláciách na 

moņnosť prilákania kapitálu uņ preventívnymi ústupkami. Pre národnú politiku to znamená, 

ņe uņ nie je schopná stanovovať a najmä presadzovať pravidlá, ktoré strane kapitálu ukladajú 

záväzky smerujúce k vńeobecnému prospechu. Čoraz väčńí vplyv pri formovaní pravidiel, 

ktoré vládnu v globálnej ekonomike, získavajú nadnárodné korporácie. Ich kritici tvrdia, ņe 

práve nadnárodné korporácie, a aj nadnárodné politické a ekonomické organizácie (ako 

napríklad GATT, Svetová banka, Medzinárodný menový fond, WTO) a dohody národných 

vlád s nimi ovplyvņujú postavenie a vyjednávajúcu silu tradičných sociálnych partnerov (ergo 

domácich formálnych ekonomických skupín) a de facto obmedzujú priestor ich zmluvnej 

voğnosti – a to tak v oblasti sociálnej a mzdovej politiky podniku, ako aj na národnej úrovni. 

Súčasne sa vńak negenerujú ņiadne nové záujmové skupiny, či nové sociálne hnutia, ktoré by 

vyvíjali efektívny tlak, aby tieto nadnárodné subjekty súčasne s kompetenciami prevzali od 

tradičných sociálnych partnerov (ekonomických záujmových skupín) aj ich tradičné záväzky. 

 Na druhej strane tlak integračných poņiadaviek a pravidiel Európskej únie má tak na 

uchovanie vplyvu formálnych ekonomických skupín (najmä v rámci inńtitúcií sociálneho 

partnerstva), ako aj na ich spoluprácu s neekonomickými záujmovými skupinami pozitívny 

(minimálne formálno-inńtitucionálny) vplyv. Tlak týchto kritérií totiņ nabáda posilņovať 

demokratické inńtitúcie a k prístupu, ktorý uprednostņuje dosiahnutie konsenzu a umoņņuje 

participáciu a kooperáciu.  

 Spolupráca ekonomických a neekonomických záujmových skupín vńak zatiağ nie je na 

Slovensku veğmi rozvinutá, a nie je inńtitucionalizovaná. (Analýza 2016) Jednou z príčin 

môņe byť, ņe kým odbory zdôrazņujú aj sociálne občianske práva (a potrebu ochrany 

sociálnej dimenzie občianstva), neekonomické záujmové skupiny sa sústreďujú najmä na 

občianske a politické práva. Vo vzťahu k politickému systému sa to prejavuje aj v tom, ņe 

MNO sa – na rozdiel od odborov, ktoré skôr uprednostņujú politické strany (a vlády) oriento-

vané (aspoņ rétorikou) ğavicovo – častejńie prikláņajú k pravicovým politickým stranám 

(a tzv. reformným vládam). Kým odbory zdôrazņujú skôr pozitíva sociálneho ńtátu a potrebu 

uchovania jeho funkcií a zodpovednosti; MNO skôr zdôrazņujú potrebu reforiem a presadzujú 

zrovnoprávnenie ńtátnych a neńtátnych aktérov aj v oblasti sociálnej politiky.  

                                                                                                                                                                                     
limitujú ich budúce konanie. Napríklad pod tlakom záväzku dodrņania finančnej stability môņu tieto vlády len 

s čoraz väčńími ťaņkosťami dodrņiavať materiálne a finančné záväzky, ktoré v minulosti súviseli s realizáciou 

veğkorysej sociálnej politiky (národného) ńtátu. 
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 S rastom legitimizácie a apologetizácie liberálneho typu politiky sa nielen samotné obory, 

ale aj princípy a záujmy, ktoré obhajovali, dostávali do čoraz ťaņńej pozície. Odborové 

ńtruktúry boli v transformujúcom sa Slovensku neraz – priamo či nepriamo – vnímané ako 

"staré ńtruktúry", brzdiace nevyhnutné transformačné procesy. Práve proces integrácie do 

európskych ńtruktúr priniesol pre slovenské odbory pozitívny efekt – EÚ posilnila nielen legi-

timitu odborov ako aktéra, ale legitimizuje aj odborovú politiku spätú s podstatou Európskeho 

sociálneho modelu. Najmä v období realizácie pravicovo-reformnej politiky predstavuje takto 

chápaná politika EÚ – aspoņ v podobe vízie – legitímnu sociálno-demokratickú alternatívu 

politike silnej liberálnej vlády. (Čambáliková 2010: 91) Súčasne princípy a ńtandardy platné 

v EÚ uğahčujú ochranu práv a záujmov zamestnancov vo vzťahu k zamestnávateğom
29

. 

 Podobne sa na relevantné inńtitúcie EÚ – ako na svoju záńtitu - obracajú aj slovenské 

MNO
30

. 

 Zástupcovia slovenských zamestnávateğov a podnikateğov majú – najmä v porovnaní so 

slovenskými odborármi – k politike EÚ, ako aj k jej rastúcemu vplyvu na politiku národných 

ńtátov kritickejńí postoj (prekáņajú im napríklad snahy o daņovú harmonizáciu). 

 Záujmové skupiny sú si vedomé dôleņitosti zastupovania svojich záujmov na národnej, ale 

aj na európskej úrovni: „V otázkach, v ktorých zostáva kompetencia na národnej úrovni, je 

dôleţitejšie zastupovanie na národnej úrovni. Ale je tu trend, ţe otázok, ktoré treba riešiť na 

úrovni EÚ pribúda“
31

. Reflektujúc túto situáciu, najmä zástupcovia slovenských zamest-

návateğov a ich zdruņení obhajujú svoje záujmy aktívne nielen na národnej, ale aj na európ-

skej úrovni – a to aktívnejńie ako zástupcovia slovenských odborov. Zdá sa, ņe slovenské 

odbory sú aņ doposiağ viac vďačným prijímateğom ako aktívnym spolutvorcom európskej (aj 

odborovej) politiky.  

 

Reprezentácia záujmov na Slovensku: niekoľko (záverečných) poznámok  

 

V súčasnosti je uņ v Slovenskej republike dobudovaný systém politických i mimopolitických 

inńtitúcií na garanciu občianskeho statusu a na realizáciu občianskej roly občanov Slovenska. 

Existuje systém demokratických inńtitúcií, ktoré umoņņujú participáciu občanov na obsahu 

oprávnení, vyplývajúcich zo statusu občana, ako i inńtitúcií umoņņujúcich participáciu obča-

nov na kvalitatívnom vymedzovaní tohto statusu. Predovńetkým občania-voliči, vykonávajúci 

a súčasne legitimizujúci politickú moc, de facto legitimizujú aj základy tohto zväzku v slo-

bodných voğbách. Jeho podobu vńak súčasne môņu ovplyvņovať aj ako zdruņení občania 

prostredníctvom ńirokého spektra politických, ako aj neopolitických záujmových a občian-

skych zdruņení a organizácií. 

 Slovenská republika (ako členská krajina EÚ) v súčasnosti poskytuje svojím formálnym 

legislatívnym a inńtitucionálnym rámcom pre vńetky formálne ekonomické, ako aj neekono-

mické (občianske) a iné záujmové skupiny, organizácie, spolky a zdruņenia platformu pre 

zdruņovanie, činnosť a participáciu na vńetkých úrovniach a vo vńetkých sférach kompati-

bilnú s Európou. 

                                                           
29

 Vyjadrenie člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, zástupcu KOZ: „ Bez Európskej únie by nás 

zamestnávatelia na Slovensku rozdrvili. Zamestnávatelia na Slovensku majú skôr sklony k ranému kapitalizmu. 

Berú však ohľad na Európsku úniu a EÚ nám poskytuje záštitu.“ (Čambáliková 2010: 91) 
30

 Napr. v októbri 2008 Európska komisia oznámila začatie konania proti SR na základe sťaņnosti, ktorú podalo 

dvadsať mimovládnych environmentálnych organizácií zo Slovenska. Pod hrozbou moņnej straty niekoğkých 

miliárd z eurofondov NR SR v júni 2009 opätovne zakotvila princíp účasti na konaní pre environmentálne MNO 

pri povoğovaní činností podliehajúcich vplyvov na ņivotné prostredie (EIA) a v marci 2010 opätovne tento zákon 

novelizovala v súlade s poņiadavkami EK, resp. environmentálnych zdruņení.  
31

 Prezident Zdruņenia podnikateğov Slovenska a predseda výboru Republikovej únie zamestnávateğov pre 

medzinárodné záleņitosti a záleņitosti EÚ a člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (ECOSOC). 
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 Z početného a rôznorodého spektra spolkov a zdruņení na Slovensku sme sa v tomto 

článku sústredili najmä na formálne i neformálne ekonomické skupiny, ako aj neekonomické 

záujmové skupiny, ktoré sa – v tej či onej miere – zameriavajú na ovplyvņovanie rozhodnutí 

v oblasti verejných politík. Ich agenda, ako aj spôsoby jej artikulovania a presadzovania sa uņ 

v značnej miere europeizovali. Spoločne s posunom k demokratickým inńtitúciám dońlo 

k posunu k profesionalizácii a expertnému poznaniu. Analyzované záujmové skupiny vstúpili 

do sféry inńtitucionalizovanej politiky, pričom formy ich zapojenia sa posúvajú od (neo)kor-

porativistických k pluralitným. Trend „odklonu od politiky sporu k depolitizácii“ sa prejavuje 

aj v tom, ņe i skupiny či hnutia, ktoré nemajú garantované zastúpenie v oficiálnych ńtruktú-

rach (t. j. nemajú legislatívne garantovaný a inńtitucionálne vybudovaný prístup k rozhodova-

niu), ako napríklad environmentálne hnutia, „protestami s dramatickými prvkami len dopĝņajú 

tradičný inńtrumentálny aktivizmus, ktorého podstatou je snaha aktérov presadiť navrhované 

rieńenia prostredníctvom legislatívy, lobovania, t. j. inńtitucionalizovanými cestami“ (Kloco-

ková – Findor 2008: 117). Inńtitucionalizovaný vstup do sféry verejnej politiky umoņnený 

princípom oficiálnej participácie sám o sebe vńak nemusí byť cestou/spôsobom najefektívnej-

ńieho ovplyvņovania prijímaných rozhodnutí, resp. najefektívnejńou stratégiou presadzovania 

záujmov a dosahovania cieğov. Napríklad ekonomické záujmové skupiny zamestnávateğov a 

podnikateğov, ktoré mali garantovaný priestor participácie v oficiálnych ńtruktúrach, niekedy 

uprednostnili neoficiálne rokovania mimo nich – napríklad bilaterálne rokovania zamest-

návateğov s vládou mimo tripartitu (najmä v období privatizácie). Rovnako samotný počet 

členov (mohutnosť členskej základne) nemusí byť zárukou sily a vplyvu záujmovej skupiny 

(napr. odbory na počiatku transformačného procesu). Dôleņitejńím sa ukazuje akcieschopnosť 

a schopnosť mobilizácie svojich členov, ako aj verejnosti. Aj v tejto súvislosti narastá význam 

fenoménu sociálnych sietí a sociálnych médií (napr. Facebook) ako nástroja na mobilizáciu 

občanov i aktivistov. Sme svedkami vytvárania nových virtuálnych komunít s veğkým 

dosahom a mobilizačným potenciálom. Najmä mnohé MNO začali na presadzovane svojich 

cieğov intenzívnejńie vyuņívať nové technológie a tento trend sa dá očakávať aj v budúcnosti. 

V súčasnosti, kedy nadobúdajú čoraz väčńí význam marketingové komunikačné stratégie 

a previazanosť marketingu s verejnou politikou sa stáva neprehliadnuteğným fenoménom 

(Masár 2013), odbory zaostávajú v internetovej sebaprezentácii, ako aj v komunikácii a akti-

vizácii svojich členov touto formou.  

 Reálny vplyv – najmä ekonomických záujmových skupín – bol v 90-tych rokoch pozname-

naný najmä procesom postsocialistickej transformácie slovenskej spoločnosti, a súčasne čoraz 

silnejńím vplyvom ekonomickej globalizácie. Tieto procesy – spolu s procesmi európskej 

integrácie a regionalizácie prináńajú vńetkým záujmovým skupinám (kolektívnym aktérom) 

nové výzvy. Nabádajú ich hğadať priestor svojej kompetencie aj mimo tradičných rámcov, 

kreovať aj nové (regionálne, nadregionálne a medzinárodné) inńtitúcie a umoņņovať prístup 

novým individuálnym a kolektívnym aktérom, resp. občanom a zdruņeným občanom (umoņ-

niť a podnecovať čo najńirńie zapojenie občianskej verejnosti.) Nositeğmi tejto stratégie na 

súčasnom Slovensku sú najmä MNO.  

 Slovenská republika (ako členská krajina EÚ) v súčasnosti poskytuje svojím formálnym 

legislatívnym a inńtitucionálnym rámcom pre vńetky formálne ekonomické, ako aj neekono-

mické (občianske) a iné záujmové skupiny, organizácie, spolky a zdruņenia platformu pre 

zdruņovanie, činnosť a participáciu na vńetkých úrovniach a vo vńetkých sférach kompati-

bilnú s EÚ.  

 Inńtitucionalizovaný vstup do sféry verejnej politiky umoņnený princípom oficiálnej parti-

cipácie sám o sebe vńak nemusí byť vņdy najefektívnejńím spôsobom ovplyvņovania prijíma-

ných rozhodnutí, rovnako ako samotný počet členov (mohutnosť členskej základne) nemusí 

byť zárukou sily a vplyvu záujmovej skupiny. Dôleņitejńím sa ukazuje akcieschopnosť 

a schopnosť mobilizácie svojich členov, ako aj ńirńej verejnosti. Rovnako silu a akcieschop-
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nosť občianskej spoločnosti nemoņno automaticky odvodzovať od mnoņstva formálne exis-

tujúcich záujmových skupín, spolkov a zdruņení. Súčasnosť prináńa aj záujmovým skupinám 

(kolektívnym aktérom) na Slovensku nové výzvy. Nabáda ich hğadať priestor svojej kom-

petencie aj mimo tradičných rámcov, kreovať aj nové (regionálne, nadregionálne a medziná-

rodné) inńtitúcie a umoņņovať prístup novým individuálnym a kolektívnym aktérom, resp. 

občanom a zdruņeným občanom (umoņniť a podnecovať čo najńirńie zapojenie občianskej 

verejnosti.)  
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Abstrakt 
Ńtúdia ponúka za vyuņitia triednej klasifikácie EGP analýzu vývoja triednej ńtruktúry na 

Slovensku v období rokov 1988 aņ 2016. Identifikujeme niektoré hlavné vývojové trendy: 

1. výrazné zníņenie zastúpenia robotníckych tried (kvalifikovaných ako i nízko kvalifikova-

ných), trvalý nárast triedy drobných podnikateğov a rutinne nemanuálne pracujúcich; 2. po-

silņovanie zastúpenia medziğahlej triedy (stredná pozícia v triednej ńtruktúre), stabilizáciu 

zastúpenia servisnej trieda a zoslabovanie zastúpenia robotníckej triedy; 3. vytvára sa po roku 

1989 nový systém sociálnej stratifikácie, ktoré znamená posun od pyramidálneho typu k typu 

s najviac zastúpenou medziğahlou triedou a s podobným zastúpením servisnej a robotníckej 

triedy. Potvrdila sa taktieņ dôleņitosť sledovania rodového aspektu pri analýze vnútornej 

ńtruktúry triednych pozícií. Identifikovali sme výrazné rodové diferencie v zastúpení ņien a 

muņov v jednotlivých sociálnych triedach. Triedny prístup sa ukazuje ako nevyhnutný pre čo 

najkomplexnejńie pochopenie stavu a vývoja slovenskej spoločnosti, s prihliadnutím na ďalńie 

prezentované zistenia, ktoré jasne poukazujú na to, ņe triedne postavenie je aj v nańej 

spoločnosti veğmi dôleņitým determinantom ņivotných podmienok, príleņitostí a ńancí. 

 
Klúčové slová: sociálna stratifikácia, triedna ńtruktúra, sociálne triedy, triedna klasifikácia EGP, 

Slovensko 

 

Úvod 

 

Skúmanie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti patrí medzi ústredné a klasické témy socio-

logickej teórie a výskumu. Je z tohto dôvodu samozrejmé, ņe nachádzame veğmi prepraco-

vanú teoretickú konceptualizáciu a empirickú indikovateğnosť sociálno-ekonomického posta-

venia. Sociálno-ekonomický status (postavenie) beņne vyuņívame v niekoğkých rozńírených 

nuansách: niekedy ako zjednoduńené označenie pre premenné, akými sú vzdelanie, zamestna-

nie či príjem; často odkazuje k súhrnným konńtruktom (napríklad sociálna trieda, ņivotná 

úroveņ) formovaným pomocou súboru premenných; a v neposlednom rade sociálno-ekono-

mický status slúņi aj na vyjadrenie hierarchie povolaní (vyjadrená prostredníctvom ńkály pre-

stíņe povolaní).  

 Medzi najčastejńie vyuņívané indikátory sociálno-ekonomického statusu, v závislosti od 

reflexie rozhodujúceho aspektu sociálnej pozície, následne patrí dosiahnuté vzdelanie, príjem 

a jeho deriváty (napríklad veğkosť príjmu, subjektívna /ne/dostatočnosť príjmu), zamestna-

necký status (dosiahnutá pozícia na trhu práce, postavenie v rámci vykonávanej pracovnej 

činnosti, prestíņ povolania/zamestnania), ņivotná úroveņ (veğkosť majetku, spotreby, vybave-

nosť domácnosti, kvalita bývania, ņivotné podmienky, a pod.) a triedne postavenie. Medzi 

spomínanými vymedzujúcimi charakteristikami sociálno-ekonomického postavenia následne 

zaznamenávame silnú vzájomnú koreláciu.  

                                                           
1
 Ńtúdia vznikla ako výstup rieńenia projektu APVV-14-0639 „Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita 

v slovenskej spoločnosti“ a výskumnej úlohy VEGA č. 1/0062/15 „Ņivotné ńance sociálnych aktérov v kontexte 

spoločenského vývoja na Slovensku“.  
2
 Koreńpondencia: Mgr. Roman Dņambazovič, PhD., Katedra sociológie, Filozofická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave, Gondova 2, 814 99 Bratislava, Slovenská republika. 

E-mail: roman.dzambazovic@uniba.sk 
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 Konkrétna operacionalizácia sociálno-ekonomického postavenia sa odvíja od cieğa ana-

lýzy, od ich teoretického a metodologického ukotvenia a v neposlednom rade aj od dostup-

nosti údajov. Sociológia má k dispozícii nielen jednodimenzionálne, ale i veğmi prepracované 

a sofistikované multidimenzionálne indikácie sociálno-ekonomického postavenia. Jednou 

z nich je práve triedne postavenie, ktoré bude východiskom pri identifikácii vývoja sociálnej 

stratifikácie na Slovensku od konca 80-tich rokov 20. storočia aņ po súčasnosť.  

 Triedna analýza sa pritom na dlhńie obdobie vytratila z náńho politického, akademického 

(Búzik 2008: 7) ako i verejného diskurzu. Na mnohé príčiny a dôsledky tejto skutočnosti bolo 

uņ poukázané (napríklad Bahna – Dņambazovič 2010; Dņambazovič 2007; Sopóci 2000; 

Sopóci – Búzik 1999; Sopóci – Dņambazovič 2003). Postupne ale dochádza k výraznej 

„resuscitácii“ záujmu o témy sociálnej stratifikácie, sociálnych nerovností a triednej analýzy 

(viac pozri napríklad Laiferová a kol. 2016: 41-43). Posledné desaťročie, ktoré by sme mohli 

charakterizovať ako obdobie „fázového zrýchlenia“ je toho zjavným dôkazom a znamená 

dobiehanie svetovej sociológie a splatenie dlhu vo výskume sociálnej stratifikácie a sociálnej 

mobility.  

 Predkladaná ńtúdia je iba malým čriepkom do celkového obrazu o sociálnom rozvrstvení 

slovenskej spoločnosti a jej vývoji. Základnými výskumnými otázkami, na ktoré sa pokúsime 

odpovedať sú: Aký je vývoj triednej ńtruktúry Slovenska od osemdesiatych rokov minulého 

storočia po súčasnosť? Dochádza k zmene systému sociálnej stratifikácie slovenskej spoloč-

nosti? Zastúpenie ktorých sociálnych tried narástlo a ktorých sa zmenńilo? Zmenili sa odstupy 

medzi nimi? Aké sú moņné vysvetlenia takéhoto vývoja? Aká je súčasná podoba triedneho 

rozvrstvenie slovenskej spoločnosti z hğadiska vybraných charakteristických znakov jednotli-

vých sociálnych tried? 

 

Triedna analýza (sociologické východiská) 

 

Pri triednej analýze má sociológia k dispozícii mnohé ńtandardne vyuņívané a osvedčené 

ukazovatele vymedzujúce triedne postavenie za pomoci rôznych triednych klasifikácií (naprí-

klad triedna klasifikácia EGP
3
, European Socio-economic Classification /ESeC – Európska 

sociálno-ekonomická klasifikácia/, European Socio-economic Groups /ESeG – Európske so-

ciálno-ekonomické skupiny/, Wrightova triedna typológia, Esping-Andersenov post-indus-

triálny model tried), ńkály prestíņe povolaní ako napríklad Standard International Occupatio-

nal Prestige Scale (SIOPS – Ńtandardná medzinárodná ńkála prestíņe zamestnaní) či indexy 

sociálno-ekonomického statusu zamestnaní, akým je napríklad International Socio-Economic 

Index of Occupational Status (ISEI – Medzinárodný index sociálno-ekonomického statusu 

zamestnaní) (Erikson et al. 1979, 1984; Erikson – Goldthorpe 1992; Esping-Andersen 1993; 

Ganzeboom et al. 1992; Ganzeboom – Treiman 1996; Hauser – Warren 1997, Meron 2014; 

Rose – Harrison 2007, 2010; Treiman 1977, Wright 1980, 1985, 1997)
4
. Ide pritom 

najčastejńie o ukazovatele odvodené od International Standard Classification of Occupations 

(ISCO)
5
.  

                                                           
3
 Skratka EGP označuje triednu schému, ktorej názov vznikol zo začiatočných písmen priezvisk jej autorov – 

Erikson, Goldthorpe a Portocarero.  
4
 Kritické predstavenie jednotlivých spôsobov merania sociálnej pozície za pomoci zamestnania ponúkajú 

napríklad ńtúdie Ńafra a Holého (2012) či Dņambazoviča (2014). 
5
 Ide o medzinárodnú klasifikáciu zamestnaní, ktorej klasifikačné kritériá boli zadefinované Medzinárodnou 

organizáciou práce (ILO). Základným nedostatkom klasifikácie ISCO z hğadiska triednej analýzy je skutočnosť, 

ņe nie je sociologickou klasifikáciou. Dominujúcim kritériom rozdelenia povolaní na kategórie je podobnosť 

obsahu profesiových rol a v oveğa menńej miere sa zohğadņujú také aspekty, ako je vlastnícky vzťah, rozsah 

moci spojenej s hierarchiou funkcií a ďalńie charakteristiky zamestnania. Vyplývajú z toho ťaņkosti pri 

zaraďovaní respondentov do základných kategórií sociálnej ńtruktúry. Aj z tohto dôvodu klasifikácia ISCO 

v sociologických výskumoch nevystupuje samostatne ako ukazovateğ určujúci postavenie v sociálnej ńtruktúre. 
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 Spomínané ukazovatele umoņņujú sociálno-ekonomické postavenie skúmať ako prísluń-

nosť k sociálnej triede (prostredníctvom postavenia v triednej ńtruktúre spoločnosti, ktorá 

vychádza z ekonomických vzťahov, t. j. zo vzťahov existujúcich na trhu práce) či ako so-

ciálny status (prostredníctvom socioekonomických indexov zamestnaní alebo ako súbor 

hierarchických vzťahov vyjadrujúcich ğuďmi reflektovanú a akceptovanú vńeobecnú sociálnu 

nadradenosť, rovnosť či podradenosť). Vzťahy medzi jednotlivými triedami alebo medzi 

rôznymi sociálnymi statusmi sú následne zhmotnené v sociálnej stratifikácii. Vyńńie spomí-

nané spôsoby skúmania sociálno-ekonomického postavenia vypovedajú o postavení jednot-

livca v stratifikačnom systéme spoločnosti. Empirické skúmanie sociálnej stratifikácie súčas-

ných rozvinutých spoločností vychádza v posledných desaťročiach primárne z teoretických 

východísk Webera (1978). Max Weber zdôrazņoval rozdiel medzi sociálnou triedou a sociál-

nym statusom (pôvodnou terminológiou medzi triedou a stavom). Mnohé empirické zistenia 

posledných desaťročí dokazujú, ņe aj v post-industriálnych spoločnostiach má význam skú-

manie triednej ńtruktúry, ako i statusového usporiadania pre čo najúplnejńiu deskripciu a 

explanáciu ich systémov sociálnej stratifikácie.  

 Sledovanie sociálneho rozvrstvenia spoločnosti na základe skúmania zamestnaneckých 

pozícií a postavenia na trhu práce, predstavuje samostatné smerovanie spoločenskovedného 

výskumu zasadené do marxisticko-weberiánskej tradície. Pozíciu jednotlivcov determinuje 

spôsob zapojenia – ako vlastníka výrobných prostriedkov alebo len ako vlastníka vlastnej 

pracovnej sily – do výrobného procesu (K. Marx) alebo disponovanie rôznymi ńancami na 

trhu práce (M. Weber). Triedne ako i statusové prístupy sú aj z tohto dôvodu výrazne odlińné 

od prístupov, ktoré hovoria o „smrti tried“ (death of class) a diagnostikujú individualizáciu 

sociálnych nerovností (Beck 2004, Pakulski – Waters 1996a,b). 

 Dostatočnú teoretickú platnosť a empirickú explanačnú silu rozlíńenia týchto dvoch 

pohğadov (triednej ńtruktúry a statusového usporiadania) pri skúmaní sociálnej stratifikácie 

dokumentujú nielen analýzy empirických údajov súčasnej britskej či iných spoločností, post-

socialistické krajiny Európy nevynímajúc (napríklad Chan ‒ Goldthorpe 2004, 2007; Chan 

2012, Ńafr 2008), ale aj validizačné analýzy vykonané v post-socialitických krajinách Európy. 

Aj slovenskí sociológovia za vyuņitia údajov empirického výskumu Sociálna stratifikácia 

a sociálna mobilita na Slovensku
6
 ukázali, ņe i v súčasnej slovenskej spoločnosti existuje 

empiricky zistiteğné statusové usporiadanie (indikované zamestnaneckou skladbou manņel-

ských a partnerských párov) ako dimenzia sociálnej stratifikácie, ktorá je kvalitatívne odlińná 

od triednej ńtruktúry. Aj keď existuje vysoká miera zhody medzi zaradením zamestnaneckých 

kategórií v statusovej hierarchii a ich triednou pozíciou, medzi týmito umiestneniami existujú 

i výrazné rozdiely, ktoré môņeme povaņovať za dve odlińné dimenzie sociálnej stratifikácie 

(Bunčák et al. 2018a: 27). Analýza spomínaných autorov tieņ umoņņuje tvrdiť, ņe zistené 

statusové usporiadanie nie je totoņné s hierarchickým usporiadaním členov spoločnosti na 

základe socioekonomického statusu ani so stupnicou prestíņe povolaní a nie je ani 

odvodeninou hierarchického usporiadania podğa dosiahnutého vzdelania a príjmu (tamņe). 

                                                                                                                                                                                     
Vyņadujú sa ďalńie doplņujúce informácie (napríklad o postavení jednotlivca z hğadiska jeho pracovnej pozície a 

z hğadiska vlastníckych vzťahov). Na úrovni jednotlivých krajín sa následne vyuņívajú národné klasifikácie 

zamestnaní, ktoré vńak plne reńpektujú vńetky kritériá zadefinované ILO. V niektorých krajinách (ako napríklad 

v Anglicku, Francúzsku, USA, Poğsku) sa uņ dlhodobo pouņívajú sociologické klasifikácie povolaní, ktoré 

vychádzajú zo sociologických vymedzení rôznych kategórií povolaní a zachytávajú národné ńpecifiká. 
6
 Výskum Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita na Slovensku realizovala pod gesciou tímu Katedry 

sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2016 agentúra MEDIAN SK, s.r.o. 

na reprezentatívnej vzorke 3 500 respondentov vybraných metódou náhodného výberu, technikou 

ńtandardizovaného rozhovoru. Dotazník bol vytvorený rieńiteğmi výskumnej úlohy APVV-14-0639 Sociálna 

stratifikácia a sociálna mobilita v slovenskej spoločnosti. Viac informácií o výskume nájdu čitatelia v 

pramennej publikácii (Dņambazovič et al. 2018).  
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 Nańa ńtúdia sa primárne zameriava na skúmanie triednej ńtruktúry, ktorá reflektuje vzťahy 

identifikované na trhu práce. Pozícia na trhu práce je vnímaná v súčasných post-industriál-

nych spoločnostiach ako jeden zo základných zdrojov sociálnych nerovností a ņivotných 

ńancí. Zhluky podobných pozícií formujú sociálne triedy, pretoņe osoby v rovnakých pozí-

ciách majú prístup k rovnakým zdrojom a musia čeliť rovnakým obmedzeniam. Predurčujú 

ņivotnú dráhu, formujú mentalitu ņivota a jeho vnímanie, vymedzujú kódy správania a určujú 

ņivotné vyhliadky, sociálne a ekonomické bariéry. Kaņdá pozícia na trhu práce je teda spojená 

s určitými výhodami či nevýhodami a sociálne triedy takýmto spôsobom odkazujú k ne-

rovnostiam na trhu práce (Katrņák – Fučík 2010). 

 Najzjavnejńím znakom pri analýzach vyuņívajúce triedne modely (klasifikácie, schémy) je 

skutočnosť, ņe pri skúmaní sociálneho rozvrstvenia triedia členov spoločnosti a nie len 

jednoducho zoraďujú do určitej hierarchickej rady. Nachádzajú kategoriálne rozdiely medzi 

jednotlivými pozíciami na rozdiel od rôznych statusových indexov či ńkál prestíņe povolaní, 

ktoré fokusujú na graduálny charakter rozvrstvenia spoločnosti. Z toho následne vyplýva, ņe 

kým graduálny prístup má vņdy jednoznačný hierarchický charakter, tak triedne modely ho 

nemusia mať nevyhnutne. Triedne rozvrstvenie namiesto kvantitatívnych rozdielov (ako to 

robia graduálne prístupy) poukazuje skôr na kvalitatívne rozlíńenie triednych pozícií, ktoré 

v niektorých prípadoch dovoğujú interpretovať rozdiely ako hierarchické, v iných vôbec nie. 

K jednotlivým triednym kategóriám dospievajú výskumníci na základe teoretických výcho-

dísk o ńtrukturálnych pozíciách, za pomoci operacionalizácie ktorých sa dostávajú k iden-

tifikácii ńpecifických tried, ktorými následne popisujú triednu ńtruktúru spoločnosti. Triedne 

prístupy sú z týchto dôvodov vnímané ako teoreticko-genetické (Huszár 2013). Ńtrukturálne 

pozície sú pritom vlastne „prázdne miesta“ (Sorensen 1991: 72), ktoré existujú nezávisle od 

osôb, ktoré ich obsadzujú.  

 Triedne prístupy následne umoņņujú identifikovať rozloņenie (podiel) populácie obsa-

dzujúcej jednotlivé triedne pozície a ako sa tieto zastúpenia menia v čase. Vymedzenie 

sociálnych tried obyčajne súvisí so snahou získať informácie o moņnom vzťahu triednej 

pozície a rôznych sociálnych javov, čo umoņní ich ďalńie a lepńie spoznanie. Klasicky mô-

ņeme rozlíńiť minimálne tri základné skupiny východísk. Prvá hovorí o vzťahu triedneho 

postavenia a sociálno-ekonomickej situácie, ďalńia poukazuje na diferencované modely 

kultúrnej spotreby a ņivotného ńtýlu, ktoré vznikajú v dôsledku odlińného triedneho postave-

nia a posledná upozorņuje na moņné ńpecifické politické správanie v súvislosti s triednou 

prísluńnosťou (Breen – Rottman 1995; Goldthorpe – Marshall 1992, Huszár 2011). 

 Výsledky empirických zistení ukázali, ņe takto konceptualizované triedne schémy majú 

platnosť aj v nańich podmienkach (napríklad Bunčák – Dņambazovič 2011; Bunčák et al. 

2011, Bunčák et al. 2013, Sopóci 2014) a tento záver potvrdila aj najnovńia ńtúdia venovaná 

testovaniu validity troch aktuálnych triednych schém vyuņívaných v európskej sociológii 

(EGP, ESeC a ESeG), ktoré vychádzajú z uņ spomínanej medzinárodnej klasifikácie 

zamestnaní ISCO (Bunčák et al. 2018b). Ako konńtatujú autori ńtúdie (tamņe), za pomoci 

vńetkých schém môņeme identifikovať pomerne jasné triedne predely súčasného trhu práce na 

Slovensku. Svoju explanačnú schopnosť dokázali aj pri skúmaní medzigeneračnej 

(intergeneračnej) sociálnej mobility (Dņambazovič – Gerbery 2018), či triednej determinácie 

názorov a rôznych aspektov správania obyvateğov Slovenska (napríklad Bunčák et al. 2011, 

Dņambazovič – Gerbery 2014, 2015, Sopóci a kol. 2011, Sopóci et al. 2015). Na základe 

týchto zistení môņeme konńtatovať, ņe triedna prísluńnosť (postavenie) je aj v nańej 

spoločnosti dôleņitým determinantom ņivotných podmienok, príleņitostí a ńancí. Existuje teda 

identifikovateğný vzťah medzi triednym postavením a ņivotnými výsledkami. V neposlednom 

rade na aktuálnosť vyuņívania triedneho prístupu poukazuje aj skutočnosť, ņe sociálna trieda 

sa stáva dôleņitým faktorom klasifikácie a triedenia sociálnych dát. 
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 Poznatky, ku ktorým sme, ako tím, dospeli na základe výskumu sociálnej stratifikácie 

slovenskej spoločnosti, nám umoņņujú podporiť argumentáciu tých sociológov, ktorí obhajujú 

oprávnenosť, nevyhnutnosť a nenahraditeğnosť uskutočņovania sociálno-triednej analýzy so-

ciálnych nerovností i v súčasných európskych spoločnostiach. Výsledky nańich analýz nepod-

porujú stanovisko stojace na argumente o klesajúcom determinujúcom vplyve triedneho 

postavenia. Môņeme preto iba súhlasiť s názorom, ņe pre dosahovanie stále komplexnejńieho, 

presnejńieho a valídnejńieho sociologického opisu a vysvetlenia aktuálneho stavu a vývoja 

slovenskej spoločnosti v oblasti sociálnych nerovností a sociálnej stratifikácie je dôleņité 

vyuņívať teoreticko-metodologické prostriedky triedneho prístupu pri analýze týchto javov. 

 

Triedna klasifikácia EGP 

 

Pre opätovný záujem o triednu analýzu od konca sedemdesiatych rokov 20. storočia boli 

bezpochyby jedny z najvplyvnejńích práce Johna H. Goldhorpeho a jeho kolegov, týkajúce sa 

sociálnej mobility. Základným atribútom týchto analýz, ktoré odborná literatúra zaraďuje 

medzi východiskové práce novej generácie mobilitného výskumu (k jednotlivým generáciám 

mobilitného výskumu pozri napríklad Ganzeboom – Treiman – Ultee, 1998; Katrņák, 2005: 

12-136), bola triedna klasifikácia (schéma) EGP. Vznikala postupne od sedemdesiatych rokov 

a po viacerých prepracovaniach získala definitívnu podobu na začiatku deväťdesiatych rokov 

minulého storočia (Goldthorpe – Llevely, 1977; Erikson et al. 1979, 1983, Goldthorpe et al. 

1987, Erikson – Goldthorpe 1992). Schéma EGP je zaraďovaná do weberiánskej tradície 

a získava označenie neoweberiánskej triednej klasifikácie (Breen 2005). Samotní autori vńak 

odmietajú takéto zaradenie, nakoğko zdôrazņujú, ņe triedna analýza je taký výskumný 

program, ktorý nie je poplatný ņiadnemu ńpecifickému teoretickému rámcu (Erikson – 

Goldthorpe 1992: 31). Ich zisťovanie má za cieğ odkryť fungovanie systému trhu 

práce, v ņom ohraničené rôzne pozície a ich vplyv na ņivotné ńance a správanie jednotlivcoch 

a ich rodín.  

 Autori triednej schémy EGP vychádzali z chápania sociálnych tried ako dôsledku rozdiel-

nej trhovej a pracovnej situácie rôznych povolaní, resp. zamestnaní ako dvoch hlavných 

komponentov triedneho postavenia. Trhová situácia (pozícia na trhu práce) určuje postavenie 

jej nositeğa na základe zdroja a výńky príjmu, stupņa ekonomickej istoty a ńancí ekonomic-

kého vzostupu. Pracovná situácia určuje jeho postavenie na základe umiestnenia v systéme 

ovládania a riadenia činnosti v odvetví či v organizácii, v ktorej je zamestnaný. Goldthorpe 

s kolegami neskôr zdôraznil potrebu rozlíńenia pozícií na trhu práce a v ńtruktúre zamestnan-

cov na základe typu pracovnej zmluvy, ktorá s nimi súvisí (Erikson – Goldthorpe 1992). 

Triedna ńtruktúra je teda v Goldthorpeho schéme vytvorená na základe ńtruktúry zamestnaní 

existujúcej v systéme trhu práce konkrétnej spoločnosti – ide o ńtruktúru vychádzajúcu zo 

zamestnaneckých pozícií, a nie z osôb, ktoré tieto pozície obsadzujú. 

 Triedna klasifikácia EGP vychádza z kombinácie viacerých kritérií, ktoré sú hierarchicky 

usporiadané. Prvým a najdôleņitejńím kritériom je trhová situácia, na základe ktorej sa rozli-

ńujú tri základné pozície: zamestnávatelia, samostatne zárobkovo činní jednotlivci a zamest-

nanci. Rozlińuje sa teda medzi tými, ktorí kupujú pracovnú silu iných; tými, ktorí nekupujú, 

ale ani nepredávajú svoju vlastnú pracovnú silu a tými, ktorí ju predávajú (Goldthorpe 2007: 

103). Goldthorpe vymedzenie týchto základných kategórie povaņuje za samozrejmé a nejako 

zvláńť ich neobjasņuje (tamņe, Erikson – Goldthorpe 1992). Zamestnávatelia sa eńte podğa 

počtu ich zamestnancov a podğa svojho podielu na vedení firmy v triednej schéme následne 

delia na veğkých a drobných. Pričom drobní zamestnávatelia sa členia aj podğa odvetvia 

(priemysel, poğnohospodárstvo), v ktorom pôsobia. Podğa odvetvia, v ktorom pôsobia, sa 

členia aj samostatne zárobkovo činní: na samostatne zárobkovo činných v priemysle 

a v poğnohospodárstve. 
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 Druhým hlavným kritériom klasifikácie EGP, vyuņívaným na členenie zamestnancov do 

tried, je typ pracovnej zmluvy medzi zamestnávateğom a zamestnancom. Ide práve o tú 

oblasť, ktorá autorov najviac zaujíma a robí ich prístup inovatívnym. Zameranie pozornosti na 

kategóriu zamestnancov, ktorí v súčasných spoločnostiach a na ich trhoch práce tvoria 

väčńinu, umoņņuje ďalńie ich rozlíńenie podğa zmluvy o zastávanej pozícii a zmluvy o vyko-

návanej práci. Východiskom je presvedčenie, ņe racionálny zamestnávateğ, ktorého cieğom je 

zvyńovanie prosperity a zisku, musí zamestnancov vykonávajúcich rôzne typy prác zamestná-

vať v rôznych pracovných zmluvách. Goldthorpe zdôrazņuje primárne dve skutočnosti. 

Nakoğko je ťaņká (zloņitá) kontrola práce zamestnanca zo strany zamestnávateğa a do akej 

miery vyņaduje určitý typ práce ńpecifickú kvalifikáciu a zručnosti.  

 Na základe uzatvorenej zmluvy o zastávanej pozícii sa vzťah medzi zamestnancom a za-

mestnávateğom označuje ako sluņobný (servise relationship), na základe zmluvy o vykonáva-

nej práci sa vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateğom označuje ako výkonový (labour 

contract). Zmluva o sluņobnom vzťahu sa týka najmä nemanuálne pracujúcich zamestnancov, 

ako sú napríklad manaņéri, úradníci, odborníci a technici s vyńńím vzdelaním. Na základe 

výńky dosiahnutého vzdelania, miery rozhodovacej právomoci a výńky odmeny sa v rámci 

týchto pozícií rozlińuje vyńńí a niņńí stupeņ. Ide o zamestnancov, ktorých práca je zloņito 

kontrolovateğná a vyņaduje ńpecifické zručnosti. Tento typ pracovnej zmluvy umoņņuje 

vyńńiu mieru autonómnosti a slobody zamestnancov, vyńńiu stabilitu zamestnania, vyńńie fi-

nančné ohodnotenie práce a lepńí kariérny postup. Konkrétne kontúry získavajú spomínané 

výhody napríklad v podobe výhod, flexibilného pracovného času, mimo príjmových dividend, 

moņnostiach ďalńie vzdelávania.  

 Na rozdiel od nich zamestnanci so zmluvou o vykonávanej práci pracujú na pozíciách, 

ktoré nepotrebujú výrazné kvalifikačné schopnosti a aj kontrola ich práce je menej zloņitá. 

Ponúka to menej výhod ako napríklad striktnejńie vymedzená pracovná oblasť, menej 

samostatnosti a menńia ponuka kariérneho rastu. Zmluva o vykonávanej práci sa týka manu-

álne pracujúcich, resp. robotníkov. Títo sa ďalej rozlińujú podğa odvetvia, v ktorom pracujú, 

na priemyselných a poğnohospodárskych, pričom priemyselní robotníci sa eńte delia aj podğa 

kvalifikácie: na kvalifikovaných a nekvalifikovaných (resp. polokvalifikovaných).  

 Okrem týchto pozícií existujú medzi zamestnancami aj pracovné pozície s typom pracov-

nej zmluvy, ktorá je kombináciou zmluvy o sluņobnom vzťahu a zmluvy o vykonávanej práci; 

odmena za prácu je v tomto prípade zloņená zo zmluvne dohodnutej časti a z časti závisiacej 

od pracovného výkonu. Tento typ zmluvy sa týka pozícií rutinne nemanuálne pracujúcich 

zamestnancov v administratíve, obchode a sluņbách (tieto pozície sa podğa stupņa kvalifikácie 

a výńky odmeny eńte delia na vyńńí a niņńí stupeņ), ako aj niņńie kvalifikovaných technikov 

a robotníckych majstrov a predákov.  

 Na základe uvedených kritérií rozlińuje klasifikácia EGP vo svojej úplnej podobe jedenás-

tich tried (tabuğka č. 1), ktoré majú okrem slovného označenia autormi pridelené i označenie 

rímskymi číslicami, doplnené v prípade niektorých tried písmenom abecedy. Klasifikácia roz-

lińuje tri základné triedne pozície: zamestnávateğov (kupujúcich pracovnú silu), samostatne 

zárobkovo činných (samo-zamestnávateğov) a zamestnancov (predávajúcich pracovnú silu). 

Zamestnávatelia sa ďalej členia na veğkých (trieda I) a malých (triedy IVa, IVb a IVc). 

Samostatne zárobkovo činní sa delia podğa odvetvia, v ktorom pôsobia – na pozície v prie-

mysle a v poğnohospodárstve (triedy IVb a IVc). Zamestnanecké pozície sa delia podğa typu 

pracovnej zmluvy na: a) pozície zamestnancov so zmluvou o sluņobnom vzťahu s vyńńím 

a niņńím stupņom kvalifikácie a vzdelania (triedy I a II), b) pozície zamestnancov so 

zmieńaným typom pracovnej zmluvy, ktorí obsadzujú pracovné miesta s rutinne nemanuálnou 

prácou, technické miesta vyņadujúce si niņńie vzdelanie a miesta majstrov a predákov (triedy 

IIa, IIIb a V), c) pozície zamestnancov so zmluvou o vykonávanej práci, čiņe pracovné miesta 
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s manuálnou prácou v priemysle vyņadujúce si vyńńí a niņńí stupeņ kvalifikácie a pracovné 

miesta v poğnohospodárstve (triedy VI, VIIa a VIIb). 

 

Tabuğka č. 1: Triedna klasifikácia EGP 

 
Triedna 

pozícia 
Opis Typ pracovnej zmluvy 

Servisná trieda 

I 
Veğkí vlastníci, vysokońkolsky vzdelaní odborníci, verejní činitelia a vyńńí 

ńtátni úradníci, vrcholoví manaņéri veğkých firiem a organizácií 

Zamestnávatelia alebo zmluva o sluņobnom 

vzťahu 

II 
Stredońkolsky vzdelaní odborníci, niņńí ńtátni úradníci a verejní činitelia, 
manaņéri menńích firiem, vyńńie kvalifikovaní technici, vedúci nemanuálne 

pracujúcich zamestnancov 

Zmluva o sluņobnom vzťahu 

Medziľahlá trieda 

IIIa 
Rutinne nemanuálne pracujúci zamestnanci vyńńieho stupņa v administratíve, 

obchode a sluņbách 

Kombinácia zmluvy o sluņobnom vzťahu 

a zmluvy o vykonanej práci 

IIIb 
Rutinne nemanuálne pracujúci zamestnanci niņńieho stupņa v administratíve, 

obchode a sluņbách 

Kombinácia zmluvy o sluņobnom vzťahu 

a zmluvy o vykonanej práci 

IVa Samostatní drobní vlastníci, umelci, ņivnostníci ap. zamestnávajúci ğudí Zamestnávatelia 

IVb Samostatní drobní vlastníci, umelci, ņivnostníci ap. bez zamestnancov Samostatne zárobkovo činní 

IVc Farmári, drobní roğníci, samostatne zárobkovo činní v primárnom sektore 
Zamestnávatelia alebo samostatne zárobkovo 
činní 

V Niņńie kvalifikovaní technici, majstri a predáci manuálne pracujúcich 
Kombinácia zmluvy o sluņobnom vzťahu 

a zmluvy o vykonanej práci 

Robotnícka trieda 

VI Kvalifikovaní manuálne pracujúci zamestnanci Zmluva o vykonávanej práci 

VIIa 
Polokvalifikovaní a nekvalifikovaní manuálne pracujúci zamestnaní mimo 

poğnohospodárstva 
Zmluva o vykonávanej práci 

VIIb Polokvalifikovaní a nekvalifikovaní poğnohospodárski robotníci Zmluva o vykonávanej práci 

 

Zdroj: Erikson – Goldthorpe 1992: 38 

 

 Triedna klasifikácia EGP nemá hierarchický charakter, napriek tomu sa vńak triedy I a II 

(označované súhrnne ako servisná trieda, trieda sluņieb či salariát) povaņujú za najvyńńie 

postavené: tieto triedne pozície sú, na základe zmluvy o sluņobnom pomere, charakteristické 

napríklad najvyńńími odmenami a inými benefitmi, najvyńńou istotou pracovnej zmluvy a 

najvyńńími ńancami na pracovný a sociálny vzostup. V klasifikácii najniņńie umiestnené 

pozície patria robotníckej triede (VI, VIIa, VIIb). Tieto pozície sú, na základe zmluvy o vyko-

návanej práci, v porovnaní s pozíciami so zmluvou o sluņobnom pomere v mnohom znevý-

hodnené. Sú typické napríklad niņńími odmenami, zriedkavejńími a menńími pracovnými 

benefitmi, niņńou istotou zamestnania a nízkymi ńancami na pracovný vzostup. Triedne 

pozície (IIIa,b, IVa,b,c, V) ktoré sú označované na základe zmieńaného typu pracovnej 

zmluvy ako medziğahlé, sú charakteristické nejednoznačnosťou ich zaradenia v klasifikácii 

a pribliņnosťou vymedzenia ich postavenia medzi triedou sluņieb a robotníckou triedou ako 

hraničnými pozíciami triednej klasifikácie EGP. Podğa Goldthorpoveho modelu ide o strednú 

triednu pozíciu, ktoré je tvorená triedami rutinne nemanuálne pracujúcich, manuálne pracujú-

cich robotníkov na vyńńích pozíciách v hierarchii riadenia a samostatných, ktorí nepatria do 

servisnej triedy (trieda I a II). Tri základné kategórie tried (servisná, medziğahlá a robotnícka 

trieda) zahŕņajú triedy, ktoré sú si podobné najmä z hğadiska ich trhovej a pracovnej situácie.  

 Servisná trieda teda zahŕņa vlastníkov i nevlastníkov výrobných prostriedkov, ale len tých, 

ktorí vykonávajú nemanuálnu prácu (biele goliere), a je povaņovaná za triedu s najvyńńou 

prestíņou. Medziğahlá trieda je zmieńanou triedou, a to z dvoch hğadísk: zahŕņa vlastníkov i 

nevlastníkov výrobných prostriedkov i povolania s manuálnou aj nemanuálnou prácou (modré 

i biele goliere). Robotnícka trieda zahŕņa len manuálne pracujúcich nevlastníkov výrobných 

prostriedkov. Dôleņité je upozorniť, ņe napriek nehierarchickému charakteru tejto klasifikácie 

ju jej autori pouņívajú i pri skúmaní sociálnej mobility, pričom napríklad za vzostupnú 
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profesionálnu mobilitu povaņujú presuny do servisnej triedy (teda do tried I a II) z ostatných 

tried klasifikácie. 

 Úplná klasifikácia EGP obsahujúca jedenásť tried sa pouņíva pre potreby empirického skú-

mania sociálnej stratifikácie či sociálnej mobility, tak v jednotlivých ńtátoch ako aj pri 

komparatívnych stratifikačných výskumov, najčastejńie v rôznych upravených podobách. 

Autormi odporúčané verzie – trojtriednu, päťtriednu a sedemtriednu verziu – znázorņuje 

Tabuğka č. 2, ktorá ukazuje i na spôsob ich vytvorenia. V nańej analýze pri časovej 

komparácii budeme pracovať s desaťtriednou verziou, v ktorej budú rutinne nemanuálne 

pracujúci vyńńieho a niņńieho stupņa zahrnutý do jednej spoločnej kategórie rutinne 

nemanuálne pracujúcich, resp. s trojtriednou verziou, ktorá vńak zachytáva triednu ńtruktúru v 

podobe servisnej, medziğahlej a robotníckej triedy (viď tabuğka č. 1).  

 

Tabuğka č. 2: Úplná a redukované verzie triednej klasifikácie EGP 
 

Úplná 

verzia 
Sedemtriedna verzia Päťtriedna verzia Trojtriedna verzia 

I 
I + II Servisná trieda 

I + II + III Biele goliere 

I + II + IIIa,b + 
IVa,b 

Nemanuálne pracujúci 

II 

IIIa 
III 

Rutinne nemanuálne 
pracujúci IIIb 

IVa 
IVa + IVb 

Drobní 
podnikatelia 

IVa + IVb 
Drobní 

podnikatelia IVb 

IVc IVc Poğnohospodári IVc + VIIb Poğnohospodári IVc + VIIb Poğnohospodári 

V 
V + VI 

Kvalifikovaní 

robotníci 
V + VI 

Kvalifikovaní 

robotníci 
V + VI + VIIa Manuálne pracujúci 

VI 

VIIa VIIa 
Nekvalifikovaní 

robotníci 
VIIa 

Nekvalifikovaní 

robotníci 

VIIb VIIb 
Poğnohospodárski 

robotníci 
    

 
Zdroj: Erikson – Goldthorpe 1992 

 

 Goldthorpeho triedna schéma sa stala najčastejńie pouņívanou v empirických výskumoch 

sociálnej stratifikácie najmä vďaka jednoduchosti jej operacionalizácie, ktorá je zaloņená na 

empirických údajoch o niekoğkých skutočnostiach týkajúcich sa aktuálneho zamestnania 

skúmaných osôb: vyuņívajú sa údaje o zamestnaní osoby (zamestnania sú systemizované 

v Medzinárodnej ńtandardnej klasifikácii zamestnaní ISCO), ďalej údaj o tom, či ide 

o zamestnávateğa, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo zamestnanca a údaj o počte 

zamestnancov osoby, resp. údaj o počte ğudí, ktorí sú jej podriadenými na pracovisku. Tieto 

premenné indikujú trhovú a pracovnú situáciu jednotlivca a je ich moņné identifikovať aj 

v nami analyzovaných zdrojoch údajov. 

 Pri triednej schéme EGP je dôleņité upozorniť, ņe bola primárne dizajnovaná pre 

zamestnaneckú ńtruktúru Veğkej Británie a nakoğko bola vyvinutá na konci sedemdesiatych 

rokov minulého storočia, nemusí vyhovovať situácii na súčasnom trhu práce. Aj preto 

dochádza neustále k modifikáciám kategórií, dopracovaniu schémy a jej doplneniu o národné 

ńpecifiká v jednotlivých krajinách, kde sa schéma vyuņíva. Schéma vznikla v období, keď 

eńte v jednotlivých ńtátoch nebola etablovaná jednotná klasifikácia zamestnaní. Aņ v druhej 

polovici deväťdesiatych rokov sa podğa metodiky Harryho Ganzebooma a Donalda Treimana 

(1996) podarilo operacionalizovať EGP do merateğných indikátorov a pripraviť verejne 

dostupný algoritmus ako EGP triedy empiricky identifikovať.  

 Na Slovensku bola triedna klasifikácia EGP vyuņitá pri analýzach sociálnej ńtruktúry a pri 

popise systému sociálnej stratifikácie (pozri vyńńie citované ńtúdie). Skutočnosť, ņe 
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postavenie jednotlivca na trhu práce je najčastejńie základom na určenie jeho pozície 

v systéme sociálnej stratifikácie, znamená vńak niekoğko obmedzení a problémov. Jednotlivci 

nachádzajúci sa mimo trhu práce totiņ nie sú objektom analýzy. V prípadoch vyńńieho podielu 

starńieho obyvateğstva v populácii, vysokej miery nezamestnanosti alebo nárastu počtu 

ńtudujúcich mladých ğudí to predstavuje veğké obmedzenie pri interpretácii získaných 

výsledkov. Taktieņ pri skúmaní sociálneho rozvrstvenia zamestnanej časti populácie na 

základe údajov získaných sociologickými výskumami pouņívané nástroje merania 

neumoņņujú odpovedať na otázku, ktoré z prípadných viacerých zamestnaní jednotlivca je 

kğúčové pri určovaní jeho sociálneho statusu. Ignorujú sa aj ďalńie významné zloņky 

sociálneho postavenia, napríklad individuálna prestíņ, ņivotný ńtýl či rodová ńpecifikácia 

ńtruktúry profesií. Ņiadny z prístupov a klasifikácií vyuņívaných v sociologických výskumoch 

na určenie postavenia jednotlivca v systéme sociálnej stratifikácie vńak nie je vńetko 

zahrņujúci, úplne vyhovujúci a presný.  

 

Triedna štruktúra – vývoj, trendy a vnútorná štruktúra tried  

 

Pri identifikácii vývoja triednej ńtruktúry a trendov na Slovensku vyuņijeme analýzu údajov 

z niekoğkých sociologických výskumov. Sústredíme sa na obdobie rokov 1988 aņ 2016, čo 

nám poskytne porovnanie stavu triednej ńtruktúry v „predvečer“ neņnej revolúcie aņ do 

súčasnosti. Vybrané obdobia taktieņ rozlińujú fázy nańej ekonomickej transformácie opísane 

Karolom Morvayom (2005), ako i ďalńie obdobie ekonomického vývoja. Tými ďalńími 

obdobiami sú posilņovanie princípov trhovej ekonomiky v podmienkach členstva v Európskej 

únie (v rokoch 2004 aņ 2008), ale analýza zachycuje aj situáciu v roku 2008 a 2012. Ide o 

začiatok svetovej finančnej a hospodárskej krízy a obdobie určitého reńtartu po nej, ktorá bola 

významným medzníkom i pre vývoj nańej ekonomiky. Posledné obdobie ohraničené rokom 

2016 zachytáva súčasnú etapu ekonomického vývoja.  

 Zistené výsledky ukazujú na niekoğko dôleņitých skutočností (pozri tabuğka č. 3). Pre 

posledné roky socializmu bolo charakteristické vysoké percentuálne zastúpenie ekonomicky 

aktívneho obyvateğstva v robotníckej triede a medzi manuálne pracujúcimi, čo pri 

ekonomickom a politickom profile nańej spoločnosti v danom období samozrejme nie je 

prekvapením. V stratifikačnom systéme slovenskej spoločnosti dlhodobo početne dominovala 

robotnícka trieda, ktorá tvorila majoritu aktívneho obyvateğstva na trhu práca aj v roku 1988 

(53,9 %). Najviac zastúpení boli nízko-kvalifikovaní a nekvalifikovaní robotníci (24, 4 %), 

len o malý podiel za nimi zaostávali kvalifikovaní robotníci (23 %) a najniņńie zastúpenie 

nachádzame v triede poğnohospodárskych robotníkov (6, 5 %). Servisná trieda tvorená 

vysoko a stredońkolsky vzdelanými odborníkmi, ńtátnymi úradníkmi, manaņérmi firiem 

a organizácií tvorili 24, 9 % aktívnych pracujúcich. Triednu ńtruktúru výrazne ovplyvņovali 

politické a ekonomické podmienky prejavujúce sa v minimálnom zastúpení samostatných 

zárobkovo činných a súkromných poğnohospodárov (spolu necelé percento), v neexistencii 

samostatných drobných podnikateğov so zamestnancami a v porovnaní so súčasnosťou eńte 

v danom období málo zastúpenou triedou rutinne nemanuálne pracujúcich (tvorená rutinne 

nemanuálne pracujúcimi zamestnancami vyńńieho a niņńieho stupņa v administratíve, obchode 

a sluņbách – 14, 6 %). Biele goliere (servisná trieda a rutinne nemanuálne pracujúci) aj 

napriek tomu tvorili 40, 5 percentuálny podiel ekonomicky aktívnych. 
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Tabuğka č. 3: Vývoj triednej štruktúry aktívneho obyvateľstva v rokoch 1988 – 2016 

podľa triednej schémy EGP (v %)
7
 

 
EGP/Rok 1988 1993 2001 2008 2012 2016 

Veľkí vlastníci – vyšší odborníci 11,0 10,0 10,8 8,0 8,0  9,1 

Vysoko a stredne kvalifikovaní – niţší 

odborníci 

14,9 17,4 13,0 13,5 16,0 19,4 

Rutinní nemanuálni vyššieho a niţšieho 

stupňa 

14,6 14,3 24,0 21,0 21,9 26,1 

Samostatní so zamestnancami 0,0 0,8 4,0 3,6 1,8 4,5 

Samostatní bez zamestnancov 0,4 3,1 2,9 6,9 8,5 8,5 

Farmári, súkromní roľníci 0,4 0,6 0,3 - - 0,3 

Majstri, niţší technici 4,9 4,3 0,9 - 0,3 0,7 

Kvalifikovaní robotníci 23,0 21,4 15,4 16,3 17,4 15,8 

Nízko a nekvalifikovaní robotníci 24,4 22,4 24,9 26,0 21,6 14,3 

Poľnohospodárski robotníci 6,5 5,8 3,7 4,7 4,5 1,2 

 

 V sociálnom rozvrstvení ekonomicky aktívneho obyvateğstva pozorujeme po roku 1988 

zásadnú zmenu. Na sledované obdobie vývoja sociálnej ńtruktúry sa musíme pozrieť optikou 

troch typov makro-spoločenských premien. Po prvé, ide o transformáciu a reńtrukturalizáciu 

trhu práce a zamestnaneckej ńtruktúry, v ktorých dońlo napríklad k zmenám z hğadiska dopytu 

a ponuky po určitom type pracovníkov, či z hğadiska organizačne určenej pozície 

v zamestnaní. Následne dochádza k výraznému zníņeniu podielu dovtedy výrazne 

„proteņovaných“ manuálnych (kvalifikovaných i nekvalifikovaných) robotníckych profesií; k 

výraznému poklesu zamestnancov v sektore poğnohospodárstva (zo 6,5 % v roku 1988 na 

1,2 % v roku 2016); k pretrvávajúcemu nárastu podielu drobných podnikateğov (bez a aj so 

zamestnancami) a rutinne nemanuálne pracujúcich. Ińlo o efekt vyvolaný prudkým rozvojom 

sektoru sluņieb, súkromného podnikania a útlmom viacerých odvetví priemyslu 

a poğnohospodárstva. 

 Po druhé, ide o zmeny vo vzdelanostnej ńtruktúre zapríčinenej nárastom moņností získať 

stredońkolské vzdelanie s maturitou a expanziou a kvantitatívnym nárastom vysokońkolského 

(terciárneho) vzdelávania. A na záver, prejavujú sa tu aj zmeny v demografickej ńtruktúre a v 

reprodukčnom správaní obyvateğstva (starnutie populácie, zniņujúca sa pôrodnosť).  

 Ako sme uņ upozornili, vzniká sociálna kategória ekonomicky samostatne zárobkovo 

činných osôb (samostatných) – pričom nárast zaznamenávame tak u samostatných so 

zamestnancami, ale najmä v prípade drobných podnikateğov bez zamestnancov. Okrem 

                                                           
7
 Vyuņité boli údaje z nasledujúcich empirických výskumov: 

Sociálna stratifikácia vo východnej Európe po roku 1989. Obdobie zberu údajov: máj 1993, autor výskumu: Ivan 

Szelényi a Donald J. Treiman, University of California at Los Angeles (UCLA), zber dát: Metodicko-výskumný 

kabinet Slovenského rozhlasu, typ výberu vzorky: dvojstupņový stratifikovaný náhodný výber, veğkosť vzorky: 

4 953 respondentov (triedne postavenie v roku 1988 bolo retrospektívne identifikované v danom výskume). 

Tento výskum je zdrojom údajov o triednej ńtruktúre aj za rok 1988. Respondenti retrospektívne identifikovali 

informácie o svojom postavení na trhu a práce a charakteristikách zamestnania v roku 1988.  

ISSP Sociálne nerovnosti 2001. Obdobie zberu údajov: september 2001, autor výskumu: Sociologický ústav 

SAV, zber dát: ÚVVM pri ŃÚ SR, typ výberu vzorky: kvótny, veğkosť vzorky: 1 082 respondentov. 

ISSP na Slovensku 2006 – 2008: obdobie zberu údajov: október 2008, autor výskumu: Sociologický ústav SAV a 

Katedra sociológie FF UK v Bratislave, zber dát: FOCUS, s.r.o., typ výberu vzorky: viacstupņový stratifikovaný 

náhodný výber, veğkosť vzorky: 1 138 respondentov. 

ISSP Slovensko 2012. obdobie zberu údajov: október a december 2012, autor výskumu: Sociologický ústav 

SAV, Katedra sociológie FF UK v Bratislave, FSEV UK v Bratislave, UMB Banská Bystrica, zber dát: TNS 

Slovakia, typ výberu vzorky: viacstupņový stratifikovaný náhodný výber, veğkosť vzorky: 1 128 respondentov. 

Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita na Slovensku 2016: obdobie zberu údajov: október a december 2016, 

autor výskumu: Katedra sociológie FF UK v Bratislave, zber dát: MEDIAN SK, s.r.o., typ výberu vzorky: 

viacstupņový stratifikovaný náhodný výber, veğkosť vzorky: 3 500 respondentov. 
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vzniku kategórie ekonomicky samostatných sa významne zmenil aj podiel iných kategórií na 

sociálnej ńtruktúre ekonomicky aktívneho obyvateğstva SR. Zmeny môņeme pozorovať vo 

vńetkých kategóriách klasifikácie EGP. Osobitne výrazný je pokles podielu kvalifikovaných 

robotníkov a majstrov, ktorý bol vyvaņovaný rastom podielu ekonomicky samostatných 

a nízko kvalifikovaných robotníkov (do roku 2008), ktorých podiel sa vńak v poslednom 

období výrazne zníņil (z 26 % v roku 2008 na 14, 6 % v roku 2016). Pokles robotníckej triedy 

je jedným z najvýraznejńích trendov vývoja triednej ńtruktúry v (post)transformačnom období 

aņ do súčasnosti. Výrazný pokles zaznamenávame tak medzi kvalifikovanými, nízko-kvalifi-

kovanými (resp. nekvalifikovanými) ako i poğnohospodárskymi robotníkmi. Reńtrukturalizá-

cia ekonomiky po roku 1990 sa odrazila aj v poklese tejto kategórie z 53,9 % v roku 1988 na 

31, 3 % v roku 2016. Tento vývoj súvisí okrem iného s výrazným rozvojom odvetví obchodu 

a sluņieb, ktorý sa odráņa aj v náraste podielu rutinne nemanuálne pracujúcich. Ak zváņime aj 

nárast samostatných, tak najvýraznejńí nárast zaznamenávame práve u medziğahlej triedy 

(stredné triedne pozície) z 19, 9 % v roku 1988 na 40, 1 % v roku 2016. Jedinou triedou 

v schéme EGP z daných pozícií, ktorá zaznamenáva (výrazný) pokles – je trieda niņńích 

kvalifikovaných technikov, majstrov a predákov manuálne pracujúcich (zo 4,9 % v roku 1988 

na 0,7 % v roku 2016). Zvyńovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov sa premieta do 

zvyńovania podielu pracujúcich v zamestnaniach s vyńńími kvalifikačnými poņiadavkami 

a naopak zníņením podielu robotníckych profesií. V porovnaní s východiskovým rokom 1988 

dochádza k miernemu nárastu servisnej triedy a k uņ spomínanému výraznejńiemu nárastu 

rutinne nemanuálne pracujúcich.  

 Uņ predchádzajúce zistenia (napríklad Bunčák et al. 2011, Bunčák – Dņambazovič 2011, 

Bunčák et al. 2013) potvrdili, ņe je dôleņité pri analýze triednej ńtruktúry sledovať rodový 

aspekt, nakoğko mnohé triedne pozície klasifikácie EGP vykazujú výrazné rodové diferencie. 

Aj posledné analyzované údaje z roku 2016 potvrdzujú, ņe v niektorých kategóriách 

prevaņujú muņi a v iných ņeny. Z tohto dôvodu sme v tomto prípade pracovali s úplnou verziu 

schémy EGP, ktorá rozlińuje jedenásť tried. Umoņņuje to vidieť výrazné rodové diferencie 

v oboch triedach rutinne nemanuálne pracujúcich (pozri graf č. 1).  

 

Graf č. 1: Zastúpenie muţov a ţien v jednotlivých kategóriách triednej klasifikácie EGP 

v roku 2016 (v %) 

 

 
 

Zdroj: Sociálna stratifikácia a sociálna mobilita (2016) 
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 Dlhodobo sú „muņskými“ triedami kvalifikovaní (VI), nízko a nekvalifikovaní robotníci 

(VIIa), poğnohospodársky robotníci (VIIb) a niņńí technici, majstri a predáci (V). Pokles 

dopytu po robotníckych profesiách teda zasiahol v oveğa väčńej miere muņskú ako ņenskú 

časť populácie. Podiel muņov v kategórii ekonomicky samostatných (IVa,b) prevyńuje podiel 

ekonomicky samostatných ņien v oboch triedach, tak u samostatných s ako aj u samostatných 

bez zamestnancov. Dominantne „ņenskou“ kategóriou je trieda rutinne nemanuálnych 

zamestnancov (IIIa,b), nachádzame v nej rádovo 30 aņ 40 % vńetkých pracujúcich ņien za 

celé sledované obdobie. V roku 2016 aņ 39,7 % aktívnych ņien na trhu práce patrilo do tejto 

triedy. Ņeny sú výraznejńie zastúpené ako muņi, tak v triede rutinne nemanuálnych vyńńieho 

ako i niņńieho stupņa.  

 Celkovo malý rozdiel je v zastúpení muņov a ņien v servisnej triede (I, II). Vyplýva to 

z pomerne ńirokého vymedzenia servisnej triedy, do ktorej sú zaradení vysokońkolsky 

vzdelaní odborníci, vysokí ńtátni úradníci a verejní činitelia, manaņéri veğkých podnikov, 

veğkopodnikatelia, ale aj stredońkolsky vzdelaní odborníci, niņńí ńtátni úradníci a verejní 

činitelia, vzdelaní technici, manaņéri menńích podnikov a nadriadení nemanuálne pracujúcich 

zamestnancov. Vysoké zastúpenie ņien odborníčok v ńkolstve, zdravotníctve, ale aj vo 

finančných sluņbách potom vyrovnáva podiel ņien v tejto kategórii, čo do veğkej miery 

zastiera známu diferenciáciu muņov a ņien v hierarchii riadenia. Ak vńak servisnú triedu 

rozčleníme, tak kým u vyńńích odborníkov prevaņujú muņi (10, 4 % muņov: 7, 6 % ņien), tak 

u niņńích odborníkov sú to odborníčky (22, 2 % ņien: 17, 2 % muņov).  

 Zaujímavý výsledok nám poskytuje graf č. 2, ktorý zachytáva vývoj triednej ńtruktúry 

z hğadiska základného trojtriedneho členenia podğa zhlukov triednych pozícií, ktoré sme 

uvádzali v tabuğke č. 1.  

 

Graf č. 2: Vývoj triednej štruktúry aktívneho obyvateľstva v rokoch 1988 – 2016 podľa 

triednej klasifikácie EGP – trojtriedny variant podľa základného členenia (v %) 

 

 
 Uņ na prvý pohğad je evidentný pokles robotníckej triedy, ktorého pokles vieme datovať 

do dvoch období. K prvému poklesu dochádza v období od začiatku nami sledovaného 

obdobia (od konca osemdesiatych rokov) po obdobie druhého milénia. Druhým obdobím 

(2001 aņ 2012) je stabilizácia podielu robotníckej triedy, po ktorom dochádza k opätovnému 

výraznému poklesu na zatiağ najniņńiu úroveņ 31, 3 %.  

 Pri sledovaní medziğahlej triedy, ktorá má strednú triednu pozíciu, je vývoj odlińný. Skoro 

permanentne dochádza k nárastu jej zastúpenia (okrem sledovaného roku 2008). V tomto 

prípade sú roky 1988 aņ 2011 obdobím prudkého rastu, neskôr stabilizácie a opätovného rastu 
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zástupcov medziğahlej triedy. Otázkou zostáva, či trend zniņovania robotníckej triedy 

a zvyńovania medziğahlej triedy potvrdí aj ďalńí vývoj triednej ńtruktúry. Dôleņitá je pritom 

vnútorná ńtruktúra, stabilita a otvorenosť jednotlivých tried (odpovede napríklad na otázky: 

ktoré triedy ponúkajú výraznejńiu ochranu napríklad pred vylúčením z či na trhu práce; aké sú 

relatívne ńance a mechanizmy prechodu medzi jednotlivými triednymi pozíciami najmä 

z hğadiska vzostupnej sociálnej mobility atď.).  

 Servisná trieda (najvyńńia triedna pozícia) vykazuje najmenńie výkyvy. Aj v jej prípade 

vńak môņeme obdobie menńieho nárastu hneď na začiatku post-transformačného obdobia, 

následný pokles zastúpenia v medziobdobí 1993 aņ 2008 a opätovný nárast na doteraz 

najvyńńiu mieru.  

 Vo vńeobecnosti môņeme konńtatovať, ņe tvar náńho systému sociálnej stratifikácie sa pri 

skúmaní vybraných rokov v období 1988 aņ 2016 posúva od pyramidálneho s viac zastúpenou 

servisnou ako medziğahlou triedou, cez jasne gradačný pyramidálny tvar ku tvaru jablka 

s najviac zastúpenou strednou triednou pozíciou.  
 

Zhrnutie a diskusia 

 

Na Slovensku sa po roku 1989 vytvoril nový systém sociálnej stratifikácie, zásadne odlińný 

od toho, ktorý tu existoval počas ńtyridsiatich rokov existencie ČSSR. V priebehu doterajńej 

posttotalitnej transformácie slovenskej spoločnosti – podobne ako aj v ostatných 

postsocialistických ńtátoch – v nej vznikli základy nového sociálneho rozvrstvenia.  

 Pri identifikácii triednej ńtruktúry sme vyuņili triednu klasifikáciu (schému) EGP, ktorá sa 

povaņuje za „zlatý ńtandard“ v spoločenskovednom skúmaní sociálnej stratifikácie a mobility, 

má pomerne jednoduchú operacionalizáciu a čo je najdôleņitejńie, má potvrdenú validitu 

v mnohých krajinách (Slovensko nevynímajúc), t. j. uspokojivo konceptualizuje sociálne 

triedy a rozlińuje medzi jednotlivými triednymi pozíciami). 

 Medzi najviditeğnejńie zmeny triednej ńtruktúry slovenskej spoločnosti patrí výrazné 

zníņeniu zastúpenia tried manuálnych (kvalifikovaných i nekvalifikovaných) a poğnohos-

podárskych robotníkov a na strane druhej pretrvávajúci nárast triedy drobných podnikateğov 

(bez a aj so zamestnancami) a rutinne nemanuálne pracujúcich. Tieto charakteristické posuny 

nachádzame aj v ostaných neskoro moderných, post-industriálnych spoločnostiach (Breen 

2004; Erikson, Goldthorpe 1992). Výsledkom je nárast bielych golierov (servisnej triedy 

a rutinne nemanuálne pracujúcich), posilņovanie zastúpenia medziğahlej triedy, ktorá sa 

z hğadiska vertikálne odlíńiteğných blokov triednych pozícií nachádza v strede triednej 

ńtruktúry, stabilizáciu servisnej triedy a pokles robotníckej triedy. Zmeny v triednom 

rozvrstvení slovenskej spoločnosti, v prípade ak na jej popis vyuņijeme tri od seba vertikálne 

odlíńiteğné bloky triednych pozícií (servisná trieda – medziğahlá trieda – robotnícka trieda), 

dovoğuje konńtatovať, ņe sa posúva od pyramidálneho typu k typu s najviac zastúpenou 

medziğahlou triedou a s podobným zastúpením servisnej a robotníckej triedy.  

 Zmeny v sociálnej ńtruktúre odzrkadğujú pohyb v zamestnaneckej a vzdelanostnej 

ńtruktúre obyvateğstva, zmeny na pracovných pozícií a na trhu práce ako i trendy profesijnej 

mobility. Rozńirovanie pracovných pozícií vyņadujúcich vyńńiu kvalifikáciu a vzdelanie, 

zniņovanie zastúpenia manuálne pracujúcich, sprevádzané rýchlym a intenzívnym poklesom 

zamestnanosti v poğnohospodárstve, otváral priestor na vrchných priečkach zamestnaneckej 

ńtruktúry, čo zvyńovalo pravdepodobnosť vzostupnej mobility (Breen – Goldthorpe 1999), 

ktorá sa aj v prípade Slovenska uskutočnila (Dņambazovič – Gerbery 2018). 

 Potvrdila sa dôleņitosť sledovania rodového aspektu pri analýze vnútornej ńtruktúry 

triednych pozícií. Môņeme identifikovať výrazne vyńńie zastúpenie ņien či muņov 

v jednotlivých sociálnych triedach. Kým ņeny sú výrazne častejńie zastúpené medzi rutinne 

pracujúcimi, tak „muņskými“ triedami sú robotnícka trieda a väčńí podiel muņov nájdeme aj 
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medzi drobnými podnikateğmi. Analýza poukázala aj na tú skutočnosť, ņe diferencie sú aj 

v prípade servisnej triedy, ktorá na prvý pohğad nevykazuje výrazný rodový rozdiel. Ak vńak 

budeme rozlińovať medzi „vyńńou a niņńou“ servisnou triedou, tak je výrazne vyńńie 

zastúpenie ņien medzi niņńími odborníkmi ako medzi vyńńími, kde nachádzame naopak vyńńie 

zastúpenie muņov.  

 Mnohé dôleņité skutočnosti eńte samozrejme čakajú na objasnenie. Mimo analýzy zostali 

dôleņité problémové okruhy, ktoré môņu byť determinujúce pri vnútornej ńtruktúre 

jednotlivých tried. Zamerali sme sa síce na rodový aspekt, ale hlbńie preskúmanie si zasluhujú 

aj ďalńie sociálno-demografické faktory respondentov, akými sú napríklad vek, národnosť/et-

nicitu, ńtruktúra rodiny, rodinný stav, miesto bydliska či zdravotný stav. Nevyhnutné je vývoj 

triednej ńtruktúry na Slovensku taktieņ vidieť v ńirńích moņných kontextuálnych rámcoch. Aj 

preto je dôleņitá a nutná medzinárodná komparácia, ktorá by nemala zabúdať tak na globálne 

trendy ako i na ńpecifiká post-socialistických krajín a pod. Nutné je skúmanie triednej 

ńtruktúry aj za vyuņitia ďalńích triednych schém umoņņujúcich medzinárodné porovnanie, 

ktoré sú valídne aj v nańich podmienkach ako i moņné testovanie národne ńpecifických 

triednych schém. Ide o snahu prekonať obmedzenia jednotlivých triednych klasifikácií.  

 Triedny prístup sa ukazuje ako nevyhnutný pre čo najkomplexnejńie pochopenie stavu a 

vývoja slovenskej spoločnosti, najmä keď zistenia jasne poukazujú na to, ņe triedne 

postavenie je aj v nańej spoločnosti veğmi dôleņitým determinantom ņivotných podmienok, 

príleņitostí a ńancí. 
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II. Dynamika kultúrnych zmien a sociálnych súvislostí 
 

Kultúrne zmeny a rodinné správanie na Slovensku za posledné 

štvrťstoročie
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Abstrakt 

V príspevku prezentujeme vybrané poznatky z nańich analýz zameraných na kultúrno-

hodnotové faktory rodinného a reprodukčného správanie. Spracovávali sme pritom dáta 

z oficiálnych ńtatistík a zo ńtyroch celoslovenských reprezentatívnych výskumov so zberom 

dát v rozpätí rokov 2001 aņ 2013. Nańe poznatky interpretujeme v konceptuálnom rámci 

druhej demografickej revolúcie. Venujeme pozornosť aj alternatívnemu výkladu Arlanda 

Thorntona, ktorý pri výklade zmien rodinného a reprodukčného správania v strednej 

a východnej Európe akcentuje pôsobenie kultúrnej difúzie. Nami získané údaje o nízkej 

pôrodnosti a úrovni sobáńnosti, vysokom podiele detí narodených mimo manņelstva, vysokej 

rozvodovosti i údaje o rozporuplnom vzťahu obyvateğov Slovenska k inńtitúcii manņelstva a 

permisívnych postojoch ku kohabitáciam nasvedčujú tomu, ņe sú výrazne oslabené sociálne 

normy, ktoré spájajú reprodukčné správanie s trvalým vzťahom medzi muņom a ņenou 

a s inńtitúciou manņelstva. Konńtatujeme, ņe v dohğadnej dobe sa nedá očakávať zvyńovanie 

pôrodnosti a plodnosti bez zvyńovania sobáńnosti. Empiricky sa potvrdilo, ņe dôleņitým 

protektívnym faktorom voči oslabovaniu inńtitúcie manņelstva je u nás religiozita.  

 

Kľúčové slová: druhá demografická revolúcia, kultúrne zmeny, rodinné a reprodukčné 

správanie 

 

Úvod 

 

V prvej polovici 90. rokov minulého storočia sa na Slovensku výrazne prejavili trendy zmien 

v reprodukčnom a rodinnom správaní obyvateğstva. Pôrodnosť klesala nielen v absolútnych 

počtoch, ale podğa vńetkých ukazovateğov. Populačný vývoj sa u nás týmto smerom uberal uņ 

vyńe 20 rokov, ale kritickú hranicu zaručujúcu jednoduchú reprodukciu prekročil aņ v roku 

1989 a jeho tempo sa zrýchğovalo. Spolu s tým sa významne zniņovala úroveņ sobáńnosti, 

narastal počet a podiel detí narodených mimo manņelstva a mierne vzrastali aj miery 

rozvodovosti. V odpovedi na tento vývoj sme v tom čase poukázali na moņnosť pôsobenia 

druhej demografickej revolúcie u nás a s touto tematikou sme uverejnili viaceré publikácie, 

vrátane ńtúdie v časopise Sociológia (Pastor 1996, 1997, 1998, Matulník – Pastor 1997, 

Matulník 1998). 

 Pod druhou demografickou revolúciou sa rozumie komplex zmien v správaní a hodnoto-

vom systéme populácie, ktoré nadhodnocujú individualizmus a osobnú slobodu, oslabujú 

                                                           
1
 Príspevok vznikol v rámci projektu a grantu VEGA č. 1/724420 Makrospoločenské faktory vývoja pôrodnosti 
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Slovensku grantu Spoločnosti Jeņińovej Analýza religiozity mladých katolíkov na Slovensku. 
2
 Koreńpondencia: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., Vysoká ńkola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alņbety, 

Nám. 1. mája č. 1, 810 00 Bratislava, Slovensko. E-mail: matulnik@vssvalzbety.sk 
3
 Koreńpondencia: Doc. RNDr. Karol Pastor, CSc., Katedra aplikovanej matematiky a ńtatistiky, FMFI UK 

Bratislava, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovensko. E-mail: pastor@fmph.uniba.sk 
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funkciu manņelstva a rodiny a redukujú pôrodnosť na úroveņ nezaručujúcu sebareprodukciu 

populácie (Marenčáková – Pastor 2006: 30)
4
. Najznámejńou a doposiağ najcitovanejńou 

publikáciou o druhej demografickej revolúcii je ńtúdia holandského demografa Dirka J. van 

de Kaa z roku 1987 (Van de Kaa 1987).
5
 Druhým významným protagonistom je belgický 

sociológ a demograf Ron Lesthaeghe. Van de Kaa takto vystihuje podstatu druhej 

demografickej revolúcie: „Protiklad medzi prvou a druhou demografickou revolúciou moņno 

vyjadriť dvoma kğúčovými slovami charakterizujúcimi normy a postoje, ktoré sú v pozadí 

týchto procesov: altruistická a individualistická. Kým prvú revolúciu ovládal záujem rodiny 

a potomstva, druhá zdôrazņuje práva a sebanaplnenie jednotlivca“ (tamņe s. 5). Prostriedkom 

na uskutočnenie druhej demografickej revolúcie sa stala predovńetkým účinná hormonálna 

antikoncepcia. Pôvodne mala pomôcť mnohodetným rodinám, veğmi rýchlo sa vńak ukázalo, 

ņe umoņņuje nové reprodukčné správanie (Pastor 1998).  

 Koncepcia druhej demografickej revolúcie pôvodne vychádzala z analýzy zmien repro-

dukčného a rodinného správania, ktoré sa prejavovali v krajinách západnej Európy v období 

hospodárskej prosperity po druhej svetovej vojne. Na Slovensku vńak boli v 90. rokoch 20. 

storočia odlińné sociálne a hospodárske pomery. Nańa spoločnosť sa vtedy dramaticky menila, 

trh práce charakterizovala vysoká miera nezamestnanosti a spochybnili sa viaceré dôleņité 

sociálne istoty obyvateğstva. Autori Jozef Mládek a kol. za týchto okolností poukázali na 

úlohu prebiehajúcich ekonomických zmien (Mládek a kol. 1998). Opierali sa aj o výskum 

A. Volnej a kol. (1997) a vyslovili predpoklad, ņe „... pozorované negatívne tendencie vývoja 

nebudú eńte trvalým javom. Moņno očakávať, pozitívny vplyv pronatalitných spoločenských 

opatrení a postupne i kompenzačno-rozvojových trendov vývoja ekonomiky“. Túto interpretá-

ciu sme neodmietli, ale zároveņ sme upozornili, ņe „Skutočná hrozba druhej demografickej 

revolúcie pre vývoj pôrodnosti je zakotvená v zmene sociálnych noriem, ktoré sa týkajú 

reprodukčného správania a manņelského spoluņitia. Tie môņu blokovať populačný vývoj aj 

potom, keď transformačné procesy v ekonomike i ostatné vonkajńie tlaky pominú“ (Matulník 

1998: 109).  

 

Vybrané poznatky z našich analýz súvislostí zmien demografického správania na 

Slovensku po roku 1989 

 

Hypotézu o pôsobení druhej demografickej revolúcie na Slovensku sme sa overovali analýzou 

údajov z demografických ńtatistík aj pomocou údajov zo ńtyroch celoslovenských reprezen-

tatívnych sociologických výskumov. V troch z nich sme získali primárne dáta technikou 

ńtandardizovaných rozhovorov a vo ńtvrtom sme zbierali primárne dáta technikou rozdáva-

ných a zbieraných dotazníkov. V ďalńom texte ich budeme označovať ako Výskum 1 aņ 

Výskum 4
6
. Zber dát sa uskutočnil v rokoch 2001, 2004, 2007, 2012 – 2013. 

                                                           
4
 Tieto zmeny sú také výrazné a univerzálne, ņe keď si ich Dirk van de Kaa a Ron Lesthaeghe prvýkrát 

uvedomili, povedali si: toto je nová demografická revolúcia, toto je nový demografický prechod (van de Kaa 

2002). Bolo to slovo revolutie alebo transitie? V anglickom texte vńak uņ stojí transition. K terminologickým 

úvahám revolution či transition sa van de Kaa (2002) vracia aj neskôr. Označenie „revolution“ nadväzuje na 

starńiu francúzsku ńkolu (Landry ap.), neutrálnejńie „transition“ na mladńiu americkú (Notestein ap.). Dnes sa 

v angličtine pre súčasný vývoj pouņíva skoro výlučne Second demographic transition (SDT) (Pastor 2015). 
5
 Autori prehğadovej ńtúdie o teórii druhej demografickej revolúcie, ktorá vyńla minulý rok, zdôrazņujú, ņe za 

posledné dve desaťročia dramaticky pribúdajú odkazy na druhú demografickú revolúciu ako pojem alebo 

teoretický rámec. Pri tejto ńtúdii Dirka van de Kaa uvádzajú 2270 odkazov (Zaidi – Morgan 2017). 
6
 Poznatky z týchto výskumov boli prezentované v týchto publikáciách: Výskum1 v Matulník J., Ritomský A., 

Pastor K., 2003, Výskum 2 v Matulník J. a kol., 2006, Výskum 3 v Matulník J. a kol. 2008 a Výskum 4 

v Matulník J. a kol.). Výskumy 1 aņ 3 boli uskutočnené na výberových súboroch reprezentatívnych pre dospelú 

populáciu Slovenska. Respondentmi vo Výskume 4 boli stredońkoláci, ńtudenti tretieho ročníka, resp. septimy. 
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 Nadobudli sme údaje o súvislostiach medzi poklesom pôrodnosti a poklesom sobáńnosti. 

Analyzovali sme kultúrno-hodnotové faktory poklesu pôrodnosti. Zisťovali sme, akú hodnotu 

prisudzujú obyvatelia Slovenska manņelstvu a ich postoje k mimomanņelskému spoluņitiu i 

k rozličným spôsobom uplatņovaným na reguláciu pôrodnosti. Analyzovali sme vzťahy medzi 

zamýńğanou plodnosťou a postojmi súvisiacimi s rodinným a reprodukčným správaním. 

Predmetom náńho skúmania boli tieņ súvislosti religiozity a rodinného správania. Pozornosť 

sme venovali aj sociálno-ekonomickým faktorom pôrodnosti. 

 

Vzťah medzi poklesom pôrodnosti a poklesom sobášnosti 

 

Ku charakteristikám druhej demografickej revolúcie patrí oslabenie inńtitúcie manņelstva čo 

sa prejavuje aj poklesom mier sobáńnosti a nárastom podielu detí narodených mimo 

manņelstva. Po roku 1989 aj na Slovensku zaznamenávame takýto vývoj. S cieğom zistiť 

súvislosť medzi poklesom sobáńnosti a poklesom pôrodnosti u nás sme analyzovali údaje 

o plodnosti podğa rodinného stavu ņeny. Získané údaje prezentujeme na obrázkoch číslo 1, 2 

a 3. 

 

Obrázok č. 1: Porovnanie špecifických plodností ţien podľa rodinného stavu a podielu 

vydatých ţien v SR r. 1990 a 2001 

 

 
 Na grafoch na obrázku číslo 1 je ukázané, ako sa zmenilo (lepńie povedané nezmenilo) 

správanie slobodných a vydatých ņien medzi rokmi 1990 (pred poklesom) a 2001 (po poklese 

pôrodnosti a plodnosti.) Teda: správanie sa veğmi nezmenilo. Slobodná x-ročná ņena bude 

mať do roka dieťa s takmer rovnakou pravdepodobnosťou ako predtým.Vydatá má podstatne 
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väčńiu pravdepodobnosť, ale takisto takmer nezmenenú
7
. To, čo sa zmenilo je počet (resp. 

podiel) vydatých ņien. Pretoņe vydatých ņien v najfertilnejńích vekových skupinách ubudlo, 

ubudlo aj detí im narodených. Z toho dôvodu celkový počet detí poklesol.  

 Graf na obrázku číslo 2 ukazuje, ņe táto úvaha platí aj pre iné roky, prakticky počas celého 

obdobia: ńpecifické plodnosti vydatých ņien v posledných rokoch neklesli, klesol vńak podiel 

vydatých ņien v populácii, čo sa takisto odrazilo na počte detí narodených mimo manņelstva. 

K podobným záverom dospel aj Ńprocha (2015).  

 

Obrázok č. 2: Vývoj špecifických plodností vydatých ţien v SR podľa päťročných 

vekových skupín 

 

 
 Na grafe na obrázku číslo 3 je rozdelenie prvých sobáńov ņien a prvých pôrodov na 

Slovensku podğa veku ņeny. (Plná čiara = 1.sobáńe, preruńovaná čiara = 1.pôrody). Dáta sú za 

roky 1992, 2002 a 2012. Z grafu vidno, ņe napriek tomu, ņe rozloņenie sobáńov a pôrodov sa 

mení (odkladá na neskôr), v jednotlivých rokoch sú tieto počty vysoko korelované. Naviac, 

pre ņeny vo veku x kaņdému prvému pôrodu v danom roku zodpovedá pribliņne jeden prvý 

sobáń. To neznamená, ņe ide vņdy o tú istú ņenu, ani ņe najprv sa ņena zosobáńi a potom má 

prvé dieťa. (V skutočnosti asi polovica prvých detí sa rodí mimo manņelstva.) V kaņdom 

prípade to vńak znamená, ņe medzi prvoplodnosťou (prvopôrodnosťou) a prvosobáńnosťou je 

tesný súvis. Takņe aspoņ v dohğadnej dobe sa nedá očakávať zvyńovanie pôrodnosti 

a plodnosti bez zvyńovania sobáńnosti. 

  

                                                           
7
 Napríklad na 1000 nevydatých ņien 25-29-ročných pripadalo v r. 1990 24,8 narodených detí (resp. 25,5 v r. 

2001), ale na 1000 vydatých ņien v tom istom veku v r. 1990 pripadalo 140,0 detí (resp. 119,3 v r. 2001). Podiel 

vydatých ņien v tejto vekovej skupine za ten čas klesol z 80 % na 62 %. 
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Obrázok č. 3: Prvá sobáše a prvé pôrody v SR, absolútne počty 

 
 

Hodnota manţelstva, postoje ku kohabitáciám a zamýšľaná plodnosť. 

 

Z údajov, ktoré sme získali v troch celoslovenských reprezentatívnych výskumov (Výskumu 

1 aņ 3) vyplýva, ņe významná časť obyvateğov Slovenska zaujala k manņelstvu pomerne 

zloņitý a rozporuplný vzťah. Na jednej strane len malá časť respondentov súhlasila 

s tvrdením, ņe manņelstvo je uņ zastarané a malá časť nesúhlasí s názorom, ņe manņelstvo je 

zväzok muņa a ņeny, ktorý by sa mal uzatvárať na celý ņivot. No na druhej strane sa väčńina 

prikláņala i k názoru, ņe „je jedno, či partneri ņijú v manņelstve alebo nie, hlavne ak im to 

klape“, čím vlastne kládli kohabitáciu na jednu úroveņ s manņelstvom
8
. V týchto výskumoch 

sme tieņ zistili, ņe obyvatelia Slovenska zaujímajú veğmi laxné stanovisko ku kohabitáciám.  

 Vo vńetkých týchto troch výskumoch sme zistili ńtatisticky významné rozdiely 

v zamýńğanej plodnosti podğa toho či respondenti prisudzovali manņelstvu vyńńiu alebo niņńiu 

                                                           
8
 Hodnotu prisudzovanú respondentmi manņelstvu sme zisťovali otázkou, ktorá mala takéto znenie: 

„Uváţte, prosím, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito tvrdeniami, ktoré sa týkajú manţelstva: 

1. Manţelstvo je uţ zastarané. 

2. Manţelstvo je zväzok muţa a ţeny, ktorý by sa mal uzatvárať na celý ţivot. 

3. Manţelstvo by sa malo v zásade skončiť vtedy, keď si muţ a ţena prestanú dobre rozumieť. 

4. Ak si manţelia dobre nerozumejú a uţ majú deti, mali by určite nájsť k sebe cestu. 

5. Ak si manţelia dobre nerozumejú a ešte nemajú deti, mali by sa čím skôr rozviesť. 

6. Je jedno či partneri ţijú v manţelstve alebo nie, hlavne ak im to klape“.  

Respondenti uvádzali svoje odpovede pri kaņdej poloņke na 4 stupņovej ńkále od úplného súhlasu po úplný 

nesúhlas. Pri poloņke Manţelstvo je uţ zastarané vyjadrilo úplný súhlas vo vńetkých troch výskumoch rovnako 

presne 4,0 % a podiel odpovedí vyjadrujúcich skôr súhlas ako nesúhlas bol tieņ takmer rovnaký vo vńetkých 

troch výskumoch: Výskum 1 - 12,0 %, Výskum 2 - 12,1 % a Výskum 3 - 12,0 %. Pri poloņke Manţelstvo je 

zväzok muţa a ţeny, ktorý by sa mal uzatvárať na celý ţivot sme tieņ získali veğmi podobné údaje vo vńetkých 

troch výskumoch. Úplný alebo čiastočný nesúhlas s týmto tvrdením vyjadrili respondenti v jednotlivých 

výskumoch takýmto podielom: Výskum 1 - 14,3 %, Výskum 2 - 12,1 % a Výskum 3 - 12,6 %. Aj pri poloņke Je 

jedno či partneri ţijú v manţelstve alebo nie, hlavne ak im to klape“ boli odpovede respondentov v jednotlivých 

výskumoch veğmi podobné a úplný alebo čiastočný súhlas vyjadrovali respondenti takýmto podielom: Výskum 1 

- 69,0 %, Výskum 2 61,7 %, Výskum 3 65,1 %. 
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hodnotu. Prehğad o tom uvádzame v tabuğke číslo 1. Údaje v tejto tabuğke a v ďalńích dvoch 

tabuğkách sú z výskumu 3. Podobné výsledky vyńli aj v ďalńích dvoch výskumoch a to vņdy 

za celý súbor ako i za podsúbory ņenatých/vydaté a slobodných. 

 

Tabuğka č. 1: Zamýšľaná plodnosť podľa indexu hodnoty manţelstva
9
 – kvartily 

(priemerné hodnoty), F(2,1932)=54,461 p<0,001 

 
INDEX HODNOTY MANŢELSTVA ZAMÝŠĽANÁ PLODNOSŤ 

Nízky  1,68 

Stredný  2,06 

Vysoký  2,40 

Spolu  2,06 

 

 V týchto výskumoch sme sa tieņ skúmali, aké stanovisko zaujímajú obyvatelia Slovenska 

ku kohabitáciám. Zistili sme, ņe významná časť náńho obyvateğstva má k nim veğmi 

benevolentný, permisívny vzťah. Z údajov z výskumu 3 o tom podávame prehğad v tabuğke č. 

2. Podobne vysoký podiel zastúpenia prvých dvoch variantov odpovedí bol aj v ďalńích dvoch 

výskumoch, vo Výskumu 1 a Výskume 2. Po spočítaní podielu variantu 1 a podielu variantu 2 

to bolo 66,0 % a 70,0 %.  

 

Tabuğka č. 2: Odpovede na otázku: Predstavte si teraz, ţe by raz vaša dospelá dcéra 

chcela ţiť spolu so svojím priateľom v jednej domácnosti bez toho, aby sa zosobášili. 

Aký by bol k tomu váš postoj, vadilo by vám to? n= 1956 

 
VARIANT ODPOVEDE % 

1.Nevadilo by mi to, robia to aj iní  38,1 

2. Skôr by som povedal/a, ņe by mi to vadilo, ale nesnaņil/a by som sa ju v tom ovplyvņovať, nechal/a by som to na 
ņu, je to jej ņivot  

36,4 

3.Vadilo by mi to a snaņil/a by som sa ju ovplyvniť, aby to nerobila  21,2 

4.Vadilo by mi to a urobil/a by som vńetko preto, aby s tým prestala aj za cenu, ņe sa rozvadíme  4,2 

Spolu  100,0 

 

 Aj podğa stanoviska ku kohabitáciam sa prejavili ńtatisticky významné rozdiely 

v zamýńğanej plodnosti (Tabuğka č. 3). Podğa údajov z ďalńích dvoch výskumoch boli 

podobné výsledky. 

 

  

                                                           
9
 Na základe odpovedí respondentov pri vyńńie uvedených ńiestich poloņkách sme ďalńom kroku vypočítal 

ńpecifický index, ktorý sme nazvali index hodnoty manņelstva. Index sa vypočítal tak, ņe sa bodovali odpovede 

respondentov pri jednotlivých poloņkách. Pri poloņkách č. 2 a č. 4 narastali rovnomerne body od variantu vôbec 

nesúhlasím ("0" bodov) po variant úplne súhlasím (4 body) a pri ostatných poloņkách narastali hodnoty indexu v 

opačnom poradí variantov odpovedí. Súčet vńetkých získaných bodov sa prepočítal na interval od 0 do 100. 

Index má prinajmenńom stredne vysokú, prijateğnú reliabilitu α=0,745. Po prvýkrát sme tento index vyuņili vo 

Výskume 1. 
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Tabuğka č. 3: Zamýšľaná plodnosť Podľa odpovedí na otázku: Predstavte si teraz, ţe by 

raz vaša dospelá dcéra chcela ţiť spolu so svojím priateľom v jednej domácnosti bez 

toho, aby sa zosobášili. Aký by bol k tomu váš postoj, vadilo by vám to? 

F(3,1954)=47,007 p<0,001 

 
VARIANT ODPOVEDE ZAMÝSĽ. 

PLODNOSŤ 

1.Nevadilo by mi to, robia to aj iní  1.73 

2. Skôr by som povedal/a, ņe by mi to vadilo, ale nesnaņil/a by som sa ju v tom ovplyvņovať, nechal/a by som to 

na ņu, je to jej ņivot  
2.15 

3. Vadilo by mi to a snaņil/a by som sa ju ovplyvniť, aby to nerobila  2.40 

4. Vadilo by mi to a urobil/a by som vńetko preto, aby s tým prestala aj za cenu, ņe sa rozvadíme  2.58 

Spolu  2.06 

 

 Veğmi permisívne postoje ku kohabitáciám sme zaznamenali i u stredońkolákov v nańom 

Výskume 4 (pozri Matulník – Kratochvíla 2014: 159-171). 

 

K sociálno-ekonomickým faktorom poklesu pôrodnosti na Slovensku  

 

So zreteğom na odlińné sociálne a hospodárske pomery na Slovensku v porovnaní s krajinami 

západnej Európy, pre ktoré bola pôvodne spracovaná koncepcia druhej demografickej 

revolúcie, sme vo Výskume 1 sme analyzovali aj vplyv sociálno-ekonomických faktorov 

poklesu pôrodnosti u nás. Primárne dáta sme v tomto výskume zbierali v novembri 2001. 

Skúmali sme ako respondenti hodnotia materiálne podmienky ņivota rodiny, v ktorej ņijú, 

svoje bytove pomery, moņnosti umiestniť dieťa v predńkolskom zariadení a ďalńie. Zistili sme 

napríklad, ņe slobodní respondenti, ktorí priaznivejńie hodnotili úroveņ materiálneho 

zabezpečenia svojich rodín, chceli mať viac detí, ako respondenti, ktorí úroveņ materiálneho 

zabezpečenia hodnotili menej priaznivo (Matulník et al. 2003: 110). Toto zistenie sa nám 

potvrdili i vo Výskume 2 (Matulník a kol. 2006: 47). 

 Sociálno-ekonomické faktory vystúpili výrazne do popredia v odpovediach na otázku, 

ktorou sme zisťovali dôvody obmedzovania plodnosti. Prehğad o tom podáva tabuğka č. 4, 

v ktorej osobitne uvádzame údaje za podsúbor slobodných a za podsúbor ņenatých/vydatých. 

V tabuğke 4 sú uvedené indexy vplyvu jednotlivých faktorov
10

. 

 

  

                                                           
10

 Táto otázka a ďalńie dve otázky sú určené pre tých, ktorí chcú mať menńí počet detí i pre tých, ktorí chcú mať 

viac detí: Sú rozličné činitele, ktoré môņu ovplyvniť ğudí v tom, aby do určitej miery obmedzili počet detí, ktoré 

sa im narodia. Uváņte, prosím, na ktoré činitele Vy prihliadate a do akej miery. 

Za týmto nasledoval zoznam poloņiek potenciálnych činiteğov. Respondenti boli vyzvaní, aby pri kaņdej poloņke 

odpovedali na stupnici od „0“ bodov, čo znamená, ņe daný činiteğ vôbec neovplyvņuje rozhodnutie respondenta 

po „4“ body, čo znamená, ņe daný činiteğ v maximálnej miere ovplyvņuje rozhodnutie respondenta. Na tomto 

základe sme vypočítali na kaņdej poloņke indexy, ktoré mohli získať hodnoty od 0 bodov po 100. bodov. 
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Tabuğka č. 4:. Rebríček činiteľov ovplyvňujúcich počet detí podľa veľkosti indexu 

a rodinného stavu respondenta. (Slobodní n=476, Ţenatí/vydaté n=622) 

 
 SLOB. ŢEN. 

Bytové pomery, v budúcnosti by sme nevedeli zabezpečiť vhodné bývanie pre vńetkých  68,1 59,2 

Finančné dôvody, pri vyńńom počte detí by sme mali niņńiu ņivotnú úroveņ 67,3 66,1 

Neistota v spoločnosti, napr. hrozba nezamestnanosti, neviem, či budem mať z čoho v budúcnosti zaplatiť 

deťom vzdelanie ak to bude treba 
62,7 67,8 

Ideálna rodina má mať toğko detí, koğko chcem mať   49,1 51,3 

Nemohol/a/ by som sa väčńiemu počtu detí dostatočne venovať 36,5 31,1 

Pri väčńom počte detí by mohlo byť doma často napätie, nervozita a konflikty  34,6 32,2 

Obmedzil by sa môj, resp. manņelov/kin/ spoločenský ņivot, styky s priateğmi, známymi 32,5 18,5 

Starostlivosť o viac detí by ma (manņela/ku/) priveğmi vyčerpávala 30,9 32,6 

Nemohol/a/ by som sa dostatočne venovať svojim záğubám, koníčkom vo voğnom čase, alebo manņel/ka/ by sa 

nemohol/a/ tomu venovať 
29,8 19,2 

Pri väčńom počte detí by sa naruńili moje alebo manņelove/kine/ plány do budúcnosti v oblasti pracovného 
uplatnenia, kariéry 

22,7 22,7 

Mám (manņel/ka/) má nevýhodnú pracovnú dobu práca na smeny, „týņdņovky”, do práce musím dochádzať na 

veğkú vzdialenosť 
27,5 26,4 

Pri väčńom počte detí by sme mali obmedzené moņnosti pre trávenie dovoleniek  27,1 20,5 

Pri väčńom počte detí by som sa ja, resp. manņel /ka/v budúcnosti nemohol/a/ dostatočne venovať svojmu 

odbornému rastu a svojmu ďalńiemu vzdelávaniu 
26,9 19,6 

Väčńí počet detí by mohol ohroziť moje /manņelovo, manņelkino/ postavenie v zamestnaní 22,8 23,7 

Myslím si, ņe som uņ na to pristarý/á/, resp. manņel/ka/ je pristarý/á/, aby sme mali viac detí 15,5 31,2 

Manņel/ka/ nechce mať viac detí  X 35,3 

Rozličné zdravotné problémy v rodine X 22,7 

Sú ťaņkosti s umiestnením dieťaťa v predńkolskom zariadení X 15,4 

 

Religiozita a zmeny reprodukčného správania na Slovensku 

 

Vzťahom medzi religiozitou a reprodukčným správaním sme sa podrobnejńie venovali vo 

Výskume 3. Analyzovali sme súvislosti medzi ukazovateğmi religiozity a zamýńğanou plod-

nosťou, hodnotou prisudzovanou respondentmi manņelstvu, ich postojom ku kohabitáciám i k 

sexuálnym stykom neplnoletých. Zistili sme ńtatisticky významné rozdiely v zamýńğanej 

plodnosti podğa prihlásenia sa k cirkvám. Výrazne niņńiu hodnotu ukazovateğa zamýńğanej 

plodnosti sme zaznamenali v odpovediach respondentov, ktorí sa nehlásia ku ņiadnej cirkvi 

v porovnaní s respondentmi, ktorí sa hlásia k na Slovensku hlavným cirkvám. Prehğad o tom 

podávame v tabuğke číslo 5.  

 

Tabuğka č. 5: Zamýšľaná plodnosť podľa prihlásenia sa k cirkvám 

 
PRIHLÁSENIE SA K CIRKVÁM ZAMÝŠĽANÁ PLODNOSŤ n 

Rímskokatolícka cirkev  2,18 1197 

Gréckokatolícka cirkev  2,30 71 

Evanjelická cirkev a.v. 2,06 85 

Nehlási sa k ņiadne cirkvi 1,78 586 

Spolu  2,06 1939 

 

F(3,1938)=18,332, p<0,001. 

 

 Podğa prihlásenia sa k cirkvám sme zistili ńtatisticky významné rozdiely i v ukazovateğoch 

hodnoty manņelstva, postojov ku kohabitáciám i postojom k sexuálnym stykom neplnoletých. 

Respondenti, ktorí sa nehlásili ku ņiadnej cirkvi prisúdili manņelstvu výrazne niņńiu hodnotu 

ako respondenti, ktorí sa hlásili k cirkvám a tieņ zaujali výrazne permisívnejńie postoje ku 

kohabitáciám i k sexuálnym stykom neplnoletých. U početnej skupiny, ktorú tvorili respon-

denti hlásiaci sa ku katolíckej cirkvi sme analyzovali aj vzťahy medzi úrovņou religiozity 
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meranou na jej hlavných dimenziách
11

 a uvedenými ukazovateğmi súvisiacimi s reprodukč-

ným správaním. Zistili sme výrazné ńtatisticky významné rozdiely a viac religiózni prisudzo-

vali manņelstvu vyńńiu hodnotu a zaujímali v menńej miere benevolentné postoje ku 

kohabitáciám aj k sexuálnym stykom neplnoletých ako menej religiózni katolíci (pozri 

Matulník – Kratochvíla 2014). 

 Vo výskume 4 sme zistili súvislosti medzi úrovņou religiozity mladých ğudí a ich postojmi 

ku kohabitáciám. Permisívnejńie postoje ku kohabitáciám zaujímali mladí ğudia, ktorí 

vykazovali niņńiu mieru religiozity (pozri Matulník – Kratochvíla 2014: 159-171). Zisťovali 

sme aj súvislosti medzi rodinným prostredím a religiozitou. Zistili sme vyńńiu mieru 

religiozity u mladých ğudí, ktorí ņili v úplných rodinách v porovnaní s mladými ğuďmi, ktorí 

ņili v rodine bez svojho biologického otca (pozri Kratochvíla 2014: 131-132).  

 Zistené údaje týkajúce sa vzájomných súvislostí religiozity a rodinného prostredia 

a postojov súvisiacich s rodinným a demografickým správaním so sebou prináńajú aj otázku 

o smere kauzálneho pôsobenia medzi týmito premennými v Slovenských podmienkach. 

Domnievame sa, ņe z vedeckého i praktického hğadiska môņe byť uņitočným skúmanie 

eventuálneho prejavenia sa obrátenej kauzality, t. j., nielen vplyvu religiozity na rodinné 

prostredie a rodinné a demografické správanie ğudí ale naopak aj vplyvu rodinného prostredia 

a rodinného a demografického správania na religiozitu. Religiozita tak môņe vystupovať v 

pozícii závisle premennej veličiny a charakteristiky rodiny a rodinného prostredia v pozícii 

nezávisle premenných veličín. Príkladom môņu byť zistenia z panelového výskumu Arlanda 

Thorntona, Williama G. Axinna and Danieala H. Hilla, v ktorom analyzovali recipročné 

vplyvy kohabitácie a manņelstva na religiozitu. Zistili, ņe ņivot v kohabitácii má tendenciu 

redukovať religiozitu mladých ğudí, zatiağ čo manņelstvo, ktorému nepredchádzal ņivot v 

kohabitácii vedie k zvýńeniu spätosti s náboņenstvom (Thornton et al. 1992).  

 Z poznatkov, ktoré sme získali v nańom výskume religiozity mládeņe poukazujú na 

moņnosť takejto obrátenej kauzality údaje o rozdieloch v ukazovateğoch religiozity mladých 

ğudí, ktorí ņijú spolu so svojím vlastným otcom a mladých ğudí, ktorí s ním neņijú. V tomto 

prípade vystupuje a rodinné prostredie v pozícii nezávislej premennej veličiny voči 

religiozite. Poznamenajme, ņe u nás uņ dávnejńie o tom uvaņovali Jana Marenčáková a Karol 

Pastor keď v roku 2006 napísali: „Často sa medzi príčinami druhej demografickej revolúcie 

uvádza sekularizácia. Aj tu je pôsobenie obojstranné, pretoņe zmeny v reprodukčnom 

správaní nezriedka urýchğujú sekularizáciu. Mladí ğudia sa často vplyvom prostredia správajú 

v rozpore s náukou cirkvi, ku ktorej sa hlásia
12

 a tak sa od nej vzďağujú. Niekedy majú 

moņnosť vrátiť sa, inokedy vńak zaujmú obrannú pozíciu a náboņenstvo odmietnu. Naviac, 

v rozpadnutých a nefunkčných rodinách nefunguje ani odovzdávanie náboņenských tradícií.“ 

(Marenčáková – Pastor 2006: 32) 

 Pastor urobil aj analýzu zo sčítaní obyvateğstva a ďalńích ńtatistických zisťovaní. Na 

základe dát o podiele obyvateğov s deklarovaným vierovyznaním zistených v sčítaniach 

obyvateğov Slovenska v rokoch 1991, 2001, 2011 konńtatuje, ņe pokles deklarovanej 

religiozity sa na Slovensku začína prejavovať (aj to len mierne) aņ okolo roku 2010. Pritom 

vńak indikátory rodinného a reprodukčného správania preńli najradikálnejńími premenami uņ 

na začiatku tohto obdobia (Pastor – Matulník 2017: 116). Dokladá to údajmi o poklese 

úhrnnej plodnosti (2,05v r. 1991. 1,20 v r. 2001, 1,45 v r. 2011), rýchlom raste podielu detí 

narodených mimo manņelstva (9 % v r. 1991, 20 % v r. 2001, 34 % v r. 2011) a nepriaznivých 

zmenách v hodnotách ďalńích ukazovateğov rodinného správania (sobáńnosť, rozvodovosť). 

Pastor formuloval záver, ņe: „... sekularizácia sa (v slovenských podmienkach) za devastáciou 

rodiny oneskoruje o cca 20 rokov (presnejńie asi o jednu generáciu). Religiozita je teda 

                                                           
11

 Na dimenziách náboņenskej praxe, náboņenskej viery, náboņenských poznatkoch i náboņenskej skúsenosti. 
12

 Tu sa Pastor odvolal na nańu spoločnú publikáciu, v ktorej sme uverejnili poznatky z náńho výskumu 

zameraného na makrospoločenské faktory vývoja pôrodnosti na Slovensku (Matulník et al. 2003). 
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zotrvačnejńia ako rodinné správanie. V zásade teda sekularizácia je dôsledkom, nie príčinou 

demografických zmien“. (Tamtieņ: 116-117) 

 

Druhá demografická revolúcia a hypotéza kultúrnej difúzie 

 

Autori Batool Zaidi S. Philip Morgan v svojej prehğadovej ńtúdii o teórii druhej 

demografickej revolúcie, ktorá vyńla minulý rok, charakterizujú jej vývoj od vzniku aņ 

doposiağ. Kladne hodnotia jej prínos v popise modelov rodiny a fertility v Západnej Európe 

v období po prudkom povojnovom náraste pôrodnosti (post-baby boom) (Zaidi – Morgan 

2017: 487). Upozorņujú, ņe vo svojich neskorńích prácach sa van de Kaa a Lesthaeghe do 

určitej miery rozchádzajú. Zatiağ čo práce van de Kaa sa zvyčajne netýkajú druhej 

demografickej revolúcie ako teórie ani ako teoretického rámca, Lesthaeghe často pouņíva 

pojem teória druhej demografickej revolúcie. Van de Kaa rozńíril svoj historický popis a ku 

kultúrnym a ideovým zmenám pridal ďalńie dve dimenzie sociálneho systému – ńtruktúru 

a technológiu. Lesthaeghe pri výklade demografických zmien oveğa viac zdôrazņoval ideové 

zmeny a ńírenie postmaterialistických hodnôt (tamņe: 479-480). 

 Zaidi a Morgan v ďalńom uvádzajú kritické výhrady, ktoré boli vznesené voči teórii druhej 

demografickej revolúcie a pritom poukazujú najmä na práce Lesthaegeho. Vyčítajú mu, ņe 

„...agresívne rozńíril geografický dosah teórie druhej demografickej revolúcie na vńetky 

krajiny OECD“ (tamņe: 479). Pri výhradách voči teórii druhej demografickej revolúcie, ktoré 

títo autori povaņujú za fundamentálne sa odvolávajú na Thorntovu kritiku vývojových teórií 

(Thornton 2005: 104-107) a zdôrazņujú: „Toto hğadanie vývojových ńtádií a nezvratných 

prechodov je nesprávne. Takéto vývojové teórie sú vo vńeobecnosti obeťami troch vzájomne 

súvisiacich problémov: spoliehanie sa na prierezové dáta, očakávanie spoločných procesov a 

vzorov zmien a opis koncového stavu ako najrozvinutejńej spoločnosti, ktorou je Západná 

spoločnosť“(tamņe: 483). Pritom poukazujú aj na moņnosť etnocentrických interpretácií.  

 Pre nás je podnetné úsilie Arlanda Thorntona a jeho spoluautora Dimitera Philipova 

vysvetliť mechanizmy zmien týkajúcich sa rodiny a demografických zmien v krajinách 

strednej a východnej Európy, ku ktorým dochádza po politických zmenách na konci 80. 

a začiatku 90. rokov 20. storočia. Dôraz pritom kladú na proces kultúrnej difúzie vplyvu zo 

západnej Európy a Severnej Ameriky do Strednej a Východnej Európy. Pouņívajú pojem 

„vývojový idealizmus. Takto označujú ideový systém, ktorý poukazuje na to, ņe „...politické, 

ekonomické a rodinné ńtruktúry Západu sú rozvinutejńie a dokonalejńie, lepńie, ako tie, ktoré 

nachádzame kdekoğvek inde“ (tamņe: 2). Podğa Thorntona a Philipova vývojový idealizmus 

ovplyvnil rodinné a demografické zmeny ku ktorým dochádza v strednej a východnej Európe 

po politických zmenách na konci osemdesiatych a začiatku deväťdesiatych rokoch. Autori 

upozorņujú, ņe vývojový idealizmus neprezentujú ako svoje vlastné hodnoty, ale ako hodnoty 

odvodené z vývojového modelu. Nie je ani dôleņité či sú pravdivé alebo nie a či sú dobré 

alebo nie. Dôleņité je, ņe navodzujú a motivujú ńiroký rad rodinného a demografického 

správania a vzťahov. K tomu dochádza preto, lebo „... mnohí ğudia v strednej a východnej 

Európe rozumejú vývojovej hierarchii krajín, s gradientom vývoja a pokroku kulminujúcim v 

krajinách Severozápadnej Európy a Severnej Ameriky“ (tamņe: 71). 

 Vhodné podmienky pre ńírenie tohto ideového systému sa vytvorili po zmene reņimov, keď 

sa zruńila legitimita predońlých vlád a boli zruńené ich pronatalitné programy, podpora 

bývania, starostlivosti o deti a ďalńie, ktoré podnecovali skoré uzatváranie manņelstva. 

Prispeli k tomu represálie totalitných reņimov v minulosti voči cirkvám, ktoré oslabili vplyv 

náboņenstva v regióne. Ńírenie difúzie podporuje skutočnosť, ņe mnohí ğudia so strednej 

a východnej Európe sa mali moņnosť zoznámiť so západným spôsobom ņivota priamo 

v týchto krajinách čo pred tým nebolo moņné (tamņe: 60-64). Autori dokladajú vplyv 

vývojového idealizmu s odkazmi na ńtatistické dáta za krajiny strednej a východnej Európy 
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o poklese pôrodnosti, poklese sobáńnosti, zvýńení priemerného veku pri uzatváraní prvého 

sobáńa, o ńírení kohabitácii a nárastu podielu detí narodených mimo manņelstva. Podğa nich 

vývojový model umoņņuje aj pohğad do budúcnosti a môņe slúņiť ako plán pre sociálnu 

politiku a činnosť. Túto difúziu podporujú aj medzinárodné organizácie (tamņe: 21-24)
13

. 

Autori uznávajú ņe zmeny v strednej a východnej Európe, pokles pôrodnosti, sobáńnosti 

a ďalńie sú môņu byť ovplyvnené aj inými faktormi, ale difúzia informácií a hodnôt zo západu 

má esenciálny význam. 

 

Záver 

 

V posledných desaťročiach sa na Slovensku udiali dramatické zmeny v rodinnom správaní, 

ktorých demografické a spoločenské dôsledky budú zrejme dlhodobé a ťaņko ich dnes moņno 

presnejńie vymedziť. Údaje o nízkej úrovni sobáńnosti, vysokom podiely detí narodených 

mimo manņelstva, vysokej rozvodovosti i údaje o rozporuplnom vzťahu obyvateğov 

Slovenska k inńtitúcii manņelstva a permisívnych postojoch ku kohabitáciam nasvedčujú 

tomu, ņe sú výrazne oslabené sociálne normy ktoré spájajú reprodukčné správanie s trvalým 

vzťahom medzi muņom a ņenou a s inńtitúciou manņelstva. Tí, ktorí nepripisujú zásadný 

význam heterosexuálnemu manņelstvu toto nemusia vnímať ako problém. Ale tento vývoj sa 

spája aj s ďalńími javmi, ktorých význam uņ nemoņno tak ğahko relativizovať. V nańom 

celoslovenskom reprezentatívnom výskume mládeņe sme zistili, ņe kaņdý ńtvrtý-piaty 

stredońkolák na Slovensku (23,2 %) neņije so svojim biologickým otcom. Disponujeme snáď 

takými poznatkami aby sme toto mohli povaņovať za bezvýznamné a označiť rolu 

biologického otca za nepodstatnú? Nie je nańou profesionálnou povinnosťou na takéto 

hromadné javy poukazovať a nie ich bagatelizovať? Ďalńím príkladom môņe byť pokles 

pôrodnosti spôsobený poklesom sobáńnosti. 

 V roku 1989 napísal Josef Alan, ņe, najvýraznejńím vonkajńím indikátorom prechodu do 

dospelosti zostáva svadba a v muņskom svete aj odchod na vojnu (Alan 1989: 155). Dnes uņ 

to neplatí. Chlapci na vojnu nechodia a svadbu okolo tridsiatky určite nemoņno povaņovať za 

indikátor prechodu do dospelosti. V tej istej knihe napísal Alan, ņe sa u nás v zásade nemenil 

podiel detí narodených mimo manņelstva a predstavoval 5-6 %. Dnes je to 40 %. 

 Dnes vieme, ņe druhá demografická revolúcia má na Slovensku iný priebeh ako v západnej 

Európe. Vo východnej Európe (do ktorej v tomto členení patrí aj Slovensko) sa začala po 

politických zmenách v 90. rokoch a má aj iné poradie krokov. Umelé potraty boli u nás 

legalizované uņ v 50. rokoch minulého storočia. V západnej a severnej Európe sa stabilizovala 

kohortná plodnosť pod záchovnou úrovņou v po roku 1980 a vo východnej sa to deje vlastne 

v súčasnosti (pozri Pastor 2015). Vyńńie prezentované poznatky z nańich výskumov 

i z oficiálnych ńtatistík poukazujú na dôleņitú rolu kultúrno-hodnotových faktorov 

demografického správania. Dôleņitým protektívnym faktorom voči oslabovaniu inńtitúcie 

manņelstva je u nás religiozita. Pre pochopenie pôsobenia kultúrno-hodnotových faktorov 

rodinného správania u nás nám môņe byť uņitočná koncepcia Arlanda Thorntona. Len veğmi 

málo a dnes uņ nie aktuálnych poznatkov vńak máme o pôsobení sociálno-ekonomických 

faktorov rodinného a demografického správania u nás. Získali sme ich len vo výskume 1. 

Celkom nám chýbajú poznatky o súvislostiam medzi klutúrno-hodnotovými a sociálno-

ekonomickými faktormi. Týmto smerom by bolo potrebné sa u nás zmerať v ďalńom 

výskume. Je to závaņné s ohğadom na výrazné zmeny v ņivotnej situácii a ņivotných dráhach 

početných skupín náńho obyvateğstva. Vo svete sa uņ takéto bádanie rozvíja na inter-

disciplinárnej báze (pozri Johnson-Hanks a kol. 2011). 

 

                                                           
13

 Výklad s vyuņitím vývinového idealizmu Thornton uplatnil aj v iných krajinách, v Argentíne, Čine, Egypte, 

Iráne, Nepále a USA (pozri Thornton a kol. 2012). 
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Vnímanie korupcie a spravodlivého spravovania na verejných vysokých 

školách na Slovensku v rokoch 2010 a 20181 

(kvantitatívne a kvalitatívne skúmanie) 
 

Ľuba Kráľová
2
 

KM-Systém, Preńov 

 

Abstrakt 

V predkladanej ńtúdii autorka definuje a klasifikuje korupciu vo vysokońkolskom vzdelávaní 

ako jednu z foriem korupcie vo verejnom sektore, pričom zdôrazņuje negatívnu výnimočnosť 

korumpovania verejných činiteğov práve v sektore verejného vysokého ńkolstva, pretoņe 

zásadne ovplyvņuje hodnotový svet nastupujúcich generácií v kaņdej spoločnosti. V ńtúdii je 

predstavený autorský sociologický výskum s témou vnímania korupcie ńtudentmi 

a zamestnancami UPJŃ v roku 2010. Výberový súbor na UPJŃ pozostával zo 605- 

tich ńtudentov ma 101 zamestnancov UPJŃ. Oproti tomu autorka predstavuje kvalitatívne 

skúmanie z roku 2018 na vzorke 9 respondentov z jedenástich vysokońkolských pracovísk na 

Slovensku, ktorí nedobrovoğne alebo dobrovoğne odińli zo svojho pôvodného akademického 

pracoviska. Zaujímali ju príčiny ich odchodu z domovských fakúlt po dlhodobejńom pôsobení 

na nich a ich vnímanie spravodlivosti pri spravovaní ich akademických pracovísk. 

 

Kľúčové slová: spravodlivé spravovanie, vysoké ńkoly na Slovensku, korupcia vo verejnej 

činnosti, korupcia vo vysokońkolskom vzdelávaní (akademická korupcia), administratívna ko-

rupcia, vnímania korupcie ńtudentmi a zamestnancami UPJŃ v roku 2010 

 

Úvod 

 

Korupcia na vysokých ńkolách je jednou z foriem korupcie vo verejnom sektore. Bez ohğadu 

na to, či sa o korupcii na vysokých ńkolách hovorí v kuloároch alebo verejne, riziká, ktoré so 

sebou nesie, sú značné. V časoch, keď na niektorých vysokých ńkolách v SR bolo moņné 

„kúpiť si“ vysokońkolský diplom, prijatie na vysokú ńkolu, niektoré skúńky alebo ńtátnice či 

dokonca doktorandské miesto, hodnota vzdelania v očiach verejnosti (a potenciálnych 

zamestnávateğov zvláńť) postupne klesala.  

Korupcia vo verejnom sektore je globálnym problémom viac i menej vyspelých krajín sveta 

(aj keď v krajinách s menej rozvinutou kultúrou participatívnej demokracie je korupcia predsa 

len rozńírenejńia). Platí to i pre sektor vzdelávania, zvláńť vysokońkolského vzdelávania. 

 

Definovanie a klasifikácia korupcie na vysokých školách 

 

Podğa Bardhana moņno korupciu chápať ako zneuņitie či vyuņitie verejného úradu na sú-

kromný prospech, kedy dochádza ku konfliktu verejných a súkromných záujmov. Vńeobec-

nejńie moņno korupciu chápať ako odchýlku od etických a právnych noriem modernej 

spoločnosti, pretoņe je to činnosť pońkodzujúca verejný záujem (Sičáková-Beblavá – 

Zemanovičová 2003b, Sičáková-Beblavá – Beblavý 2009: 64). V tejto stati sa zameriam na 

                                                           
1
 Text pre prvú časť tejto state som čerpala zo spoločných článkov s doktorkou Ivetou Jeleņovou z roku 2010 a 

2011, ktorá pripravila pre nańe články ńtatistické výstupy a grafy. Ide o autorský výskum vnímania korupcie 

náhodne vybranými ńtudentmi a zamestnancami UPJŃ. Korupciu na verejných vysokých ńkolách na Slovensku 

som vtedy, aj teraz povaņovala za obzvláńť nebezpečnú podobu korupcie v nańej spoločnosti. 
2
 Koreńpondencia: PhDr. Ğuba Kráğová, PhD., Solivarská 70, 080 05 Preńov, Slovensko. E-mail: 

kralovaluba@gmail.com 
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predstavenie jednej, zvláńť nebezpečnej, podoby korupcie, a to korupcie vo vysokońkolskom 

vzdelávaní a konkrétne jej vnímanie zamestnancami a ńtudentmi UPJŃ. 

 Existuje viacero klasifikačných prístupov k postihnutiu podstaty korupcie vo vysokońkol-

skom vzdelávaní (Altbach 2004, Heyneman,, 2002, 2004, Chapman 2005, Janashia 2004, 

Waite – Allen 2003 a iní). Zaujímavú schému systematizácie korupcie vo vysokońkolskom 

vzdelávaní ponúkla N. L. Rumyantseva eńte v roku 2005 (obr. 1).  

 

Obrázok č. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Rumyantseva, 2005, 90 (mierne upravená schéma) 

 

 Korupciu s priamou účasťou ńtudentov ako aktérov vzdelávacieho procesu nazýva N. L. 

Rumyantseva (2005) korupciou ńpecifickou pre vzdelávanie, t. j. akademickou korupciou, 

pričom tá má iné dôsledky na spoločnosť ako administratívna korupcia na vysokých ńkolách 

bez priamej účasti ńtudentov. Kvalitatívne odlińné dôsledky korupcie s účasťou ńtudentov 

a bez ich účasti sa prejavujú v tom, ņe korupcia ńpecifická pre vzdelávanie vyvoláva celý 

komplex dôsledkov vo vzťahu k mladej generácii, k ich hodnotám, postojom, názorom 

i ņivotným príleņitostiam. Administratívna korupcia nezahŕņa priamy vplyv na morálny 

a mentálny vývoj ńtudentov a podobá sa viac vńeobecnej korupcii vo verejnom i súkromnom 

sektore. 

 Akademická korupcia alebo korupcia typická pre vzdelávací proces vedie, ako kaņdý typ 

korupcie, k plytvaniu s verejnými finančnými prostriedkami. Ńpecifická váha a nebezpečen-

stvo korupcie vo vzdelávaní sa navyńe prejavujú v tom, ņe umoņņuje mrhanie ğudským 

talentom, keď talentovaným, no chudobnejńím predstaviteğom nastupujúcich generácií, sa 

odoprie prístup k vzdelaniu kvôli korupcii pri prijímaní, keď sa nesprávne odhadne alebo 

premrhá talent dôsledkom úplatkov pri skúńke (čiastkovej či ńtátnej) a priebeņnom hodnotení, 

keď sa medzi mládeņou osobne zúčastņujúcou na korupcii rozńiruje kultúra korupcie, 

manipulácie a zaujatosti (Rumyantseva 2005).  

 Takýto devastačný vplyv na celú populáciu a jej deformovaný morálny vývoj nemá 

korupcia v ņiadnom inom spoločenskom odvetví. Jedinečnosť a vplyv vzdelávania na vývoj 

spoločnosti spočíva vo formovaní osudov a úspechu kaņdej nastupujúcej generácie 

spoločnosti. „Je to moţno jediný verejný sektor, ktorý má najväčší vplyv na hodnoty mladých 

a ich presvedčenie o dobre a zle, správnom a nesprávnom, zákonnom a nezákonnom“, 
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spravodlivom a nespravodlivom. „Navyše, vyššie vzdelanie má silný vplyv na výber elity a 

teda budúcich lídrov krajiny. Význam týchto funkcií pre dobro spoločnosti je obrovský“ 

(Rumyantseva 2005: 86) a nezameniteľný. Úzko súvisí aj s vnímaním spravodlivosti v celej 

spoločnosti. 

 Ak spravodlivosť v sociálnom slova zmysle úzko súvisí s poņiadavkou sociálnej rovnosti, 

potom korupcia vo verejnej činnosti modernej spoločnosti, vrátane akademickej, potiera 

základné princípy sociálnej spravodlivosti, kedy podğa Rawlsa „má mať kaņdá osoba v 

modernej spoločnosti rovnaké právo na čo najńirńiu slobodu, porovnateğnú so slobodou 

ostatných“, pričom „vńetky spoločenské hodnoty, sloboda, príleņitosť, príjem, bohatstvo a 

zdroje sebaúcty majú byť rozdelené rovnomerne“ (Ńanderová 1996: 212).  

 Vo vedeckej obci existuje viacero ponímaní korupcie vo vysokońkolskom vzdelávaní 

(Hallak – Poisson 2002, Heyneman 2004) i viacero klasifikačných prístupov k postihnutiu 

podstaty korupcie vo vysokońkolskom vzdelávaní (Altbach 2004, Andrei et al. 2009, 

Chapman 2005, Heyneman 2004, Heyneman et al. 2008, Janashia 2004; Rumyantseva 2005, 

Waite – Allen 2003 a iní). 

 O zvláńť nebezpečnom vplyve korupcie vo vzdelávacom procese na morálny i mentálny 

vývoj nastupujúcej generácie, a tým i celej spoločnosti, sa v akademickej a vedeckej obci 

(sociologickej, politologickej, právnej, etickej, ekonomickej či pedagogickej) na Slovensku 

skôr mlčí. Zdá sa dokonca, ako by bol problém korupcie na vysokých ńkolách na Slovensku 

tabuizovaný pre samotných zamestnancov daných ńkôl, ako by sa dokonca nepatrilo 

o probléme hovoriť vnútri samotnej akademickej obce.  

 Za prejav občianskej statočnosti moņno povaņovať vyjadrenia bývalej ńtudijnej referentky 

Zuzany Melicherčíkovej z Právnickej fakulty UK v Bratislave, ktorá poukázala na 

nezákonnosť prijatia daņových poradcov na danú fakultu mimo poradia. Vzápätí musela dať 

výpoveď zo zamestnania, pričom mala problém zamestnať sa opäť na nejakej inej vysokej 

ńkole (Glovičko 2011: 3). Statočných kolegov z vysokých i stredných ńkôl poukazujúcich na 

mrhanie verejnými zdrojmi skôr odmeņujú organizácie tretieho sektora (Biela vrana) ako 

samotný ńtát, ktorého zdroje ochraņujú.  

 Manipulácie alebo kartelové dohody vnútri akademických senátov slovenských fakúlt 

a univerzít pri voğbách dekanov, niekde i rektorov vysokých ńkôl, sú ďalńím nepopísaným 

prejavom klientelistických praktík na slovenských vysokých ńkolách.  

 Inou oblasťou, v ktorej sa na slovenských vysokých ńkolách prejavujú praktiky 

klientelizmu prerastajúce do korupcie, sú viacnásobné pracovné úväzky toho istého učiteğa. 

Na jednej strane obsadzovanie miest vysokońkolských učiteğov v duchu vysokońkolského 

zákona č. 131/2002 Z. z. je v súlade so zvláńtnou úpravou Zákonníka práce, upravujúceho 

pracovný pomer na určitú dobu (§ 48 ods. 2) a 4) Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z.), keď sa 

ani po troch predĝņeniach pracovnej zmluvy na dobu určitú nepredĝņi zamestnancom na 

akademických pracoviskách pracovná zmluva na dobu neurčitú
3
, čo zabezpečuje Zákonník 

práce pre zamestnancov vo vńetkých ostatných verejných odvetviach na Slovensku 

s výnimkou prác umeleckého zamerania a tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja. Na 

strane druhej umoņņuje mnohým vysokońkolským učiteğom poberať viacnásobné platy 

a rozvíjať na nańich vysokých ńkolách skôr atmosféru vzájomných zaviazaností a protisluņieb 

(funkcionár verzus učiteğ) namiesto ņičlivej atmosféry tímovej, partnerskej a kolegiálnej 

práce plnej nápadov, kritického myslenia a vzájomnej podpory. 

                                                           
3
 Podğa § 77 ods. 2 zákona o vysokých ńkolách č. 131/2002 Z. z. upravujúceho obsadzovanie miest 

vysokońkolských učiteğov: „(2) Pracovný pomer na miesto vysokońkolského učiteğa so zamestnancom, ktorý 

nemá vedecko-pedagogický titul „profesor“ ani „docent“, moņno uzavrieť na základe jedného výberového 

konania najdlhńie na päť rokov.“ No môţe sa uzavrieť i na menej ako na päť rokov, a tak sa môţe stať, ţe za 

dvadsať rokov pedagogickej činnosti na niektorých vysokých školách na Slovensku môţe mať odborný asistent 

na vysokej škole predĺţenú pracovnú zmluvu i pätnásť alebo dvadsaťkrát. 
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 Úvahy o predpokladanom klientelizme spojenom s korupciou na slovenských vysokých 

ńkolách zaiste nevystihujú podstatu pracovnej, tvorivej a kolegiálnej atmosféry na väčńine 

slovenských vysokých ńkôl. Napriek tomu je vńak opodstatnené myslieť si, ņe na niektorých 

vysokých ńkolách na Slovensku sú korupčné a klientelistické praktiky rozńírené (pozri články 

dvojice autoriek Kráğová – Jeleņová 2010, 2011) aj vo vzťahu učiteğ/-ka a ńtudent/-ka. 

 Zverejnenie v slovenských médiách (.týņdeņ) v roku 2009 zistenia ńiestich učiteğov 

Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ņe vtedajńí ńéf katedry politológie a prorektor UCM 

v jednej osobe zapisuje do zvláńtneho indexu a do AIS-u
4
 známky ńtudentom aj za iných 

vyučujúcich, hoci proteņovaní ńtudenti predmety u daných učiteğov neabsolvovali, bolo do 

istej miery ńokujúce, no vo vysokońkolskom prostredí predpokladané. Dôleņité je vńak to, ņe 

dotyčný ńéf katedry je aj dnes ńéfom katedry, hoc inej, a zároveņ dekanom jednej z fakúlt 

UCM a medzitým sa stal aj docentom danej univerzity. Učitelia, ktorí na jeho podvodné, 

a teda nelegálne, správanie poukazovali, museli vńak z UCM zväčńa odísť.  

 Koncom minulého roka sa na katedre politológie objavil nevšedný index. Boli v ňom 

zapísané známky za prvé dva ročníky, všetky signované vedúcim katedry Horváthom. Index 

patril akémusi študentovi Andrejovi Bačovi. Šesť pedagógov napísalo list, v ktorom 

informovalo dekanku Gabrielu Ručkovú, ţe vedúci katedry zapísal bez ich vedomia známky aj 

z predmetov, ktoré títo pedagógovia vyučujú. A to napriek tomu, ţe dotyčný študent sa na 

skúškach ani len nezúčastnil. List podpísali pedagógovia Marek Hrušovský, Michal Chvojka, 

Juraj Šúst, Martin Svatuška, Jozef Lenč a Radoslav Štefančík. „Mali sme v ňom zapísané 

známky z našich predmetov, ktoré študent Bača nerobil,“ tvrdí dnes uţ bývalý učiteľ UCM 

Juraj Šúst, ktorému po konflikte s vedúcim katedry nepredĺţili zmluvu. Rovnako ako jeho 

exkolegovi Michalovi Chvojkovi.... (Gańparovič, 2009) či Radoslavovi Štefančíkovi.  

 Kolegovia, ktorí pôsobili v minulosti a pôsobia aj v súčasnosti na slovenských vysokých 

ńkolách, zdôrazņujú, ņe dnes uņ nemoņno hovoriť o korupcii na nańich VŃ tak, ako sme ju 

predpokladali v minulosti. V súvislosti s infláciou mnoņstva vysokých ńkôl bojujú tieto o 

kaņdého ńtudenta a väčńina z nich uņ aj zruńila prijímacie pohovory, s ktorými sa v minulosti 

spájalo mnoņstvo dohadov o netransparentnosti a úplatnosti kompetentných osôb pri prijímaní 

ńtudentov na VŃ. S korupciou pri prijímacích pohovoroch boli spájaní hlavne najvyńńí 

činitelia VŃ, ktorí mali prístup k informáciám v prijímacích testoch a pohovoroch.  

 Dnes sa tento druh predpokladaného koruptívneho správania vysokých verejných činiteğov 

fakúlt a univerzít z akademického prostredia prirodzene vytratil, no vieme, ņe na mnohých 

vysokých ńkolách predsa len niečo nefunguje. Prinajmenńom sa na niektorých z nich vytráca 

duch tvorivého kolektívneho bádania v pedagogickom i ńtudentskom prostredí a vytráca sa 

spravodlivosť v ich riadení. Zároveņ môņe byť za dočasnými pracovnými zmluvami učiteğov 

na univerzitách demografický tlak. Zníņenie počtu zamestnancov na univerzitách o 2000 ğudí, 

na ktoré nabáda Ministerstvo financií SR, eńte viac destabilizuje situáciu a vedie ku 

klientelizmu medzi funkcionármi fakúlt a učiteğmi. 

 Malým kvalitatívnym výskumom z roku 2018 som sa snaņila postihnúť, čo sa deje dnes na 

slovenských vysokých ńkolách – z pohğadu ich učiteğov napriek tomu, ņe uņ sama na 

akademickej pôde nepôsobím.  

 

Autorský sociologický výskum – skúmanie vnímania korupcie študentmi a zamestnan-

cami UPJŠ v roku 2010 

 

Od konca roku 2008 do jari roku 2010 bol na pôde UPJŃ v Końiciach iniciovaný výskum 

vnímania koruptívneho správania v slovenskej spoločnosti, s akcentom na vysoké ńkoly v SR. 

Cieğom výskumu bolo zmapovať názory ńtudentov a zamestnancov UPJŃ na korupciu 

                                                           
4
 AIS – akademický informačný systém. 



74 

v slovenskej spoločnosti vôbec, na vysokých ńkolách v SR vńeobecne a skúsenosti ńtudentov 

s korupciou na ich vysokej ńkole (resp. fakulte) zvláńť. V porovnaní s rokom 2018 bolo 

v roku 2010 predstavené vnímanie korupcie ńtudentmi a zamestnancami UPJŃ, na ktorej som 

v tom čase pôsobila.  

 

Výberová vzorka 

 

Výber ńtudentov i zamestnancov UPJŃ bol realizovaný ako príleņitostný, so zámerom 

zastúpenia respondentov zo vńetkých fakúlt nańej univerzity.  

 Výberový súbor na UPJŃ pozostával zo 605-tich ńtudentov (26,8 % muņov a 73,2 % ņien), 

z ktorých väčńina býva v Końiciach (36,9 %) alebo v inom okresnom meste (34,3 %). 

Priemerný vek ńtudentov výberovej vzorky bol 23,2 roka so ńtandardnou odchýlkou 4,4 roka. 

Zamestnancov UPJŃ bolo vo výberovom súbore 101, z toho 37,6% muņov a 62,4% ņien. 

Priemerný vek vybraných zamestnancov bol 41,7 roka (SD = 12,1). 

 

Študenti 

 
Fakulta n % 

LF 97 16,17 

PF 63 10,50 

PrávF 92 15,33 

FVS 223 37,17 

FF 125 20,83 

 

Zamestnanci 

 
Fakulta n % 

Rektorát 7 6,93 

LF 19 18,81 

PF 25 24,75 

PrávF 15 14,85 

FVS 23 22,77 

FF 12 11,88 

 

 88,6 % ńtudentov navńtevovalo dennú formu ńtúdia s priemernou dĝņkou ńtúdia 3.4 roka 

(od 1 do 8). V prvom ročníku ńtudovalo 44 (7,27 %) ńtudentov, v druhom ročníku 108 

(17,85 %) ńtudentov, v treťom ročníku 196 (32,40 %) ńtudentov, vo ńtvrtom ročníku 190 

(32,4 %) ńtudentov, v piatom ročníku ńtudovalo 64 (10,58 %) ńtudentov a v ńiestom 3 ńtudenti 

(0,50 %). Do výberového súboru boli vyberaní hlavne starńí ńtudenti (najmä tretiaci 

a ńtvrtáci), ktorí situáciu na svojich vysokých ńkolách poznajú dôvernejńie ako mladńí 

ńtudenti; ńtudenti končiacich ročníkov sa do výskumu zapojili v menńom počte vzhğadom na 

povinnosti súvisiace s ukončením ńtúdia.  

 Priemerná dĝņka zamestnania vybraných zamestnancov bola 13.8 roka (od 1 do 45). 

Sociálny status zamestnancov UPJŃ vo výberovom súbore bol ńtruktúrovaný nasledovne. 

Akademických funkcionárov bolo vybraných 7 (6,42 %), učiteğov s akademickou hodnosťou 

profesor alebo docent bolo 9 (8,26 %), učiteğov s vedeckou prípravou (Ph.D) bolo zastúpe-

ných vo výberovej vzorke 31 (28,44 %), bez PhD. stupņa ich bolo 39 (35,78), úradníkov či 

úradníčok rektorátu a dekanátov bolo 9 (8,26 %), úradníčky sekretariátu katedier boli 4 

(3,67 %) a nositeğov bliņńie neńpecifikovaných profesií na UPJŃ bolo 10 (9,17 %). 
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Výsledky 
 

Otázka o tom, či sa oplatí na Slovensku správať koruptívne vypovedá o postojoch ńtudentov 

i zamestnancov UPJŃ k rozńíreniu korupcie v slovenskej spoločnosti, ale najmä o ich toleran-

cii ku korupcii. Z grafu 1 je zrejmé, ņe 41,8 % respondentov – študentov si myslí, že na 

Slovensku sa oplatí správať koruptívne (7,9 % + 33,9 %). Ide o dve pätiny výberového 

súboru, mladých vysokoškolákov, ktorí sa ešte len pripravujú na produktívne obdobie vo 

svojom živote, napriek tomu sú už teraz presvedčení, že v budúcnosti sa budú musieť možno 

aj oni tak správať. Väčšie množstvo študentov je presvedčených o tom, že sa na Slovensku 

oplatí správať koruptívne (42 %) oproti tým, čo si to nemyslia (32 %).  
Popri podiele názorov ńtudentov uvedieme podiel odpovedí zamestnancov UPJŃ. 39,6 % 

z nich si myslí, že na Slovensku sa oplatí správať koruptívne (5,4 % + 34,2 %). Ińlo o dve 

pätiny výberového súboru učiteğov stredného veku (priemerný vek respondentov – 

zamestnancov UPJŃ bol 41,7 roka). K otázke sa nevedelo vyjadriť 30,6 % respondentov – 

zamestnancov a takmer tretina (29,7 %) z nich s týmto tvrdením nesúhlasila.  
 

 Graf č. 1: Rozloţenie odpovedí na otázku: Oplatí sa na Slovensku správať koruptívne? 

 
 

 Za najdôležitejšiu časť dotazníka skúmajúceho vnímanie korupcie na UPJŃ moņno 

povaņovať jeho tretí oddiel, kde boli respondentom kladené otázky o vnímaní korupcie na 

vlastnej vysokej ńkole. Na oveğa háklivejńiu a konkrétnu otázku, či na „Vańej konkrétnej 

vysokej ńkole je korupcia rozńírená“, sa podiel odpovedí radikálne zmenil. U zamestnancov sa 

vymenil súhlas a nesúhlas s tvrdením, či je rozńírená korupcia na vysokých ńkolách na 

Slovensku vôbec alebo či je rozńírená na ich konkrétnej vysokej ńkole, na ktorej pôsobia.  
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 Tabuğka č. 1: Percipovaná priemerná miera úplatkárstva vo vybraných verejných 

odvetviach 

 

Poradie 
Študenti  Zamestnanci  

Verejné odvetvie priemer Verejné odvetvie priemer 

1. zdravotníctvo 1,24 zdravotníctvo 1,48 

2. Polícia 1,54 súdy 1,62 

3. Súdy 1,55 ministerstvá 1,75 

4. vysoké ńkoly 1,76 polícia 1,94 

5. ministerstvá 1,79 colná správa 2,15 

6. colná správa 1,79 vysoké ńkoly 2,28 

7. miestna samospráva 2,11 daņové úrady 2,31 

8. daņové úrady 2,35 miestna samospráva 2,51 

9. stredné ńkoly 2,42 stredné ńkoly 2,64 

 
Legenda: kotvy ńkály 1 = rozhodne je v danom odvetví korupcia rozńírená, 5 = rozhodne nie 

 

 Graf č. 2: Rozloţenie odpovedí študentov a zamestnancov UPJŠ na poloţku: Na 

slovenských vysokých školách je korupcia rozšírená  

 
 Graf č. 3: Rozloţenie odpovedí študentov a zamestnancov UPJŠ na poloţku: Na Vašej 

vysokej škole je korupcia rozšírená  
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 Podğa respondentov v roku 2010 súvisí korupcia na slovenských vysokých ńkolách 

s rôznymi etapami vysokońkolského ńtúdia v rôznej miere, najviac s prijímacími pohovormi 

na vysoké školy a udeľovaním skúšok. 

 V snahe postupne prejsť od vńeobecnejńích otázok k osobnejńím (diskrétnejńím), sme 

zároveņ zisťovali, či niekto zo známych respondenta, bol v situácii, ņe ich niektorý učiteğ 

nabádal k poskytnutiu úplatku za udelenie skúńky alebo ńtátnej skúńky (graf č. 4). 

 

 Graf č. 4: Spoluţiaci/kamaráti zaţili, ţe učiteľ ich nabádal k poskytnutiu úplatku za 

udelenie skúšky alebo štátnej skúšky 

 
 Následne nás zaujímalo aj to, či respondenti sami boli v situácii, kedy bol od nich 

poņadovaný úplatok za udelenie hodnotenia umoņņujúceho zúčastniť sa skúńky alebo za 

udelenie skúńky samotnej (graf 5). Hovoriť o koruptívnom správaní svojich učiteğov je vec 

citlivá, napriek tomu aņ 38,8 % respondentov uvádza, ņe sa stretli počas ńtúdia na daných 

vysokých ńkolách s učiteğmi, ktorí ich nabádali k poskytnutiu úplatkov, z toho 2,7 % (n = 18) 

tvrdí, ņe dokonca mnohí učitelia ich vyzývali k zaplateniu bliņńie neńpecifikovaného úkonu, 

moņno zapísania skúńky, sğubu intervencie kvôli skúńke či ńtátnici.  

 

 Graf č. 5: Učiteľ nabádal respondenta k poskytnutiu úplatku za udelenie skúšky alebo 

pripustenie k skúške 
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 Graf č. 6: Zaţili ste niekedy počas Vášho štúdia, ţe niektorý Váš učiteľ Vás nabádal k 

poskytnutiu úplatku? (odpovede študentov podľa jednotlivých fakúlt UPJŠ) 

 
 

 Respondenti mali moņnosť navrhnúť vlastné systémové rieńenia eliminácie prípadnej 

korupcie na vysokých ńkolách. Medzi najzaujímavejšie návrhy patril návrh na zriadenie 

viacčlenných skúšobných komisií aj pri čiastkových skúškach, alebo išlo o návrh na 

principiálnu zmenu skúšania študentov (napríklad písanie skúšky bez mena, t. j. anonymné 

hodnotenie písomných odpovedí, zavedenie agenta provokatéra do procesu skúšania na 

vysokých školách, neumoţnenie faktu, aby pri ústnom skúšaní v skúšobnej miestnosti ostal 

učiteľ sám s jedným študentom / jednou študentkou). Ďalším návrhom bolo zvýšenie platov 

učiteľov a zároveň sprísnenie kontroly ich práce. Respondenti tieņ navrhovali, ņe je potrebné 

zvýńiť zodpovednosť vedúcich činiteğov fakúlt a univerzít, najmä dekanov a rektorov, za 

transparentné fungovanie slovenských vysokých ńkôl, ktorí by mali zaviesť tvrdé postihy 

proti tým učiteğom, u ktorých by sa dokázalo koruptívne správanie. 

Okrem návrhov sme zaznamenali aj názor respondenta, ţe korupciu na slovenských vysokých 

školách nemoţno eliminovať, pretoţe učitelia drţia spolu a študenti sú vţdy tým slabším 

článkom vysokoškolskej reťaze, takţe akékoľvek systémové opatrenia sú zbytočné. 
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 Graf č. 7: Systémové opatrenia podľa názoru študentov, ktoré môţu viesť k eliminácii 

(obmedzeniu) prípadnej korupcie na slovenských VŠ 

 
 

 Z ďalńích výsledkov sa ako zaujímavé javí to, nakoğko je rozńírená falońná kolegialita 

medzi učiteğmi pôsobiacimi na UPJŃ z hğadiska intervencie kolegov pri udelení či neudelení 

skúńky či ńtátnice. 

 

 Graf č. 8: Vaše rozhodnutie neudeliť záverečnú písomku, skúšku či štátnu skúšku 

vyvolalo intervenciu zo strany kolegov rovnakého sociálneho statusu:  
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 Graf č. 9: Vaše rozhodnutie neudeliť záverečnú písomku, skúšku či štátnu skúšku 

vyvolalo intervenciu zo strany vedúcich funkcionárov fakulty / senátu:  

 
Záverečné úvahy z výskumu z roku 2010  

 

Vychádzajúc zo zistení, ņe viac ako polovica respondentov má známeho, ktorý im hovoril 

o poņiadavke učiteğa poskytnúť mu istú úplatu za vzdelávacie sluņby a pribliņne tretina 

respondentov sama bola v takejto situácii, domnievame sa, ņe korupcia bola faktom nielen na 

UPJŃ, ale indikovala podobný stav aj na iných slovenských vysokých ńkolách. Ak by sa 

akademická obec začala intenzívnejńie zaoberať skrytou korupciou vo vlastných radoch, 

prehĝbila by podğa náńho názoru spravodlivosť v spravovaní vlastných akademických 

pracovísk. Je moņno oveğa jednoduchńie poukazovať na korupciu v iných spoločenských 

odvetviach, no vo svojom vlastnom je to o to potrebnejńie. Skutočnosť, ņe niektorí učitelia 

a ńtudenti povaņujú určité správanie za normálne (prezent ako odplata za istú sluņbu vo 

vzdelávacom procese, individuálne či oficiálne konzultácie učiteğov a fakúlt pri príprave na 

vstup na vysokú ńkolu za úplatu) je nepochopením úlohy vzdelania v modernej spoločnosti. 

Vo vzdelávacom procese sa formuje morálne povedomie a hodnoty kaņdej nastupujúcej 

generácie a pozitívny morálny obraz učiteğov v ņom je podğa nás nezastupiteğný. 

 

Kvalitatívne skúmanie v roku 2018 

 

V roku 2018 sa mi nepodarilo vykonať kvantitatívny sociologický výskum porovnateğný s 

rokom 2010, keďņe uņ nepracujem na akademickej pôde. Nemám prístup k ńtudentom 

a s bývalými kolegami učiteğmi sa stretávam zriedka. V roku 2010 som musela získať súhlas 

dekana či dekanky kaņdej fakulty UPJŃ na uskutočnenie výskumu na ich fakulte. Ako 

zamestnankyni UPJŃ mi ho nakoniec dali, podmienený súhlasom vtedajńieho rektora. 

Výskum s vyńe 600 vrátenými dotazníkmi od ńtudentov a vyńe 100 dotazníkmi od učiteğov 

UPJŃ som vykonala spolu s dobrovoğnými anketármi – ńtudentmi UPJŃ – na vlastné náklady.  

V roku 2018 som oslovila vyńe tridsať kolegov z univerzít z celého Slovenska, o ktorých som 

vedela, ņe nedobrovoğne alebo dobrovoğne odińli zo svojho pôvodného akademického 

pracoviska. Zaujímali ma príčiny ich odchodu z domovských fakúlt po dlhodobejńom 

pôsobení na nich a ich vnímanie spravodlivosti pri spravovaní ich akademických pracovísk. 

Prostredníctvom e-mailu som dostala odpovede od deviatich z nich na otázky 

ńtandardizovaného rozhovoru. S piatimi z nich som sa stretla osobne. V Bratislave, v 

Końiciach a v Preńove, aby mi vyrozprávali svoj osobný príbeh, pričom sme sa rozprávali aj 
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o moņnosti internetového kvantitatívneho opytovania učiteğov i ńtudentov vysokých ńkôl 

v SR, pričom vńetci sa zhodli na tom, ņe dotazník takéhoto skúmania musí byť úderný, krátky, 

no výstiņný.  

 Nateraz predstavím názory deviatich kolegov na spravodlivosť v spravovaní tých vysokých 

ńkôl, na ktorých pracovali v minulosti alebo pracujú v súčasnosti. Musím podotknúť, ņe sila 

ich osobných príbehov ma silne zasiahla, pretoņe mi často pripomenuli môj vlastný. Niektorí 

respondenti si neņelali uvádzať ich mená, tak neuvediem meno ņiadneho z nich, namiesto 

mien budú mať čísla. Uvediem ich akademické pracoviská. 

 Univerzity a fakulty, na ktorých pracujú alebo pracovali oslovení kolegovia, sú 

nasledovné: 1. Slovenská technická univerzita, Bratislava – FCHPT, 2. Ekonomická 

univerzita, Bratislava (EUBA) – Fakulta medzinárodných vzťahov, 3. UPJŃ – Fakulta 

verejnej správy (FVS), Końice, 4. UPJŃ – FVS, Końice, 5. Univerzita SEVS Skalica – Ústav 

medzinárodných vzťahov, 6. EUBA – Fakulta aplikovaných jazykov, 7. Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda, Trnava – Filozofická fakulta, 8. Preńovská univerzita v Preńove (PU) – Filozofická 

fakulta, 9. PU – Fakulta humanitných a prírodných vied, Vysoká ńkola múzických umení – 

Hudobná fakulta, Bratislava a Akadémia umení, Banská Bystrica. 

 

Štruktúra rozhovorov: 

A/ Identifikačné znaky 

B/ Všeobecné postoje k správe vecí verejných na Slovensku a k morálnemu stavu 

v spoločnosti na Slovensku. 

C/ Názory na transparentnosť a spravodlivosť spravovania vysokých škôl v SR vo 

všeobecnosti. 

D1/ Názory na transparentnosť a spravodlivosť spravovania konkrétnej vysokej školy, 

na ktorej respondent/-ka pôsobil/-la v minulosti. 

D2/ Názory na transparentnosť a spravodlivosť spravovania konkrétnej vysokej školy, 

na ktorej respondent/-ka pôsobí v súčasnosti. 

 

Respondent č. 1 a 2 

A/  

- Uveďte dĺţku obdobia, počas ktorého ste v súčasnosti zamestnaný/á na VŠ – 3 roky 

- Uveďte dĺţku obdobia, počas ktorého ste boli v minulosti zamestnaný/á na VŠ – 4 

roky 

- Pôsobili ste na viacerých VŠ na Slovensku? – áno, na dvoch. 

- Ak pôsobíte na VŠ, koľkokrát ste mali predlţovanú pracovnú zmluvu počas celého 

pôsobenia na VŠ – trikrát počas piatich rokov.  

- Aká je / bola priemerná doba Vašich pracovných zmlúv na dobu určitú? – 1 rok, 

1 rok, 3 roky, dnes doba neurčitá, pôsobím na vedecko-výskumnom pracovisku fakulty.  

- Ak ste pôsobili, no uţ nepôsobíte na svojej pôvodnej VŠ, odišli ste z nej z vlastnej 

vôle? – Áno. 

- Ak ste z pôvodnej fakulty odišli z vlastnej vôle, aké boli Vaše dôvody? – Lepńia ponuka 

z inej ńkoly a lepńie pracovné i tvorivé podmienky na nej, zlá pracovná atmosféra, 

neuspokojivý prístup vedenia k odmeņovaniu pracovníkov, nepotizmus na pracovisku, 

nerovnosť pred pravidlami, preferovanie (pod) priemeru pred kvalitou. 

- Čo podľa Vás predstavovalo nespravodlivé riadenie vysokej školy, na ktorej ste 

pôsobili? – Ņiadne jasne stanovené kritériá odmeņovania, výberové konania len na „oko“, 

často v rozpore so zákonom, rozdeğovanie výučby predmetov týņdeņ pred semestrom, 

zneuņívanie doktorandov nad rámec ich povinností. 
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- Aké systémové opatrenia mohli pomôcť fungovaniu vysokej školy, na ktorej ste 

pôsobili v minulosti? – Jasný vnútorný systém odmeņovania, ako aj jasný vnútorný 

systém udeğovania pracovných zmlúv a ich dĝņky. 

B/5 

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak. – Rodinkárstvo, dedičstvo minulého reņimu, 

vágne zákony umoņņujúce svojvôğu nadriadených a ńtátnych orgánov. 

B/6  

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, aké sú jej dôsledky na rozvoj spoločnosti. – Únik mozgov, 

podfinancovanie ńkolstva a zdravotníctva, zlý príklad pre novú generáciu... 

C/15 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách? – Pravidlá platné pre vńetkých bez rozdielu, odmeņovanie 

overiteğné naviazané na výkon. 

C16/ 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách? – Svojvôğa dekana pri prijímaní / neprijímaní uchádzačov 

o pracovné miesta na fakulte. 

C18/  

Ak súhlasíte s predpokladom, ţe sa na slovenských vysokých školách korupcii darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak. – Rodinkárstvo áno, korupcia veğmi nie. 

C21/  

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu vysokých škôl na Slovensku by ste 

chceli navrhnúť do novely vysokoškolského zákona, ak by ste mali takú moţnosť? – 

Jasné kritériá prijímania do zamestnania, nemoņnosť udelenia viac ako jednej ročnej zmluvy, 

zruńenie titulov Doc. a Prof, ich nahradenie funkčnými miestami. 

D 23/ 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej pôsobíte / 

na ktorej ste pôsobili? – Jasne stanovené kritériá odmeņovania. 

D 24/  

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte / na ktorej ste pôsobili? – K minulému pracovisku: Odmeņovanie podğa svojvôle 

dekanky, rodinkárstvo v prijímacích konaniach, odlińné kritériá hodnotenia zamestnancov 

podğa toho, kto sú. 

 

Respondentka č. 3  

D 13/ 

Ak ste pôsobili, no uţ nepôsobíte na svojej pôvodnej VŠ, odišli ste z nej z vlastnej vôle? - 

Nie. 

D14/  

Ak ste z pôvodnej fakulty neodišli z vlastnej vôle, aké boli dôvody nepredĺţenia Vašej 

dočasnej pracovnej zmluvy? – Nezískanie titulu doc.  

D 15/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty neodišli dobrovoľne, akým spôsobom Vám nebola predĺţená 

pracovná zmluva? – Nevypísanie výberového konania na moju pozíciu odborného asistenta. 

D16/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty neodišli dobrovoľne, čím všetkým ste si prešli a čo všetko ste 

zaţili pri odchode?  

- Izolácia od ostatných členov kolektívu. 
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- Psychické ńikanovanie. 

- Nespravodlivé zaraďovanie na rozvrh (vņdy skoro ráno alebo popoludní, v piatky, keď skoro 

nik iný neučil). 

- Vyńńí pracovný úväzok (týņdenný počet hodín výučby) ako ostatní kolegovia. 

- Odmietnutie vydania monografie za fakultné financie. 

- Povinnosti nad rámec pracovnej náplne – nespravodlivo vo vzťahu k iným kolegom. 

- Ohováranie, ńírenie klebiet po pracovisku a z toho negatívne pracovné vzťahy. 

D 17/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty odišli nedobrovoľne, čo všetko predchádzalo nepredĺţeniu 

Vašej pracovnej zmluvy 

Ak je niekto nepohodlný z rôznych dôvodov, stačí len počkať, kým uplynie doba pracovnej 

zmluvy a je to vyrieńené. Slabńie povahy, ktoré neunesú silný tlak a mobbing, odídu eńte pred 

skončením pracovnej zmluvy. Ak skončí zmluva, neexistujú ņiadne moņnosti ako sa brániť, 

ako sa udrņať na pozícii. To je elegantné rieńenie voči ktorému sa oficiálne nedá odvolať ani 

proti nemu namietať. Jednoducho stačí, ņe sa tak vedenie fakulty rozhodne. Dôvody sa 

neuvádzajú lebo nemusia. Akékoğvek skvelé výsledky nie sú argumentom pre udrņanie sa 

v pozícii. Práve naopak, úspech sa často neodpúńťa.  

D 23/ 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé spravovanie Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte / na ktorej ste pôsobili?  

- Spravodlivé by bolo, ak by fakulty neriadili neschopné osoby, plné ğudskej závistі. Často sa 

k moci dostanú len cez vyhráņky a pomocou zastrańovania a potom sú zakomplexované zo 

svojej neschopnosti, čo vedie k pomstychtivému správaniu vo vzťahu k tým, ktorí ich 

nevolili.  

- Spravodlivé by bolo brať do úvahy výsledky práce a schopnosti, nielen lojálnosť 

- Spravodlivé by bolo, aby za názor nehrozil trest. 

- Moc dekana a vedúcich katedier by nemala byť neobmedzená, kontrolné mechanizmy by 

mali fungovať. 

 D 24/ 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili?  

- Nespravodlivé bolo to, ņe za iný názor ako malo vedenie fakulty, u kaņdého prińiel trest. 

- Fakulta sa stala odkladiskom pre docentov v dôchodkovom veku, ktorí ju nikde neposunuli, 

práve naopak. 

- Ak má učiteğ dobré výsledky vo vzdelávaní i vo vede, musí odísť len preto, ņe sa mu za 

dobu trvania zmluvy nepodarilo kvalifikačne rásť. Fakulta vńak nijako nepomáha, často 

naopak, kladie prekáņky. 

- Je porovnávaný titul docent v právnych vedách a titul docent napr. v sociológii či 

ekonomických vedách, pritom je to neporovnateğné. Stať sa docentom v právnych vedách 

je oveğa jednoduchńie. Kritériá sú mierne. 

D 25/ 

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte / na ktorej ste pôsobili, by ste chceli navrhnúť vedeniu univerzity /fakulty, ak 

by ste mali takú moţnosť?  

- Priamu voğbu dekana vńetkými zamestnancami. 

- Ńtudenta postaviť na 1. miesto záujmu a poskytnúť mu vzdelanie, s ktorým má ńancu sa 

uplatniť.  

- Vysokońkolský učiteğ by nemal byť len rieńiteğom grantov, aby získal financie na svoj 

výskum. Práve preto potom nevenuje ńtudentom to, čo by mal. Veda má byť financovaná 

ńtátom, no nie grantovým systémom. 
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Respondentka č. 4  

B5  

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak. – Nízky stupeņ rozvoja občianskej 

spoločnosti, sebauvedomenia, socio-ekonomická deprivácia 

B/6  

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, aké sú jej dôsledky na rozvoj spoločnosti. – Úpadok 

hodnôt, stagnácia 

C15/ 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách? – Kvalita, výkon ako kritérium. 

C16/  

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách? – Titulová arogancia. 

C21/ 

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu vysokých škôl na Slovensku by ste 

chceli navrhnúť do novely vysokoškolského zákona, ak by ste mali takú moţnosť? – 

Zákonom sa neodstráni či nezlepńí kondícia VŃ na Slovensku. Personálna nekvalita. 

C23/  

Prípadná korupcia na VŠ súvisí najčastejšie s nasledujúcim štádiom VŠ-štúdia: s iným 

štádiom: Korupcia na VŃ má uņ iný rozmer, prijímačky sa nerobia a ńtátnice sa dávajú 

plońne. 

D17/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty odišli nedobrovoľne, čo všetko predchádzalo nepredĺţeniu 

Vašej pracovnej zmluvy? – Mobbing, spochybņovanie odbornosti, prekáņky v raste, úpadok 

hodnôt. 

D 23/ 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej pôsobíte 

alebo na ktorej ste pôsobili? – Kvalitný personálny aparát. 

D 24/ 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte / na ktorej ste pôsobili? – Nekvalitný personálny aparát, manipulácia. 

D25/  

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili by ste chceli navrhnúť vedeniu univerzity /fakulty, 

ak by ste mali takú moţnosť? – Výmena vedenia fakulty.  

 

Respondent č. 5 

B5 /  

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak. 

- nízka úroveņ občianskej spoločnosti 

- slabé súdnictvo 

- nízka ņivotná úroveņ 

- nízka vzdelanostná úroveņ 

B/6 

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, aké sú jej dôsledky na rozvoj spoločnosti. 

- zaostávanie oproti vyspelým spoločnostiam 
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- negatívna zmena hodnotového rámca 

- ekonomizácia spoločnosti 

- apatia k správe vecí verejných 

 C15/  

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách?  

- na čele stoja úspeńní manaņéri,  

- na vńetkých rovnaké nároky,  

- heterogénne zloņenie kolektívov 

C21/  

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu vysokých škôl na Slovensku by ste 

chceli navrhnúť do novely vysokoškolského zákona, ak by ste mali takú moţnosť?  

- iné kritériá sú na docentov a profesorov,  

- heterogénne zloņenie kolektívov pedagógov /teoretici, praktici, iba učitelia, iba vedci), 

- zmena financovania  

D 13/ 

Ak ste pôsobili, no uţ nepôsobíte na svojej pôvodnej VŠ, odišli ste z nej z vlastnej vôle? – 

áno 

D 14/  

Ak ste z pôvodnej fakulty (ne) odišli z vlastnej vôle, aké boli dôvody nepredĺţenia Vašej 

dočasnej pracovnej zmluvy? – Nevidel som zmysluplnosť mojej práce, prioritou sa stala 

kvantita pred kvalitou, najmä v publikačnej činnosti, pričom jej výsledok uņ absolútne nikoho 

nezaujímal. 

D 23/ 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej pôsobíte 

alebo na ktorej ste pôsobili? – Na čele by mal stáť človek s prirodzenou autoritou. Ņiağ, 

moja skúsenosť je taká, ņe vedenia ńkôl sú konńtituované na základe kvantitatívnych 

ukazovateğov (najmä počet titulov za a pred menom. Vo vedení chýbajú ğudia s inou praxou 

(z praxe v danej oblasti), pohğad čistého akademika je veğmi úzky. 

D 24/ 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili? – Tzv. profesorská mafia – neochota pustiť medzi 

seba mladńích, neochota vychovať si nástupcu – to je spôsobené nezmyselnými kritériami na 

docentúry a profesúry. Na mojej bývalej fakulte vyhlásil ńtudentský parlament anketu 

o najlepńieho učiteğa. Mal som tú česť byť v tej ankete najúspeńnejńí. Viac sa taká anketa 

neorganizovala a mne priniesla medvediu sluņbu. 

D25/ 

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili by ste chceli navrhnúť vedeniu univerzity /fakulty, 

ak by ste mali takú moţnosť? – Ide skôr o systémové rieńenia, ktoré sa musia udiať 

prostredníctvom zákona. Vedenia ńkôl daný systém ani nemôņu v mnohých prípadoch 

zmeniť, v iných im to zase vyhovuje. 

 

Respondent č. 6  

B/5  

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak? - Lebo je akceptovaná väčńinou spoločnosti, 

lebo prehnitý je aj bezpečnostný systém (polícia, SIS) ako aj súdny systém. 
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C 15/ 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách? – Osobitné odmeņovanie zamestnancov podğa ich výkonu v 

publikačnej a vedeckej činnosti. 

C16/ 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách?  

- zvýhodņovanie zamestnancov, ktorí nepublikujú,  

- nepredlņovanie dočasných zmlúv, 

- pracovné zmluvy iba na rok. 

C 18/ 

Ak súhlasíte s predpokladom, ţe sa na slovenských vysokých školách korupcii darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak? – Aby ńtudent preńiel na skúńke.  

C 19/ 

Ak súhlasíte s predpokladom, ţe sa na slovenských vysokých školách korupcii darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, aké sú jej dôsledky na rozvoj vysokého školstva na 

Slovensku. – Dôsledky sú mimoriadne, pretoņe tí dobrí odchádzajú a naopak tí horńí ostávajú, 

vo vede potom vznikajú pseudovedecké objavy. 

D11/ 

Ak pôsobíte na VŠ, koľkokrát ste mali predlţovanú pracovnú zmluvu počas celého 

pôsobenia na VŠ: – Sedemkrát počas celého pôsobenia na VŃ.  

D12/ 

Aká je / bola priemerná doba Vašich pracovných zmlúv na dobu určitú? – Pribliņne 2,2 

roka 

D 14/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty (ne) odišli z vlastnej vôle, aké boli dôvody nepredĺţenia Vašej 

dočasnej pracovnej zmluvy? – Dôvody neboli uvedené.  

D 15/  

Ak ste z pôvodnej fakulty neodišli dobrovoľne, akým spôsobom Vám nebola predĺţená 

pracovná zmluva? – Nebolo vypísané výberové konanie na moje miesto.  

D16/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty neodišli dobrovoľne, čím všetkým ste si prešli a čo všetko ste 

zaţili pri odchode? – Ujala sa ma iná katedra, takņe také dramatické to aņ nebolo. Len tých 

pár týņdņov neistoty, keď máte manņelku na materskej dovolenke a vy neviete, ako budete 

platiť hypotéku, mi teda poriadne narúńalo spánok.  

D17/  

Ak ste z pôvodnej fakulty odišli nedobrovoľne, čo všetko predchádzalo nepredĺţeniu 

Vašej pracovnej zmluvy? – Prińiel som na to a zverejnil, ņe ńéf katedry a prorektor v jednej 

osobe zapisuje do AIS-u aj známky za iných vyučujúcich, hoci dotyčný ńtudent dané 

predmety neabsolvoval. 

D 23/ 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej pôsobíte 

alebo na ktorej ste pôsobili? 

D 24/ 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili? – Dočasné zmluvy iba na rok. Uprednostņovanie 

vybraných zamestnancov. Korupcia a klientelizmus. 
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Respondent č. 7 

B/6  

k vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, aké sú jej dôsledky na rozvoj spoločnosti. 

- vytváranie nerovností, roztváranie noņníc medzi bohatými a chudobnými,  

- rast miery nespravodlivosti,  

- nárast podpory pravicovým extrémistom 

C15/ 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách? – Osobitné odmeņovanie zamestnancov podğa ich výkonu 

v publikačnej a vedeckej činnosti 

C16/ 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách?  

- zvýhodņovanie zamestnancov, ktorí nepublikujú, 

- nepredlņovanie dočasných zmlúv 

C18/ 

Ak súhlasíte s predpokladom, ţe sa na slovenských vysokých školách korupcii darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak. – Moņno niekde, kde je veğký dopyt po 

ńtúdiu (medicína, veterina?), ale v tomto období nevidím veğa dôvodov na korupciu na 

fakultách, kde je nízky dopyt po ńtúdiu. 

C21/  

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu vysokých škôl na Slovensku by ste 

chceli navrhnúť do novely vysokoškolského zákona, ak by ste mali takú moţnosť? – No 

to keby som vedel . 

C 24/ 

Za korupciu na VŠ moţno povaţovať prijatie bonboniéry, kávy, fľaše liehoviny či kytice 

za poskytnutie individuálnej konzultácie pred prijímacími pohovormi alebo za 

„ústretovosť“ na príhovor kolegu pri skúške / pri štátniciach. – Túto vetu by som rozdelil 

do dvoch otázok, prvá situácia korupciou nemusí byť, keďņe prijímacie pohovory nemusí 

pripravovať dotyčný kolega, ktorý dal konzultáciu. Tá druhá situácia sa uņ ako korupcia 

hodnotiť dá. 

D 13/ 

Ak ste pôsobili, no uţ nepôsobíte na svojej pôvodnej VŠ, odišli ste z nej z vlastnej vôle? – 

Nie.  

D 14/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty (ne) odišli z vlastnej vôle, aké boli dôvody nepredĺţenia Vašej 

dočasnej pracovnej zmluvy? – Dôvody neboli uvedené.  

D 15/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty neodišli dobrovoľne, akým spôsobom Vám nebola predĺţená 

pracovná zmluva? – Nebolo vypísané výberové konanie na moje miesto.  

D16/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty neodišli dobrovoľne, čím všetkým ste si prešli a čo všetko ste 

zaţili pri odchode? – Ujala sa ma iná katedra, takņe také dramatické to aņ nebolo. Len tých 

pár týņdņov neistoty, keď máte manņelku na materskej dovolenke a vy neviete, ako budete 

platiť hypotéku, mi teda poriadne narúńalo spánok.  

D17/ 

Ak ste z pôvodnej fakulty odišli nedobrovoľne, čo všetko predchádzalo nepredĺţeniu 

Vašej pracovnej zmluvy? – Prińiel som na to a zverejnil, ņe ńéf katedry a prorektor v jednej 
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osobe zapisuje do AIS-u aj známky za iných vyučujúcich, hoci dotyčný ńtudent dané 

predmety neabsolvoval. 

D 24/ 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili? – Na tejto novej nič. 

D25/  

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili by ste chceli navrhnúť vedeniu univerzity /fakulty, 

ak by ste mali takú moţnosť? – Na tejto neexistuje toğko systémových nedostatkov, aby ich 

bolo nutné nevyhnutne rieńiť.  

D 28/ 

Predpokladáte o niektorom kolegovi (niektorých kolegoch) z fakulty či katedry, ţe berie 

(-ú) úplatky? – Áno. Na predchádzajúcom pracovisku určite, teraz nie.  

 

 Respondentka – č. 8 

- Na Vašej vysokej škole, na ktorej pôsobíte / na ktorej ste pôsobili, prevláda 

spravodlivosť v riadení fakulty, ústavov či katedier fakulty – v prospech ich učiteľov 

a študentov. 

- Na FF PU je „spravodlivosť“ prezentovaná vo výkonnostných ukazovateğoch, dekan uznáva 

len karentované a scopusové jednotky bez diferenciácie odborov, či môņu, majú tieto 

moņnosti takéhoto publikovania. Navyńe je to finančne náročné pre jednotlivca, len zaslanie 

príspevku do karentu s prekladom do AJ stojí najmenej 500 € bez záruky opublikovania. 

- V čom sa prejavuje spravodlivosť v riadení Vašej vysokej školy? – Spravodlivosť sa 

môņe prejaviť tam, kde sú nastavené a kontrolovateğné kritéria napr. habilitačné 

a inauguračné kritéria. 

- Na Vašej vysokej škole, na ktorej pôsobíte / na ktorej ste pôsobili, prevláda 

nespravodlivosť v riadení fakulty, ústavov či katedier fakulty – v neprospech ich 

učiteľov a študentov, no v prospech vedenia fakúlt, ústavov či katedier. – Je síce moņné 

verejne prejaviť nespokojnosť, ale „neposluńných“ dekan odvolá z funkcie. (vlastná 

skúsenosť). 

- V čom sa prejavuje nespravodlivosť v riadení Vašej vysokej školy? – Kaņdá vysoká 

ńkola, fakulta má obğúbených, zväčńa tých výkonných (karentovaných), ale pri hodnotení sa 

neberú viacdimenziálne kritéria do úvahy, na FF sú to len publikačné výstupy v spomínaných 

scientometrických databázach, ostatné činnosti pedagogická práca, organizácia konferencií, 

umelecké podujatia nemajú ņiadnu cenu. 

- Ak ste z pôvodnej fakulty odišli nedobrovoľne, čo všetko predchádzalo nepredĺţeniu 

Vašej pracovnej zmluvy – Nie je to môj prípad. Nakoğko som dlhodobo garantkou, a nikto 

iný na katedre nie je, aj keď boli u mņa terminované zmluvy boli vņdy predĝņené 

- Pracovné zmluvy na dobu určitú pre učiteľov Vašej vysokej školy, na ktorej pôsobíte / 

na ktorej ste pôsobili, sú a boli motorom ich vedeckej práce. – To je dvojsečné: Môņe byť 

v mála prípadoch motorom ale vo väčńine prípadoch je to pre učiteğov stresujúce, má to aj 

nepriaznivé následky napr. v rodinnom ņivote, nakoğko po práci na fakulte, doma pokračujú. 

Tento „karentovaný terorizmus“ zvýńil „dobrovoğné“ odchody z fakulty. 

- Pracovné zmluvy na dobu určitú pre učiteľov Vašej vysokej školy, na ktorej pôsobíte 

alebo na ktorej ste pôsobili, sú základom častej nespravodlivosti voči nim zo strany 

vedenia fakulty, ústavov či katedier, ako aj základom strachu prejaviť svoj názor, 

hlavne, keď je iný ako má vedenie fakulty, ústavu či katedry. – U mņa to nebola pracovná 

zmluva, ale verejná obrana umenia a umeleckej práce, ktorú vykonávame pre FF a PU, pre 

ktorú som bola odvolaná z funkcie riaditeğky inńtitútu.  
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- Aká je / bola priemerná doba Vašich pracovných zmlúv na dobu určitú? – Po získaní 

docentúry myslím na 5 rokov, ale tým ņe som dlhodobo garantujúci učiteğ, tak som vedela, ņe 

bude predĝņená, lebo na východ sa ğudia „nehrnú“. 

- Na Vašej vysokej škole, na ktorej pôsobíte / na ktorej ste pôsobili, sa mrhá talentom 

dobrých učiteľov, pretoţe sú často prepúšťaní z práce na základe dočasných zmlúv, 

napr. kvôli rozdielnym názorom na hodnotenie študentov s vedením fakúlt, ústavov či 

katedier alebo nesúhlasu s riadením fakulty, ústavov či katedier fakulty a podobne. 

Napíšte, aký je Váš názor na toto tvrdenie. – Ja mám skôr skúsenosti, ņe schopní ğudia 

sami odchádzajú, lebo sú ņiadaní aj niekde inde, napr. do Końíc a tak uplatņujú svoje 

schopnosti. 

- Na Vašej vysokej škole, na ktorej pôsobíte / na ktorej ste pôsobili, sa často mrhá 

talentom výborných študentov, pretoţe hodnotenie vedomostí študentov je 

nespravodlivé, naklonené viac slabším študentom ako výborným. Napíšte, aký je Váš 

názor na toto tvrdenie. – Moņno je to prax na niektorých katedrách, u nás podporíme 

nadaného ńtudenta k ďalńiemu ńtúdiu na umeleckej vysokej ńkole. 

- Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu vysokých škôl na Slovensku by 

ste chceli navrhnúť do novely vysokoškolského zákona, ak by ste mali takú moţnosť?  

- Aj tieto výkonnostné kritéria a nastavili bez diferencovania odborov nezmyselne vysoko 

z dôvodu absencie financií do vysokého ńkolstva. Ministerstvo ńkolstva pripustilo vznik 

nových univerzít a fakúlt a teraz nastavilo kritéria tzv. samozničenia na základe kritérií. Tieņ 

treba zastaviť neustály pokles počtu kontaktných hodín, lebo ńtudent nepozná samońtúdium, 

neprečíta knihu... treba zastaviť prehlbujúci sa individualizmus ńtudenta, ktorý uņ prestal mať 

záujem o kolektívne / skupinové aktivity a jeho novodobá stratégia je DOSTAŤ DIPLOM 

s čo najmenńou námahou. 

- Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte / na ktorej ste pôsobili, by ste chceli navrhnúť vedeniu univerzity / fakulty, ak 

by ste mali takú moţnosť? – Nańe vysoké ńkolstvo by malo prejsť na fungovanie bez fakúlt 

len s inńtitútmi, lebo fakulta mnohokrát nereńpektuje univerzitu. 

- Myslíte si, ţe má zmysel otvoriť otázku nadradenosti VŠ zákona nad Zákonníkom 

práce vo vzťahu k dočasný zmluvám VŠ učiteľov a zrovnoprávniť pozíciu VŠ učiteľov 

so všetkými ostatnými zamestnancami vo verejnom sektore? To znamená po určitom 

čase premeniť pracovné zmluvy VŠ učiteľov na dobu určitú na pracovné zmluvy na 

dobu neurčitú? – Rozhodne by mal platiť ZP aj pre vysoké ńkoly, ale napr. uņ vek 

prípustných garantov ide nad rámec ZP. 

- Myslíte si, ţe má zmysel otvoriť otázku priamej voľby dekanov /dekaniek fakúlt 

a rektorov /rektoriek VŠ zamestnancami VŠ ako systémovú zmenu k zlepšeniu kondície 

VŠ na Slovensku? – Počas môjho pôsobenia v Poğsku som sa zúčastnila priamej voğby 

dekana, čo je rozhodne spravodlivejńie, nakoğko voğby dekana senátom sú uņ vopred určené 

ak nie medzi pedagógmi, tak potenciálny dekan si zabezpečí ńtudentov. 

- Dopíšte, o čom si myslíte, ţe sme sa neopýtali, a čo má vplyv na charakter vzťahov na 

VŠ a kvalitu VŠ, na ktorej pôsobíte / na ktorej ste pôsobili. – Najväčńím problémom sú 

vzťahy na pracovisku, vládne tam nevraņivosť, závisť, zo svojich skúseností aj generačný 

stret, vytratila sa úcta k starńím, skúsenejńím kolegom. Toto je zapríčinené aj klímou 

v spoločnosti, na fakulte, univerzite, jednoducho vńade. 

 

Respondentka č. 9 

A/11 

Uveďte dĺţku obdobia, počas ktorého ste boli v minulosti zamestnaný/á na VŠ – 19 rokov 

A/12 

Ak uţ nie ste zamestnaný /- á na VŠ, uveďte, ako je to dlho – 2 roky 
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A/14 

Ak ste pôsobili na viacerých VŠ na Slovensku, uveďte, na koľkých – Na troch: PU 

v Preńove, VŃMU Bratislava, Akadémia umení Banská Bystrica 

B/5 

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak. – Morálne zlyhávanie inteligencie. 

B/6 

Ak vychádzame z predpokladu, ţe sa na Slovensku korupcii vo verejnej činnosti darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, aké sú jej dôsledky na rozvoj spoločnosti. – Deformácia 

a zlyhávanie zásad, výsledkom čoho je nefunkčnosť právneho a demokratického ńtátu. 

B/10 

Na Slovensku funguje verejné i súkromné stredné, základné a materské školstvo. – 

S týmto tvrdením nemoņno ani súhlasiť, ani nesúhlasiť – (síce funguje, ale ako...) 

C/15 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách? – Hierarchia v dominantných pozíciách skutočných 

intelektuálov, humanistov a odborníkov voči odborne priemerným, v skutočnosti vńak 

kariérne nastaveným karieristom. 

C/16 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie fakúlt, ústavov či katedier na 

slovenských vysokých školách? – Osobné a zińtné záujmy jednotlivcov. 

C/18 

Ak súhlasíte s predpokladom, ţe sa na slovenských vysokých školách korupcii darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, prečo je to tak? – Nízka celková inteligenčná (racionálna 

a emočná) zrelosť väčńiny tvorivých pracovníkov. 

C/19 

Ak súhlasíte s predpokladom, ţe sa na slovenských vysokých školách korupcii darí, 

zamyslite sa, prosím, nad tým, aké sú jej dôsledky na rozvoj vysokého školstva na 

Slovensku. – Ide o novú podobu totality, ktorej podmienky sú podmienené ekonomickým 

diktátom... 

C/21 

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu vysokých škôl na Slovensku by ste 

chceli navrhnúť do novely vysokoškolského zákona, ak by ste mali takú moţnosť? – 

Neviem sa tejto chvíli vyjadriť 

D/11 

Ak pôsobíte na VŠ, koľkokrát ste mali predlţovanú pracovnú zmluvu počas celého 

pôsobenia na VŠ: – Pracovala som na VŃ vo viacerých fázach a na viacerých pracoviskách, 

ińlo preto o viaceré typy zmlúv. 

D/12 

Aká je / bola priemerná doba Vašich pracovných zmlúv na dobu určitú? – 2 roky 

(Respondentka je docentkou). 

D/23 

Čo podľa Vás predstavuje spravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej pôsobíte 

alebo na ktorej ste pôsobili? – Zruńenie systému, postaveného na výkonnosti a kvantite, 

sústredenie sa na prioritu pedagogickej činnosti. 

D/24 

Čo podľa Vás predstavuje nespravodlivé riadenie Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili? – V popredí sú osobné záujmy jednotlivcov, 

karierizmus, vyzdvihovanie priemernosti a lojálnosti, potláčanie kritického myslenia.  
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D/25 

Aké systémové opatrenia na zlepšenie kondície stavu Vašej vysokej školy, na ktorej 

pôsobíte alebo na ktorej ste pôsobili by ste chceli navrhnúť vedeniu univerzity /fakulty, 

ak by ste mali takú moţnosť? – Zmeniť celý mechanizmus systému, zaviesť opatrenia 

zásadného charakteru, nie iba drobné kozmetické zmeny. 

 

Slovo autorky na záver 

 

V roku 2018 som sa zamerala na hğadanie príčin odchodov viacerých kolegov zo svojich 

dlhodobých akademických pracovísk na Slovensku. Ak sa týmto malým skúmaním podarí 

sprostredkovať verejnosti na Slovensku, odkiağ a kam sa uberajú vysoké ńkoly v súčasnosti 

v nańej krajine, tak splnilo účel, ak nie, tak treba hğadať ďalej.  

 Ak by navyńe tento článok prispel k akademickej diskusii o prípadnej nespravodlivosti 

v riadení niektorých vysokých ńkôl a pomohol by prehĝbiť spravodlivosť v ich riadení, naplnil 

by svoj cieğ vrchovato. 30 rokov po Neņnej revolúcii majú právo potomkovia tých, ktorí 

revolúciu vyvolali, ńtudovať v dôstojných a demokratických akademických podmienkach.  
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Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na identifikáciu zdrojov a foriem radikalizácie mladých ğudí na 

Slovensku. Popisuje základné teoretické východiská zaloņené na teórii frustrácie a kontaminá-

cie. Vychádza z koncepcie radikalizácie ako procesu eskalácie a deeskalácie násilia. Zdôraz-

ņuje vzťah medzi radikálnym jednotlivcom a sociálnym a politickým kontextom. Druhá časť 

príspevku prezentuje výsledky kvalitatívneho výskumu, ktorý mapoval príčiny radikalizmu 

mladých ğudí vo veku 14-17 rokov na Slovensku. Ako ukázali výsledky výskumu radikaliz-

mus mladých ğudí mal rôzne podoby a formy. Medzi hlavné príčiny radikalizácie boli 

zaradené skutočnosti ako sú: frustrácia zo spoločenského a „politického“ systému na Sloven-

sku, negatívne postoje k rómskej menńine a migrantom, a tieņ rodinná situácia. Radikalizo-

vaní mladí ğudia túņia po disciplíne, rovnosti a istote vo svojich ņivotoch, ktoré im „ponú-

kajú“ radikálne politické subjekty pôsobiace na Slovensku. 

„Zaujímavé je ako radikálizácia mladých prichádza postupne krôčik po krôčiku. Nie je to 

ţiadne vymývanie mozgov. Len ich rodičia to nazvú vymývaním mozgov, lebo to z nich sníma 

vinu, ako keby to bolo niečo, čo sa zrazu stane, lebo videli video na internete. Začínajú 

s mainstreamovými médiami, ale zrazu stretnú učiteľa, ktorý je trochu extrémnejší 

v názoroch. A potom ďalšieho, ktorý je zasa o kúsok extrémnejší, a tak ďalej“. 

(Seierstad, A., 2017) 

 

Kľúčové slová: teórie radikalizácie, formy a podoby radikalizmu, radikalizovaní mladí ğudia 

 

Úvod 

 

Príklon mladých ğudí k radikálnym aņ extrémne pravicovým názorom je posledné roky tvrdou 

realitou Slovenska. Deje sa tak napriek tomu, alebo moņno práve preto, ņe mladí ğudia 

nezaņili ņiadny autoritársky reņim. Ich podpora radikálnym aņ extrémnym rieńeniam je 

pomerne vysoká, čo ukázali uņ kvantitatívne výskumy realizované neziskovými organizá-

ciami medzi mládeņou na Slovensku, ako napr. Ako vidíń extrémistov Ty? (IUVENTA, 2013), 

Pravicový extrémizmus a mládeņ na Slovensku (Brno 2013) a Súčasný pravicový extrémiz-

mus a ultranacionalizmus na Slovensku (Meseņnikov – Gyárfáńová 2016).  

 Ako vyplýva z týchto výskumov s myńlienkami ultrapravice súhlasí 13 % skúmanej 

populácie mladých ğudí na Slovensku, z toho najaktívnejńí sú mladí ğudia vo veku 15 aņ 29 

rokov, navyńe 18 % z nich je pripravených podporiť extrémistov politicky alebo aj občiansky 

svojou účasťou na zhromaņdeniach. Z hğadiska vzdelania prevládajú ğudia so základným 

vzdelaním (17,7 %) a vyučení bez maturity (16,4 %), čo môņe byť z časti spôsobené 

výberovým súborom, keďņe časť respondentov počas výskumov eńte ńtudovala na strednej 

ńkole, keďņe ińlo o mladých ğudí. Rovnomerné je zastúpenie z geografického hğadiska, t. j. 

nie je dôleņitá lokalita kde prívrņenci radikalizmu ņijú. Z hğadiska veğkosti sídla najviac 

respondentov súhlasí s ultrapravicovými ideami v malých obciach s počtom obyvateğov od 

1000 do 1999 (26,5 %). Medzi faktory, ktoré ovplyvņujú postoje občanov smerom 

k extrémizmu, podğa autorov výskumov boli zaradené: problémy súvisiace s celkovým 

vývojom slovenskej spoločnosti – zvláńť v chudobných regiónoch, strata sociálnych istôt, 
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sklamanie z politickej elity, efektivita výkonu moci a rieńenia spoločenských problémov 

mainstreamovou politickou elitou, pretrvávajúce vzorce hodnotových orientácií a typov 

politickej kultúry obyvateğstva (autoritarizmus, paternalizmus, xenofóbia), pouņívanie ńpeci-

fického segmentu sociálnych sietí na komunikáciu, získavanie a ńírenie informácií, presa-

dzovanie „alternatívnych“ politických a historických naratív, vrátane klasických 

konńpiračných teórií, nevysvetlené miesta v moderných dejinách Slovenska, ideologická 

infiltrácia zvonku podporujúca názory odmietajúce liberálnu demokraciu, ideologické 

dedičstvo fańistického slovenského ńtátu a socializmu minulého obdobia, ale predovńetkým 

mobilizujúca sila etnického nacionalizmu a protirómskeho rasizmu a reakcie občanov na 

migračnú vlnu do Európy z krajín s odlińnými etnicko-konfesionálnymi charakteristikami 

obyvateğstva (hoci Slovensko vôbec dôsledky tejto vlny nepocítilo).  

 Ako z predchádzajúceho vyplýva ńtúdium radikalizácie mladých ğudí na Slovensku (jeho 

podoby a podmienenosť) nie je moņné oddeliť od sociálneho a politického kontextu, v ktorom 

prebieha. Práve uvedené faktory sú základom pre radikalizáciu mladých, ale samy o sebe 

nestačia. Musia byť skúmané v ńirńom rozsahu teórie násilia. Podğa Hannah Arendtovej 

(2004) hlavný dôvod násilného konania, nie sú ani temné túņby ğudského rodu po smrti, ani 

nepotlačiteğný inńtinkt agresivity, a ani závaņnejńie ekonomické a sociálne nebezpečenstvá. 

Skutočná povaha násilného činu je podriadená kategóriám prostriedku a účelu, ktorých 

hlavným rysom je to, ņe účelu hrozí ovládnutie tými prostriedkami, ktoré ospravedlņuje, 

a ktoré sú potrebné k jeho dosiahnutiu. Násilie nenapomáha obhajovaným princípom, ale 

môņe slúņiť k zdôrazneniu krívd, a tak obrátiť na ne pozornosť verejnosti. Jadrom fenoménu 

násilia je vńak to, čo násilie prináńa jednotlivcovi, čo umoņņuje a čo uvádza do pohybu 

v spoločnosti, osobitná logika bezprostredného situačného konania v čase s jeho praktickou 

nepredvídateğnosťou, emóciami a skúsenosťami. Násilie je ńpecifickým prejavom negácie 

ğudskej slobody. Medzi faktory, ktoré sa podieğajú na vzniku násilia patria makrosystémové 

faktory ako napr. charakteristiky danej spoločnosti (vrátane predsudkov a spoločenských 

reakcií), ekosystémové faktory (postoje a procesy v spoločnosti), mikrosystémové faktory 

(moc a kontrola v spoločnosti) a individuálne charakteristiky hlavných aktérov. Radikalizáciu 

tak teda nie je moņné vnímať len ako formu pred nástupom extrémizmu, príp. terorizmu, teda 

ako lineárny proces, ale musí byť analyzovaná ako reakčná dynamika (dynamika eskalácie 

alebo deeskalácie). Radikáli, na rozdiel od extrémistov a teroristov, sú ğudia, ktorí síce 

poņadujú zásadné, dôkladné a nekompromisné rieńenia za kaņdú cenu, ale v medziach zákona, 

hoci na jej hrane. 

 

Teortické vymedzenie RADIKALIZÁCIE 

 

Vedecké koncepcie radikalizácie sú zaloņené na kombinácii dvoch teórií: frustrácia (teória 

relatívnej deprivácie) a kontaminácia (teória expozície). Teória relatívnej deprivácie, ktorú 

navrhol Ted Gurr, je vo veğkej miere označovaná ako účinné vysvetlenie "prečo sa ğudia 

vzbúria". Podğa Gurra (1970), keď dôjde k zmene vonkajńích podmienok (napr. finančná 

kríza, existenciálne ohrozenie alebo otrasenie esenciálnych morálnych hodnôt v spoločnosti), 

ktoré sa nezhodujú s postojmi jednotlivca (očakávaniami o podmienkach), osobný prístup 

(vnímanie relatívnej deprivácie) vedie jednotlivca k politickému postoju (nespokojnosť), čo 

následne môņe viesť aņ k radikalizmu spojeného s násilnými činmi. Farhad Khosrokhavar 

(2005) vńak ukázal, ņe radikalizácia nemôņe byť priamo a jednoducho spojená len s prejavmi 

frustrácie, predbeņnej indoktrinácie alebo s politickou represiou, či ekonomickou depriváciou. 

Ako zdôrazņuje, výskum radikalizácie je väčńinou zaloņený na post factum ospravedlneniach, 

ktoré predkladajú aktéri, čo môņe byť problematické, keďņe len pravdepodobne vypĝņajú 

morálnu prázdnotu, ktorú zaņívajú. Toto zameranie na ńpecifické, ale obmedzené individuálne 

úvahy o radikalizácii posilņuje individualistickú a psychologickú orientáciu súčasných 
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výskumov radikalizácie na dekontextualizovanú perspektívu preņívania procesu radikalizácie 

jednotlivcom.  

 Podğa Arendtovej (2004) násilie vzniká z hnevu. Hnev môņe byť skutočne iracionálny a 

patologický. Hnev nie je automatickou reakciou na chudobu a utrpenie, teda sociálne 

problémy. Hnev vzniká len tam, kde je dôvod myslieť si, ņe by sa veci zmeniť dali, ale ņe sa 

nemenia. Iba vtedy, keď je urazený náń zmysel pre spravodlivosť, reagujeme hnevlivo a táto 

reakcia nemusí v ņiadnom prípade odráņať len osobné bezprávie. Uchyğovať sa k násiliu, keď 

vzdorujeme poniņujúcemu konaniu a podmienkam je atraktívne vzhğadom k bezprostrednosti 

a rýchlosti, ktoré sú násiliu vlastné. Za istých okolností je násilie, teda konanie bez 

dohadovania a zvaņovania dôsledkov, jedinou cestou k tomu, aby sa váhy spravodlivosti opäť 

vyrovnali. V tomto zmysle patria hnev a násilie medzi „prirodzené“ ğudské emócie. Je vńak 

isté, ņe takéto činy, v ktorých kvôli spravodlivosti berú ğudia zákon do vlastných rúk, sú 

v rozpore s hodnotami a normami civilizovaných spoločností.  

 Ondrejkovič (2000) konńtatuje, ņe násilie páchané mládeņou moņno povaņovať za 

ńpecifické ğudské správanie, smerujúce k vynucovaniu splnenia ņelaní, záujmov, zákonov, 

príkazov a pod., najčastejńie je spájané s mocou, príp. nadvládou. V poslednom desaťročí volí 

čoraz viac mladých ğudí cestu násilia v boji o vlastné akceptovanie a uznanie, o skupinový 

alebo spoločenský vzostup, príp. v úsilí získať určitú statusovú pozíciu. Keďņe súčasná 

spoločnosť spolu súčasne s procesmi individualizácie vytvára na trhu neustále narastajúcu 

individuálnu konkurenciu, mládeņ je nútená do svojich individuálnych konceptov a ņivotných 

plánov zaraďovať čoraz viac násilných prvkov správania. K rozvoju správania mládeņe 

s čoraz väčńím mnoņstvom násilných prvkov prispieva sociálna úspeńnosť, resp. efektívnosť 

takéhoto správania, teda získavanie čoraz väčńích pozitívnych skúseností s násilím, osobitne 

v problémových situáciách. Logika násilia mládeņe je odlińná najmä v dôsledku toho, ņe 

spoločnosť "vyhradzuje" násiliu mládeņe istý priestor, v ktorom sa násilie toleruje. Patrí sem i 

zúrivosť, ktorá má svoje korene vo vylúčení mládeņe zo skutočného sociálneho, politického, 

kultúrneho a ekonomického ņivota. Popri tomto expresívnom násilí, chápanom ako revolta, 

jestvuje aj inńtrumentálne násilie, ktoré nadobúda spravidla formu delikventnej stratégie 

a delikventnej kariéry. 

 Oproti tomu radikalizmus predstavuje postoj podrobujúci existujúce okolnosti kritickému 

spochybņovaniu a hlásajúci reformu alebo zruńenie týchto okolností, pokiağ ich existenciu nie 

je moņné principiálne ospravedlniť. Nepoņaduje odstránenie demokratického ústavného ńtátu 

ako celku, ale jeho jednotlivých aspektov. Radikálne poņiadavky a postoje sa pohybujú 

v rámci zákonných vymedzení, ale väčńinou na okraji (Smolík – Vejvodová 2010). Často je 

chápaný ako ńedá zóna medzi demokratickým a extrémistickým. Jednou z pascí konvenčných 

teórií radikalizácie je vysvetliť proces radikalizácie s pomocou pojmov abnormalita, 

iracionalita, či dokonca duńevná alebo sociálna slabosť. Radikalizovaní jednotlivci sú v 

povaņovaní za sociálne deviantných (vylúčených zo sociálneho sveta), ba aņ patologických 

(nemilosrdných, poháņaných duńevnými poruchami). Viaceré výskumné ńtúdie, napr. 

Crenshaw (2000), Silke (2008) významne spochybņujú tento patologický pohğad na 

radikálneho jednotlivca. Ako naznačuje Martha Crenshaw, jednou zo spoločných 

charakteristík radikálov je ich „normálnosť“. Duńevné choroby a abnormality nie sú zvyčajne 

faktormi podporujúcimi radikálne správanie. Radikáli majú zvyčajne spojenie so zásadami 

alebo ideológiou iných ğudí alebo skupín. Psychopati, ale takéto spojenia netvoria.  

 Avńak, ako Charles Tilly (2003) argumentoval, kğúčovou otázkou nie je, prečo 

k radikalizácii docháza, ale skôr, prečo a ako sa radikalizmus posúva k extrémizmu spojeného 

s prvkami násilia. Extrémistické prejavy, postoje a akcie predstavujú súbor veğmi 

rôznorodých aktivít, ktoré sa odohrávajú spravidla vo verejnom priestore, ale môņu mať aj 

konńpiračný charakter. Činnosť extrémistov zahŕņa ńiroké spektrum aktivít, z ktorých len 

niektoré prekračujú zákon. K dosiahnutiu svojich cieğov pouņívajú extrémisti rozmanitých 
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prostriedkov, vrátane moderných komunikačných a informačných technológií a moderných 

propagačných techník. Variabilita a heterogenita extrémistického konania a jeho subjektov je 

príčinou ťaņkostí v procese identifikácie extrémizmu (Vegrichtová 2017). Otázka, ako sa 

z človeka stáva extrémista, je oveğa zaujímavejńí neņ poznatok, prečo tak robí (Horgan 2008). 

Znalosť procesu agitácie (ako sa z človeka stáva extrémista) umoņņuje skúmať tieto aspekty:  

- rôzne motívy, ktoré vedú jednotlivcov k hğadaniu, akceptovaniu alebo odmietaniu určitej 

ideológie (myńlienkovým základom tak radikalizmu ako aj extrémizmu sú rôzne ideológie, 

ktoré spochybņujú jednak demokratické základy spoločností, či niektoré základné ğudské 

práva a slobody);  

- určité úlohy, "oblasti agitácie", ku ktorým potenciálni členovia pristupujú; 

- kritériá, podğa ktorých sú jednotlivci vyberaní, ich charakteristiky a tieņ ciele výberu.  

„Postojová afinita“ s cieğmi konkrétnej skupiny (hnutia, či dokonca aj politickej strany) alebo 

dobre prepojený súbor nesúhlasu (sťaņností a protestov) v súlade s ich ideológiou môņe 

čiastočne vysvetliť agitáciu. Tieto individualistické vysvetlenia sa vńak menia v skutočnosť 

len vtedy, ak sa berie do úvahy, ņe agitácia je vņdy vykonávaná v konkrétnych sociálnych a 

politických kontextoch. V mnohých ohğadoch sa agitácia v radikálnych organizáciách nelíńi 

od agitácie beņných organizácií. Z organizačného hğadiska nie je agitácia nikdy statický 

proces, ale je riadená identifikovanými potrebami a očakávaniami jednotlivca. Do vńetkých 

foriem agitačného procesu sú zapojení hlavne angaņovaní (čo je pre určitú časť mladých ğudí 

veğmi príznačné) a spoğahliví jednotlivci. Kaņdá tajná alebo legálna organizácia, ktorá sa 

snaņí získať nových prívrņencov, vyuņije formálne ńtruktúry ako aj neformálne siete, vńetky 

komunikačné kanály, ktoré sú im otvorené a prispôsobuje ich na obmedzenia z vonkajńieho 

prostredia (dostupnosť, kontinuita). Vplyv rodinného prostredia a priateğských sietí pri 

prijímaní do vysoko rizikového aktivizmu (prechod od radikalizmu k extrémizmu) je 

zdokumentovaný v niekoğkých prípadoch (Della Porta 2013). Väčńina mladých sa 

radikalizuje a následne extremizuje, keď prichádza do kontaktu s aktívnymi členmi 

prostredníctvom príbuzenstva alebo priateğstva a ako súčasť kontextu mikro mobilizácie 

(Diani 2004). V priebehu času krok za krokom je ich zapájanie sa hlbńie, ale nedeje sa to 

logickým a uņ vôbec nie jednotným spôsobom. Iný je kontext, spôsob, rovnako ako vlastnosti 

budúcich radikálov. Podğa médií aj spravodajských správ účinná prevencia radikalizácie by sa 

mala začať tam, kde sa uskutočņuje agitácia na prvom mieste.  

 Sebaradikalizácia, ktorá súvisí s vývojom nových komunikačných technológií (hlavne 

internetu a sociálnych sietí) predstavuje jeden z ďalńích podôb spôsobu radikalizácie. 

Pouņívanie nových technológií pre agitáciu a propagandu je nepopierateğná skutočnosť. 

Avńak ich vplyv a úloha by nemali byť preceņované. Príchod nových médií priamo nemá 

moņnosť vyvolať politické alebo spoločenské zmeny. Sociálni aktéri vyuņívajú komunikačné 

nástroje, ktoré sú im k dispozícii – včera to boli noviny, rozhlas, televízia a dnes internet, 

sociálne siete, atď. Samozrejme nové informácie a komunikačné technológie zmenili spôsoby, 

akými extrémisti komunikujú, spolupracujú a demonńtrujú svoju moc. Násilná akcia, ale 

pravdepodobne nebude pochádzať výlučne z virtuálnych väzieb (Cardon – Granjon 2010). 

Vyņaduje, aby existovalo aspoņ minimum sociálnych sprostredkovaní a interakcií. Existuje 

síce niekoğko výnimiek z tohto pravidla ale týkajú sa prípadov, ktoré zahŕņajú osoby 

kvalifikované ako "duńevne choré“.  

 Osobitným druhom násilia je terorizmus. Podğa Ondrejkoviča (2000) máva spravidla 

provokatívny charakter a je v tvrdom rozpore s prijatými hodnotami a normami v spoločnosti. 

Najčastejńie sa pouņíva v súvislosti s existenciou malých a extrémistických skupín, ktorých 

činnosť je motivovaná rasovo, etnicky, xenofobicky, príp. prísluńnosťou k niektorým sektám. 

V súvislosti s organizovaným zločinom tvorí jeho najťaņńí stupeņ. Teroristické skupiny vńak 

získavajú i skrytú podporu ńtátu (najčastejńie iného), materiálnu, informačnú alebo v oblasti 
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profesionálneho výcviku. Ich činnosť nie je viditeğná, v skupine platia osobitné normy, prísne 

zásady konńpirácie.  

 Ako bolo doposiağ stručne analyzované, zjednoduńujúce príčinné súvislosti skrývajú 

skutočnosť, ņe radikalizačné procesy sú zloņité a ťaņko predvídateğné. Majú rôzne podoby 

a sú rozdielne sociálne a politicky kontextuované. Ako sa radikalizujú mladý ğudia vo veku 

14 aņ 17 rokov na Slovensku? Čo alebo kto formuje mladého radikála? Odpovede na otázky 

sa pokúsil nájsť tím výskumníčok (autorka príspevku bola členkou tímu) v decembri 2017 aņ 

januári 2018 v rámci realizácie kvalitatívneho výskumu. Zámerom výskumu bolo identifiko-

vať príčiny a spôsoby (de)radikalizácie mladých ğudí na Slovensku.  

 

Ciele výskumu, výskumná metóda a vzorka 

 

Cieğmi výskumu bolo charakterizovať a analyzovať podobu radikálneho a neradikálneho 

tínedņera na Slovensku a identifikovať tak zdroje a formy radikalizácie. Ako výskumná 

metóda bola vyuņitá kvalitatívna sonda medzi mladými ğuďmi vo veku 14-17 rokov 

s vyuņitím tzv. life story approach. Výskumnou technikou boli semińtrukturované rozhovory 

uskutočnené v dyáde, a tieņ individuálne. Bolo zrealizovaných spolu 13 dyád (priemerná 

dĝņka trvania rozhovoru bola 90 min.) a 16 individuálnych rozhovorov (priemerná dĝņka 

rozhovoru bola 60 min.). Výskumnú vzorku tvorilo 16 respondentov tínedņerov radikálov (v 

rôznom stupni radikalizácie) rôzneho veku, z rôznych socioekonomických pomerov, rôznych 

typov ńkôl a zo 6 samosprávnych krajov. Podmienkou zaradenia bolo, ņe ak by sa tínedņer 

mal zúčastniť volieb, uvaņoval by o voğbe radikálnej strany. Druhú skupinu (vytvorená na 

komparáciu) tvorili mladí neradikální tínedņeri (mnohí vńak so zakorenenými predsudkami 

a xenofóbnym postojom voči menńinám), ktorých bolo spolu 26. Mali rôzny vek a pohlavie, 

pochádzali z rôznych socioekonomických pomerov, ńtudovali na rôznych typoch ńkôl a ņili 

v obciach a mestách po celom Slovensku. Podmienkou zaradenia bolo, ņe ak by sa tínedņer 

mal zúčastniť volieb, voğbu radikálnej strany by vylúčil. 

 

Hlavné zistenia  

 

Mladí radikálne nastavení tínedņeri, ktorí boli participientmi výskumu, ņijú naprieč regiónmi 

Slovenska, mestami a obcami, rôznymi rodinami, typmi ńkôl. Líńia sa stupņom radikálizácie, 

sú to chlapci aj dievčatá, rôznej národnosti, a vraj sú medzi nimi „dokonca“, podğa ich 

vyjadrení aj mladí Rómovia. Výzorom sa vôbec nelíńia od svojich neradikálnych vrstovníkov. 

Obliekajú sa podobne, rovnako pôsobí aj ich zovņajńok. V ńkole sa od svojich spoluņiakov 

líńia len tým, ņe sú buď nekomunikatívny alebo naopak majú väčńí záujem diskutovať hlavne 

o otázkach nedávnej histórie Slovenska alebo o otázkach, ktorými spoločnosť „ņije“ v 

súčasnosti. Na väčńinu tém uņ majú pripravené odpovede (veria im a nepripúńťajú ņiadne iné 

alternatívy), ktoré získali väčńinou z rodinného prostredia alebo z prostredia radikálnych 

subjektov pôsobiacich na Slovensku (ako zdroj im slúņia buď priame účasti na 

zhromaņdeniach radikálov alebo ich skupinových stretnutiach, a tieņ videá ńírené na 

sociálnych sieťach). Chýbajú im hranice sebakritickosti. Chcú niekam patriť, lebo buď nikam 

nepatria (nemajú ani rodinné zázemie, blízke prostredie ich neprijíma alebo im spôsobuje 

trápenie a vystavuje ich problémom, s ktorými si nevedia poradiť) alebo patria tam kam patriť 

nechcú. Chcú sa odlíńiť, a majú tieņ z rodinného prostredia nenaplnenú túņbu po disciplíne a 

poriadku. Hğadajú istoty v neistom svete slobody a demokracie. Často majú problémy 

(psychické, sociálne, rodinné...), ktoré nevedia rieńiť alebo rieńia bez väčńích úspechov. Majú 

problémy v ńkole spojené s učením, motiváciou, vzťahmi, nízkou úrovņou, resp. kvalitou 

ńkoly.  
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 Mladí tínedņeri, ako ukázali výskumné zistenia, patria medzi prioritné cieğové skupiny 

radikálnych politických subjektov, skupín a jednotlivcov. Dôvody prečo im mladí podğahnú 

sú rôzne. Počnúc frustráciou z aktuálneho spoločenského a „politického“ systému na 

Slovensku spojeného s neznalosťou histórie, cez „podporné“ rodinné zázemie, pokračujúc 

doposiağ realizovanou ńtátnou politikou zameranou na rieńenie problémov určitej časti 

rómskej menńiny aņ po kopírujúce negatívne nálady v spoločnosti voči migrantom. Uvedené 

dôvody pôsobia v prípade kaņdého jedného radikálneho tínedņera jednotlivo alebo 

v kombinácií a s rôznou váhou.  

 Jedným z hlavných zdrojov radikalizácie mladých ğudí je rodinné zázemie, kompatibilný 

vzor rodičov, starých rodičov prípadne starńích súrodencov; ale aj problémy (rozklad, 

rekonńtrukcia, dysfunkčnosť) rodiny, sociálny status rodín a hodnotové orientácie jej členov. 

Vplyv rodiny na radikalizáciu mladého tínedņera bol zaznamenaný buď priamo alebo 

nepriamo. Priamo vtedy, keď rodičia, alebo jeden z rodičov, prípadne súrodenci sú 

prívrņencami/sympatizantmi radikálneho subjektu. Bolo zistené, ņe: 

- rodič má silný vplyv na vytváranie sociálno-politických názorov svojich detí – tínedņerov. 

Tie po jeho vzore inklinujú k radikálnym rieńeniam sociálno-politickej situácie 

v spoločnosti (a nie ako je to u mladých ğudí typické, ņe sú spurní, plný revolty a odporu 

voči starńím autoritám). Tínedņeri, ktorí nemajú mimo svojich rodinných prísluńníkov 

ďalńí dôleņitý a dôveryhodný inńtitút (kamaráti, učitelia) s iným politickým a hodnotovým 

presvedčením, sú „naformátovaní“ pridať sa k radikálnym skupinám a postupne sa stále 

viac radikalizujú.  

- rodičia mladých radikálov majú rôzne profesijné zameranie, ale sú to hlavne podnikatelia, 

zamestnanci ńtátu v silových zloņkách (polícia/ armáda); niektorí sa pohybujú v komunite 

okolo zbraní, automobilov/ motoriek. 

- tínedņeri sú častokrát pod vplyvom starńích zradikalizovaných súrodencov, vzhliadajú k 

nim, pohybujú sa v spoločnosti starńích mladých ğudí, preberajú ich názory aj bez hlbńieho 

porozumenia problematiky a dôsledkov. 

Nepriamo sa rodina podieğa na radikalizácii tínedņera vtedy keď rodičia, resp. ani jeden z 

rodičov neposkytuje mladému človeku ņivotnú rovnováhu, či harmóniu z hğadiska 

udrņateğnosti a potenciálu pre vytváranie hodnotných rodinných, medziğudských vzťahov, 

podmienok pre vzdelávanie, sociálnych istôt, prípravy na dôstojný ņivot a ņivotnej voğby. 

Zaznamenali sme, ņe: 

- tínedņeri ņijú častokrát v rodinách, ktoré sú neúplné (bez jedného biologického rodiča), 

častokrát rekonńtruované s nevlastným druhým rodičom, ņijú prípadne aj so starými 

rodičmi a nevlastnými súrodencami; 

- tínedņeri sa po rozpade pôvodnej rodiny častokrát presťahovali na nové miesto, do novej 

obce/ mesta, museli sa adaptovať na nové prostredie a vytvárať nové vzťahy; 

- rodičia tínedņerov sú veğakrát ğudia s niņńím vzdelaním, pracujúca trieda resp. roğníci, ņijú 

ņivotný ńtýl „jednoduchých ğudí“, príp. rodina je (na pokraji) v hmotnej núdzi; 

- rodiny radikálnych tínedņerov sú aj príbehmi rodín s postihnutým, alebo váņne chorým 

členom rodiny, ktorý vyņaduje zvýńenú starostlivosť, financie na liečbu či opateru;  

- tínedņeri mohli vyrastať pravdepodobne v rodinách s autoritatívnym spôsobom výchovy, 

násilím; 

- tínedņeri majú blízky vzťah so starými rodičmi, ktorí sú veğa krát ich spolu-

vychovávateğmi (ako dôsledok rozpadu rodinu, zaneprázdnenosti rodičov); tínedņeri ich 

často navńtevujú – cestujú za nimi na víkend, pohybujú sa tam v rôznych partiách mimo 

svojho trvalého bydliska a dosahu rodiča/-ov; u starých rodičov evidentne tieņ čerpajú 

svoje znalosti o lepńom ņivote za socializmu (bez závaņných negatív), ktorý podğa ich 

vyjadrení poskytoval kaņdému proklamovanú sociálnu rovnosť, prácu aj povinnosť 

pracovať.  



99 

Ņivnou pôdou pre radikalizáciu mladých ğudí je kritický stav spoločnosti a problémové 

fungovanie ńtátu na Slovensku, celková spoločenská „klíma“ a nemorálnosť. Tínedņeri to 

citlivo vnímajú, ņivo na to reagujú, revoltujú voči tomu a/ alebo chcú to aj radikálne 

napraviť. 

Tínedņeri sú zvláńť frustrovaní z nerieńených problémov spoločnosti. Zaznamenali sme, ņe: 

- kriticky vnímajú nespravodlivosť a veğké sociálne rozdiely medzi ğuďmi, skupinami ğudí, 

regiónmi, ale aj krajinami; 

- nedôverujú nikomu kto je v súčasnosti pri moci; 

- neveria systému parlamentnej demokracie v praxi, ńtát/ ņiadna politická strana podğa nich 

nerieńi problémy Slovenska; 

- (chudobné) Slovensko porovnávajú so zahraničím, (bohatou) západnou Európou, zvláńť 

priepastné rozdiely sú podğa nich vo výńke príjmov, niņńí ņivotný ńtandard, dovoz tovaru 

na úkor vlastnej produkcie, (cestnej) infrańtruktúre, zdravotnej a sociálnej starostlivosti; 

- zväčńa kritizujú EÚ a NATO, ktorých je Slovensko členom na úkor svojej autonómie 

rozhodovania a ekonomickej sebestačnosti; 

- odsudzujú korupciu – celkovo a vńetkých politikov, najmä zo súčasnej vládnej strany, 

zvláńtnu pozornosť venujú korupcii pri rozdeğovaní/ defraudovanie fondov EÚ; 

- nepáči sa im chaos a morálka(?) v spoločnosti (neporiadok, ńpina, hniloba, parazitovanie); 

- negatívne hodnotia ńkoly, ktoré navńtevujú, obsah (veğa teórie) a spôsob výučby, 

pedagógov a ich (ne-)odbornosť či (ne)zanietenosť, ńkolský poriadok (prísnosť 

dochádzky), ale tieņ nedostatočnú vybavenosť ńkôl (od priestorov, materiálno-technické 

vybavenia aņ po učebnice). 

 Jedným z terčov radikalizmu sú pre tínedņerov Rómovia, s ktorými vedú pomyselnú, ale 

(ņiağ) aj skutočnú vojnu. Tínedņeri si z Rómov urobili nepriateğov v systéme, ktorý nefunguje 

dobre a preto ho chcú zmeniť. V krajine, v ktorej sú jedni aj druhí doma, ale jedni majú 

problém sa do spoločnosti začleniť a druhí ich majú problém prijať. Zaznamenali sme, ņe: 

- hnevá ich, keď im, ich rodinám, susedom, ale aj neznámym spoluobčanom Rómovia 

znepríjemņujú ņivot svojou neprispôsobivosťou, keď ich ohrozujú na majetku, slovne ich 

napádajú alebo fyzicky na nich útočia; u niektorých tínedņerov sa takto k Rómom vytvorila 

neskrývaná nenávisť, u niektorých strach z Rómov; 

- hnevá ich dvojitý meter („pozitívna diskriminácia“), ktorý sa pouņíva na nich – „bielych“ a 

na Rómov, ktorí vychádzajú z toho lepńie z hğadiska svojho miesta v sociálnom systéme, 

konkrétneho miesta v obci/ meste na ņivot s kvázi privilégiami, v ńkole; 

- majú zo stretnutí, aj spolunaņívaním s Rómami (prevaņne) negatívnu skúsenosť, keď sú 

Rómovia nepriateğskí, agresívni, ale aj keď sú hluční/ ńpinaví/ dotieraví, robia neporiadok, 

pohybujú sa v skupinách a stále sú v takých oddelených skupinách/ izolujú sa aj v ńkole; 

- odcudzujú nezamestnanosť Rómov, hovoria, ņe zväčńa sa im nechce robiť; 

-  počuli/niektorí zaņili kriminalitu Rómov, keď napr. kradnú, devastujú, obchodujú s 

drogami, prepadávajú ğudí; 

- povaņujú Rómov za nezodpovedných rodičov, keď plodia deti, ktoré nevedia sami uņiviť, 

keď sa nestarajú o svoje deti, tie fetujú..., nechodia do ńkoly, alebo sú nepripravené do 

ńkoly; 

- vadí im, ņe nikto tieto problémy nerieńi, nič sa nemení k lepńiemu. 

 Radikálni tínedņeri sa s migrantmi/ prisťahovalcami do Európy stretli len v médiách. 

Mnohí ich vńak majú vo svojom ideologickom repertoári. Migrantov vnímajú ako hrozbu pre 

Slovensko, ktorá oslabuje zmysel pre solidaritu aj u neradikálnych tínedņerov. Tínedņeri 

spájajú príchod migrantov do Európy, a eventuálne aj na Slovensko, s mnohými problémami. 

Zaznamenali sme, ņe: 

- vnímajú chaos, destabilitu, neporiadok v pobreņných krajinách Európy, do ktorých 

migranti vstupujú;  
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- príchodu migrantov na Slovensku sa obávajú obzvláńť vo veğkých počtoch, a ak by mig-

ranti boli v ich blízkosti; 

- migranti, podğa nich, predstavujú pre Slovensko bezpečnostné riziko, keďņe sa medzi nich 

beņne infiltrujú teroristi s ISIS; 

- veria konńpiračným teóriám, podğa ktorých je presun migrantov riadený „zhora“; 

- mienkotvorným médiám sa v informovaní o probléme migrantov nedá veriť; 

- rozumejú motivácii vojnových utečencov, ale počuli a veria skôr sociálno-ekonomickým 

dôvodom, pre ktoré sa chcú prisťahovalci usadiť v Európe; 

- podğa mladých migranti na Slovensku nechcú zostať a zvyknú si len ťaņko. 

 Tínedņeri s inklináciou k radikalizmu hğadajú východisko z problémov spoločnosti, ktoré 

im predostrel extrémistický politik, bývalý učiteğ – človek z ğudu hovoriaci zrozumiteğne, 

odváņne a „na rovinu“, ktorý sa uņ teraz o nich/ ich rodiny stará, obhajuje ich záujmy („prá-

va“) a robí, podğa nich, s Rómami poriadok. Ponúka im tieņ participáciu na činnosti mlá-

deņníckej organizácie pri svojej politickej strane. Navyńe stranícka sieť má funkčné nefor-

málne ńtruktúry, v ktorej mladý nezorientovaný človek nadobudne ideologické presvedčenie, 

priateğské vzťahy (s „rozumnejńími starńími“ ğuďmi), osobnú ochranu, prípadne aj financie, 

ale najmä podporu (materiálnu aj nemateriálnu). 

 Aké sú rozdiely medzi vnímaním radikálnych a neradikálnych tínedņerov v jednotlivých 

oblastiach? 

Slovensko 

U neradikálov prevláda pozitívne vnímanie Slovenska, a to nielen prírody, histórie a kultúry, 

ale aj ğudí a medziğudských vzťahov. Radikáli hovoria prevaņne o kultúrnych, historických 

pamiatkach a prírodných krásach.  

Regionálne rozdiely  

Obe skupiny vnímajú, ņe medzi regiónmi existujú veğké socioekonomické rozdiely, radikáli 

častejńie hovoria o výrazne vyńńej kvalite ņivota na západe Slovenska. Jedni i druhí si 

uvedomujú viac príleņitostí, ktoré ponúka mesto (a vyńńiu kvalitu ņivota) v porovnaní s 

vidiekom. Radikáli majú citeğne silnejńiu väzbu na vidiek, menńie mestá. 

Sociálne rozdiely 

Radikálov spája rovnaká myńlienka – rovnosti. Poņadujú zmenu doterajńieho spoločenského a 

politického systému. Neradikáli v oveğa menńej miere reflektujú sociálne rozdiely, častejńie 

hğadajú moņnosti ako sa aktívne zapojiť do pomoci sociálnym a iným menńinám, vrátane 

chudobných. Takmer vôbec neuvaņujú nad zmenou spoločenského systému. 

Za komunizmu 

Vzývanie socializmu – myńlienky rovnosti a blahobytu pre vńetkých, komunizmu – ale bez 

negatívnych javov, sa vyskytuje najmä vo výpovediach radikálov.  

Svet 

U obidvoch skupín sa vyskytujú obavy z terorizmu v tomto globálnom svete. Nestoja im ale v 

ceste pri plánoch o cestovaní, práci či ņivote v zahraničí. Nie je moņné odhadnúť, kto z nich 

má silnejńí záujem vrátiť sa a ņiť na Slovensku. 

Rómovia 

Radikáli prezentujú výrazne negatívny postoj k Rómom, ktorý ale nemusí vņdy koreńpondo-

vať s vlastnou osobnou skúsenosťou. Naopak, u neradikálov negatívny postoj k Rómom/ 

predsudky voči nim vyplývajú prevaņne z negatívnej osobnej skúsenosti. Neradikáli citlivejńie 

reagujú na rozdiely medzi Rómami, častejńie hovoria o potrebe pomáhať Rómom, zatiağ čo 

radikáli častejńie generalizujú a (niektorí) presadzujú (výlučne) radikálne rieńenia. 

Potravinová sebestačnosť 

Radikáli opakujú frázy o vízii Slovenska, ktoré začne zo svojich polí opäť produkovať... a ob-

noví „cukrovary-pivovary“. Neradikáli sa na túto tému spontánne takmer vôbec nevyjadrujú. 

  



101 

História Slovenska 

Pre neradikálov je typický alebo silný nezáujem o históriu (Slovenska) a teda aj s tým spojená 

neznalosť, alebo je u nich citeğná rôzna úroveņ znalostí nadobudnutých v ńkole. Radikáli 

vysvetğujú dejinné udalosti Slovenska, počas 2.sv.vojny, podğa údajných necenzurovaných 

zdrojov; zväčńa v rozpore s ukotvenou vedeckou interpretáciou, a navyńe bez úsilia o 

hğadanie pravdy, či bez evidentne ńirńej diskusie v inom ako straníckom/ radikalizovanom 

prostredí. 

Solidarita 

Neradikáli buď potrebu solidarity nepociťujú alebo neartikulujú, a teda sa ani neangaņujú. 

Solidarizujúci neradikáli sa zastávajú pomoci či podpory pre vńetkých, ktorí to potrebujú, 

nielen pre vybrané skupiny. Radikáli častejńie rozlińujú medzi ğuďmi, ktorí si pomoc zaslúņia 

a nezaslúņia. U radikálov s vyńńím stupņom aktivizmu solidarita s Rómami neprichádza do 

úvahy. 

Seniori 

Na jednej strane radikáli vystupujú vo vzťahu k seniorom v roli lobistov za zvyńovanie 

dôchodkov. Na strane druhej, vyčítajú im vytrvalú voličskú priazeņ vládnej strane. Niektorí 

hovoria dokonca o hornom vekovom limite pre voličov – seniorov. Neradikáli majú sklon 

vnímať postavenie seniorov v spoločnosti ako bezproblémové, zvláńť ak tí boli sluńne 

situovaní uņ počas aktívneho ņivota, alebo ak doposiağ pracujú.  

Médiá – informácie 

Väčńina tínedņerov, ktorí boli participiantmi výskumu, neverí mienkotvorným médiám. Obe 

skupiny relativizujú informácie z internetu. Zatiağ čo neradikáli povaņujú za dôveryhodné 

zdroje ğudí zo svojej rodiny, ńkoly či záujmových skupín, radikáli veria zväčńa len ğuďom 

v svojej radikálnej skupine – najmä starńím mladým ğuďom, prípadne rodinným prísluńníkom 

s príbuzným razením.  

Politici 

Vńetci radikáli, ktorí boli participiantmi výskumu nedôverujú politikom na Slovensku, 

predovńetkým v súčasnej vláde, ale nedôverujú tieņ väčńine politikov v parlamente. Sú pre 

nich skorumpovaní, recyklovaní, bez charizmy. U neradikálov zdá sa najviac skóruje 

prezident SR. 

Migranti 

U radikálov prevláda strach z moņného terorizmu, ekonomického rozvratu krajiny a krimina-

lity. Vychádzajú z informácií reprodukovaných medzi sebou, a zo svojich zdrojov na 

sociálnych sieťach. U neradikálov migranti vzbudzujú obavy predovńetkým z toho, ņe obsadia 

nízkopríjmové pracovné miesta, vnesú na Slovensko ekonomickú – kultúrnu – prípadne 

bezpečnostnú nestabilitu, ale objavuje sa aj pozitívny postoj. 

Korupcia 

„Systém na Slovensku je prehnitý“ (rozumej skorumpovaný), je typická fráza radikála. 

Korupcia je prítomná najmä vo vrcholovej politike. Neradikáli korupciu spontánne ani 

nespomenú, čo vyplýva z odcudzeného vzťahu beņného tínedņera so ńirńím spoločenstvom.  

Obavy – strach 

Radikáli formulujú svoje obavy o Slovensko, z diania vo svete, strach z vojny, ale aj rôzne 

konńpiračné teórie o riadení sveta, prenasledovaní ğudí, ktorí poznajú „pravdu“. Iní radikáli 

povedia, ņe sa ničoho neboja, ale sú (veğmi) skeptickí, negatívne hodnotia svet. Neradikáli 

ņijú viac starosťami primerane svojmu veku a ņivotnej fáze, obavy spájajú s blízkou 

budúcnosťou najmä čo sa týka úspeńného absolvovania ńkoly, nájdenia práce či partnera(-ky) 

podğa svojich predstáv. Vedia s väčńou istotou povedať čo môņu urobiť pre rozptýlenie 

svojich obáv. Tieņ sa ale, podobne ako radikáli, domnievajú, ņe na Slovensku sa zmena 

k lepńiemu v dohğadnom čase neudeje.  
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Záver 

 

Spoločným menovateğom mladých tínedņerov – radikálov je potreba a ņelanie niekam patriť. 

Istota je to čo v ich ņivote absentuje. Hğadajú si ostrov bezpečia, prosperity, nádeje alebo 

posväteného násilia. Dôvody toho, ņe nikam nepatria je potrebné hğadať v rodinách, ńkolách, 

u rovesníkov, v komunitách, spoločnosti. Tam je aj potrebné pátrať potom, kedy sa presne 

dieťa „odpojilo“ od vodiacich čiar na ceste k ņelanému spôsobu ako zmýńğať o spravodlivosti, 

ğudskosti, pravde.  

 „Sociálna nespravodlivosť“ je pre tínedņera – radikála ďalńia oblasť, ktorá ho formuje. 

Vyvoláva v ņom hnev, frustráciu, ktorá postupne narastá. Mimo domova sa tak stretáva 

s ďalńím nákladom na „radikálnu“ myseğ v podobe systému, v ktorom vidí a vravia to aj 

druhí, ņe nefunguje rovnako pre kaņdého, neņičí tým, ktorí majú málo a k tomu majú eńte aj 

starosti, ktoré si druhí ani nevedia predstaviť.  

 Radikálne nastavení tínedņeri pochádzajú zo ńpecifického rodinného zázemia, kde slovo 

disciplína je základom pre fungovanie. Rodina sa tak stáva miestom radikalizmu, alebo 

ņelaného úniku. Tam, kde sa radikalizmus beņne konzumuje, niet pochýb, ņe sa ním infikuje 

aj tínedņer. Inde sa k radikalizmu uniká z rodín, ktoré ukrývajú veğké problémy vo vzťahoch, 

váņne zdravotné problémy rodinných prísluńníkov, ťaņivú sociálnoekonomickú situáciu, 

nenaplnené ņivotné očakávania a celý (o)bludný kruh, z ktorého mladý človek nevie vyjsť. 

 Doma, ani v ńkole sa radikálni tínedņeri nemôņu často krát skutočne ďalej „posunúť“. 

Mnohí sa uņ na vlastných chybách popálili, chcú dosiahnuť niečo viac, niečo veğké, a tak sa 

s oporou alebo aj bez nej odváņia poobzerať a nájsť druhých vo svojej situácii. A mnohí tak 

nańli AUTORITA v podobe vodcu/veliteğa, ktorý im ukazuje cestu... 
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Mgr. Gizela Brutovská, PhD. sa odborne venuje súčasným procesom odohrávajúcim sa v 

spoločnosti (nezamestnanosť, sociálna exklúzia Rómov, edukácia dospelých, radikalizácia 

mládeņe). Osobitnú pozornosť venuje ńtúdiu občianskej participácie, zvláńť na lokálnej 

úrovni. Zameriava sa tieņ na evaluačný výskum. Je autorkou viacerých domácich a zahranič-

ných kapitol vo vedeckých monografiách, mnohých príspevkov v domácich a zahraničných 

recenzovaných vedeckých konferenčných a nekonferenčných zborníkoch a jedných učebných 

textov. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných konferenciách. 
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Transformácia armády – sociologická reflexia 

(Príspevok k štvrťstoročiu vojenskej sociológie na Slovensku) 
 

Karol Čukan – Milan Šmida
1
 

Ministerstvo obrany SR, Sekcia ğudských zdrojov 

 

Anotácia 

Príspevok sa podrobne zaoberá transformáciou armády od roku 1989 ako aj sociálnym 

dopadom tohto procesu. Osobitne sa autori venujú úlohe vojenskej sociológie pri rieńení 

konkrétnych problémov spojených s transformáciou armády ako bola profesionalizácia 

armády, razantný vstup ņien do ozbrojených síl a ďalńie. Príspevok sa opiera o empirické 

poznatky a závery z výskumov, ktoré realizovala vojenská sociológia za posledných 

dvadsaťpäť rokov. 

 

Kľúčové slová: armáda, vojenská sociológia, transformácia armády 

 

Úvod 

 

Armáda je jednou z významných inńtitúcií ńtátu. Z rôznych vymedzení armády moņno vybrať 

tú, ktorá chápe armádu ako organizovaný zbor ozbrojených ğudí, udrņiavaný ńtátom pre 

útočnú alebo obrannú vojnu (Engels 1963). 

 V období samostatného ńtátu Slovenskej republiky, teda za posledných dvadsaťpäť rokov, 

táto inńtitúcia preņila celé spektrum zmien. Preńla významnou transformáciou, zmenila sa 

v prvom rade kvantitatívne (z takmer 50-tisícovej organizácie na organizáciu zhruba 12-

tisícovú), ale zmenila sa najmä kvalitatívne. Táto významná inńtitúcia sa stala objektom 

záujmu sociológie a sama sociológia sa stala subjektom, ktorý pôsobil na zmeny, ktoré sa 

v armáde odohrali. 

 

Graf č. 1: 

Zdroj: Ročenky MO 

SR 
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 Ak chceme bliņńie sledovať osud nańej armády, musíme začať v období spoločnej Česko-

slovenskej armády. Poctivá analýza by si zaslúņila hlbńí ponor do histórie, my si vńak 

myslíme, ņe stačí, ak sa pozrieme na predhistóriu Armády SR v období od roku 1989. 

 

Zmeny v armáde po roku 1989 

 

V nasledujúcom roku uplynie uņ 30 rokov od doby, kedy sa v dôsledku zásadných 

spoločenských zmien v Československu, podobne ako ostatné zloņky mocenského aparátu, aj 

armáda a jej prísluńníci ocitli pod tlakom kvalitatívne nových poņiadaviek verejnosti 

a politickej reprezentácie ńtátu. V uplynulom období sa armáda dostala do procesov 

transformácie, začali zmeny, ktoré mali výrazný dopad na ņu samotnú ako aj na jej vnímanie 

spoločnosťou. 

 V politickom vedení ńtátu v tom čase prevládol názor, ņe Československo je zásluhou 

svojich spojeneckých zväzkov a svojej geografickej polohy vo Varńavskej zmluve 

neprimerane militarizovanou krajinou, o čom okrem veğkosti armády a ďalńích ozbrojených 

zborov či prítomnosti Sovietskej armády na území ńtátu svedčili aj údaje o rozsahu zbrojnej 

výroby. V najlepńích časoch zbrojnej produkcie Československo exportovalo ročne tovar 

v hodnote vyńe 12 mld. korún. Veğkosť samotnej armády presvedčivo ilustruje vyńe 140 000 

slúņiacich vojakov.  

 Eufória podnietená koncom studenej vojny podnecovala diskusie o potrebe demilitarizo-

vať, ukončiť angaņovanosť ńtátu vo vojenskom bloku a pristúpiť ku konverzii zbrojného 

priemyslu. Paradoxne práve ona sa následne citeğne dotkla Slovenska a v neposlednom rade 

oslabila nielen autoritu federálnej reprezentácie v očiach nemalej časti slovenskej verejnosti, 

ale stala sa aj silným argumentom tých politických prúdov, ktoré videli jeho perspektívu 

v samostatnosti. 

 V transformácii armády bola prvoradou neutralizácia tých vnútorných bezpečnostných 

funkcií, ktoré v prednovembrových pomeroch umoņņovali v krajných situáciách vyuņiť 

armádu na zasahovanie do politického vývoja v ńtáte. V súlade so zámerom odpolitizovať 

armádu a demokratizovať pomery v nej bola odstránená ideologická indoktrinácia 

vojakov, zakázaná činnosť politických strán, boli rozpustené politické orgány a bola zruńená 

vojenská kontrarozviedka. Vyńńí dôstojnícky zbor preńiel previerkami a lustráciami, do 

útvarov a na veliteğstvá po celej armáde sa začali vracať rehabilitovaní vojaci z povolania, 

ktorí boli nútení na začiatku 70. rokov odísť z armády. Tento proces vńak mal aj negatívny 

dopad na armádu, odrazil sa v názoroch a postojoch mnohých prísluńníkov armády. 

 Úpravy zákonných ustanovení vojenskej sluţby posilnili jej občiansky charakter a 

právne istoty vojakov. V rámci humanizácie vojenskej sluţby sa začalo s postupným 

skracovaním jej dĝņky pre vojakov v základnej sluņbe a absolventov vysokých ńkôl, ktorí uņ 

nemuseli sluņbu vykonávať v posádkach vzdialených od bydlísk a sociálneho zázemia. Pre 

mladých občanov s výhradou svedomia bola zavedená alternatíva k povinnej vojenskej sluņbe 

v podobe civilnej sluņby. 

 Na podporu zvládania procesov s výraznou sociálnou dimenziou, akými boli poņiadavka 

harmonizácie pomerov v sociálnej ńtruktúre armády a potreba reagovať na zmeny vo 

funkciách armády, v spoločenskom postavení vojakov, vo výchove k občianstvu 

a vlastenectvu, boli vytvorené na veliteğstvách a jednotkách orgány sociálneho riadenia 

zloņené z psychológov, pedagógov a sociológov.  

 Z oblastí v západných a juņných Čechách s vysokou koncentráciou vojsk boli jednotky 

redislokované do posádok v ostatných častiach republiky a na Slovensko. Vojenská 

sluņba sa stávala pre vojakov vńetkých kategórií menej náročnou a sférou spoločenskej değby 

práce, v ktorej sa začali vnímať jej sociálne súvislosti. 
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 Aktuálnou bola poņiadavka poznávať názory verejnosti na obranu a armádu ako aj názory 

samotných vojakov. Do ņivota armády aktívne vstúpila sociológia najmä prostredníctvom 

Ústavu sociálnych výskumov v Prahe a vstupom viacerých osobností – sociológov na scénu 

armády (Antonín Rańek, Jaroslav Cvrček...)2.  

 Otvorila sa diskusia, ktorá neskôr vyústila do sformovania duchovnej sluņby a zaradenia 

vojenských duchovných do armády. 

 

Vznik samostatnej armády SR a jej fungovanie v kontexte vývoja Slovenska po roku 

1993 

 

Rozhodnutia o rozdelení Československej federácie zastihli armádu a jej prísluńníkov v plnom 

prúde neustálych zmien a tým aj dostatočne pripravených na nespornú zloņitosť, ktorú 

predstavoval vznik nového ńtátu a zabezpečenie jeho suverenity a obrany. Rozdelenie armády 

sa uskutočnilo bez zbytočných konfliktov, nevyvolávalo spory na politickej scéne a stalo sa 

dobrou východiskovou základņou pre postupnú obnovu a upevnenie dôveryhodnosti 

armády vo verejnosti, čo sa prejavilo uņ pri prvých výskumoch verejnej mienky, ktoré sa 

realizovali v réņii vojenských sociológov, keď dôveryhodnosť armády presiahla úroveņ 50%.3 

 Slovenskej republike pripadla tretina vojakov, výzbroje, munície, techniky 

a materiálu federálnej armády, z ktorej bolo nutné v nasledujúcich rokoch prostredníctvom 

reštrukturalizácie sformovať zmysluplný organizmus, ktorý by bol dostatočnou zárukou 

bezpečnosti nového ńtátu. Primárne sa vykonali presuny a zámeny vojakov základnej sluņby 

podğa ńtátnej prísluńnosti k obom republikám. Armádu s počtom vyńe 46-tisíc vojakov tvorili 

aj jednotky a útvary vybavené modernejńou výzbrojou a technikou, ktoré boli dovtedy 

prednostne rozmiestnené len v Čechách.  

 Teritoriálny princíp, podğa ktorého bolo rozdelené vojenské ńkolstvo, poskytol armáde 

dostatočne konsolidované kapacity piatich vysokých ńkôl a vysokońkolských pracovísk, 

vojenského gymnázia a odborných stredných ńkôl. K dispozícii boli aj poddôstojnícke ńkoly 

a výcvikové strediská. Armáda tak mala moņnosť primerane rieńiť odbornú prípravu 

personálu pre väčńinu veliteğstiev a jednotiek zaradených do novej ńtruktúry armády. 

 V armáde sa vńak zároveņ hğadalo funkčné zaradenie pre vyńe sedemtisíc vojakov 

z povolania dovtedy pôsobiacich v útvaroch a zariadeniach federálnej armády na území 

Českej republiky, aj pre ich partnerky. Presuny vojenského personálu z Čiech sprevádzali 

veğké nároky na riešenie bývania vojakov4 a dôsledkov na sociálnu situáciu ich rodín. 

Armáda sa novo objavila v takých mestách, akými boli v tej dobe Ruņomberok, Sliač, 

Rimavská Sobota, Roņņava, Ńtúrovo, Komárno, Jelńava5.  

 Pozornosť vedenia rezortu obrany sociálnym aspektom transformácie armády 

charakterizuje komplexne koncipovaný program sociálneho rozvoja armády s dôrazom na 

diferencovaný prístup k rozvoju jednotlivých kategórií vojakov a občianskych zamestnancov, 

na harmonizáciu vzťahov v sociálnej ńtruktúre, ktorý bol spracovaný za účasti sociológov 

                                                           
2
 Na činnosť tohto ústavu čiastočne nadviazala po vytvorení samostatnej Armády SR Skupina výskumu verejnej 

mienky, ktorá bola ustanovená v januári 1993 pri odbore pre verejné záleņitosti Ministerstva obrany SR, 

a činnosť ktorej v období rokov 1993 aņ 1994 znamenala o. i. zaloņenie časového radu výskumov názorov 

civilnej a armádnej verejnosti na otázky formovania a fungovania armády a na problematiku zabezpečenia 

obrany a bezpečnosti Slovenska (pozri bliņńie Ńkvrnda a kol. 2008). 

3 Vyplýva to z výskumov Skupiny pre výskum verejnej mienky na MO SR (pozri bliņńie Ńkvrnda a kol. 2008). 
4
 Vedenie rezortu obrany muselo rieńiť otázku rozsiahlého nákupu bytov, čo vytváralo tlak na rozpočet armády. 

Tento problém (problém s nedostkom bytov) sa odstránil zavedením príspevku na bývanie pre kaņdého vojaka. 

Tento koncepčný krok v politike bývania bol iniciovaný a monitorovaný vojenskými sociológmi.  
5
 V týchto mestách, bola vybudovaná vojenská infrańtruktúra, lebo to boli väčńinou posádky, kde pred tým 

pôsobili sovietské ozbrojené sily. 
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a prijatý v lete 19946. Cieğom bolo zainteresovať prísluńníkov armády na výsledkoch 

prebiehajúcich zmien a podnietiť záujem o pripravované zámery armádu modernizovať 

a profesionalizovať ju. 

 Vedenie ńtátu sa v záujme upevnenia jeho postavenia na medzinárodnej scéne v polovici 

90. rokov aktívne zapájalo do diskusií o novom usporiadaní bezpečnostných pomerov 

v Európe a podporovalo vyuņitie potenciálu európskeho integračného procesu a rozńírenia 

NATO o transformujúce sa ńtáty strednej a východnej Európy. Bolo zjavné, ņe prioritou 

Slovenska je ekonomická integrácia do existujúcich európskych spoločenstiev, pričom 

v analýzach vedenia štátu o prípadnom rozširovaní NATO prevládlo presvedčenie, ţe sa 

nezačne skôr neţ o 15 – 20 rokov. Prípadnému členstvu v NATO nebola spočiatku 

naklonená ani tá časť verejnosti, ktorá preferovala neutralitu a dávala prednosť spoločnej 

európskej obrane pred atlantickými väzbami.  

 V reakcii na riziká spojené s vojnovými konfliktami na Balkáne sa vńak dynamika príprav 

procesu európskej integrácie a rozńírenia NATO o nových členov urýchlila. V porovnaní so 

susednými ńtátmi sa v dôsledku komplikovaného vnútropolitického vývoja sa vńak 

transformácia Slovenska spomağovala. Predmetom výhrad partnerov bolo spomalenie zmien 

v inńtitúciách ńtátu, ktoré mali zaistiť nezvratnosť demokratického vývoja. Nesplnenie 

stanovených politických kritérií pre nových adeptov členstva v NATO bolo hlavným 

dôvodom, prečo Slovensko nedostalo v roku 1997 príleņitosť zúčastniť sa v prvom kole 

rozńírenia NATO, ktoré bolo zavŕńené prijatím troch nových členov v roku 1999. 

 Najciteğnejńím dôsledkom tohto vývoja bolo ohrozenie ambície zapojiť sa do procesov 

európskej integrácie po boku ostatných susedov. Rozhodnutia o bezpečnosti a obrane ńtátu 

v tej dobe ovplyvņovali konzervatívne názory vládnucich politických strán, ktoré posilņovali 

vplyv tej časti vedenia rezortu obrany a vojenského velenia, ktorá uprednostņovala 

individuálnu obranu a presadzovala problematickú výstavbu síl domobrany na podporu 

prípadnej neutrality ńtátu. Orientácia na dobudovanie vojenských kapacít určených na 

samostatnú obranu ńtátu prevládla nad perspektívou vyuņitia prednosti potenciálu budúceho 

zapojenia Slovenska do nových spojeneckých zväzkov. Veğkosť kapacít obrany ńtátu tak 

naďalej presahovala jeho finančné moņnosti, čím sa znemoņnilo racionálne uvaņovať 

o reforme armády, o modernizácii jej výzbroje a techniky, ktorá bola zväčńa za hranicami 

fyzickej a morálnej ņivotnosti. Modernejńiu výzbroj reprezentoval len obmedzený počet 

stíhacích lietadiel MiG 29 a protilietadlový raketový komplex S 300.  

 Reorganizácie veliteğských ńtruktúr v druhej polovici 90. rokov vyústili do udrņiavania 

neprimerane veğkých kapacít armády a mobilizačných rezerv, ktoré vyčerpali nielen zásoby 

materiálu, disponibilné ğudské zdroje, ale v konečnom dôsledku skomplikovali prípravy 

reformy armády a jej modernizácie. Rýchlejńí kariérny vzostup vojakov na vyńńie funkcie 

posilnil disproporcie v zloņení dôstojníckeho zboru a zároveņ podporil pokles obsadenosti 

veliteğských funkcií na niņńích stupņoch velenia so vńetkými negatívnymi dôsledkami pre 

kaņdodenný ņivot a vycvičenosť jednotiek. V armáde prevládali dôstojníci vo vysokých 

hodnostiach, ktorí boli často zaradení na funkciách s poņiadavkami nezodpovedajúcimi týmto 

hodnostiam a dosiahnutému vzdelaniu. Neskôr v procese reformy boli títo vojaci predčasne 

prepustení pre nadbytočnosť do vojenského dôchodku so vńetkými sociálnymi a finančnými 

dôsledkami, ktoré tento postup vyvolal. 

 Výsledky jesenných volieb v roku 1998 na Slovensku umoņnili spoločenský konsenzus 

s dominanciou priorít zameraných na urýchlené prekonanie zaostávania Slovenska za 

susednými ńtátmi v prípravách na integráciu do EÚ a v členstve v NATO. Príprava 

Slovenska na členstvo v NATO v rokoch 1999 – 2004 vychádzala zo skúseností získaných 

v rámci niekoğkoročnej partnerskej spolupráce s členskými ńtátmi aliancie. Synchronizácia 

                                                           
6
 Presnejńie ińlo o Koncepciu sociálnej politiky v rezorte obrany, ktorá obsahovala teoretickú časť a samostatný 

program obsahujúci kroky smerujúce k transformácii sociálneho prostredia v armáde. 
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procedúr obranného plánovania s aliančnou praxou umoņnila zreálniť pohğady na budúce 

potreby obrany ńtátu začlenenej do systému kolektívnej obrany NATO a na príspevok 

vojenských kapacít Slovenska na podporu jeho úsilia v oblasti zachovania mieru, bezpečnosti 

v Európe a transatlantickom priestore.  

 Prvoradou bola poţiadavka vykonať reformy v systéme obrany a ozbrojených silách. 

Zásadným prínosom plánov reformy armády bol spôsob prekonania prekáņky v podobe 

rozporu medzi poņiadavkami na obranu a disponibilnými zdrojmi, na ktorom stroskotali 

pokusy o optimalizáciu kvantitatívnych parametrov vojenských kapacít uskutočnené v rámci 

transformácie. V čase prijatia do NATO v roku 2004 sa Slovensko, ktoré vydávalo na obranu 

1,89% HDP, zaviazalo tieto výdavky postupne zvýńiť na úroveņ 2%, povaņovaných v NATO 

za adekvátny a solidárny príspevok členského ńtátu na podporu poslaní kolektívnej obrany. 

Tieto zdroje mali umoņniť sformovať relatívne malé, ale interoperabilné a operačne spôsobilé 

ozbrojené sily, ktoré budú pouņiteğné v predurčenej ńkále spoločných operácií s ozbrojenými 

silami členských ńtátov NATO na teritóriu ńtátu i mimo neho.  

 Reforma plánovaná najsamprv na obdobie do roku 2010, neskôr do roku 2015, 

predpokladala, ņe ozbrojené sily bude tvoriť 19 400 vojakov a ostatný personál nepresiahne 

hranicu päťtisíc osôb. Táto redukcia personálu predurčila charakter zmien v prvej etape 

reformy. Zniņovanie počtov sa citeğne malo dotknúť ńtruktúry veliteğstiev, vojenského 

ńkolstva a zdravotníctva, územných vojenských správ a ďalńích prvkov začlenených do 

systému obrany a zabezpečenia mobilizácie.  

 Sociálne analýzy upozorņovali na potrebu vyvodiť poučenie z ťaņkostí, ktoré sprevádzali 

vývoj v armáde od vzniku samostatného ńtátu a na riziká spojené s rozsiahlou redukciou 

personálu v ozbrojených silách a urýchğovaním nástupu do profesionalizácie. Napriek tomu 

bolo politicky rozhodnuté o jej urýchlení a dosiahnutí cieğového stavu v roku 2006 

v predstave, ņe následne túto zmenu v personálnom zloņení podporia modernizačné programy 

zamerané na obmenu výzbroje, techniky a materiálu. V relatívne krátkej dobe zo súčastí 

v pôsobnosti ministerstva obrany odińlo takmer 13 000 vo väčńine prípadov skúsených 

vojakov a zamestnancov. Postupne ich nahradilo okolo 8 000 nových profesionálnych 

vojakov. V roku 2008 bolo moņné konńtatovať, ņe kaņdý druhý vojak bol prijatý do sluņby po 

roku 2001.  

 Administratívny prístup a uprednostnenie kvantitatívnych kritérií neprihliadalo dostatočne 

na skúsenosti, ktoré poukazovali na kğúčový význam tých spôsobilostí ozbrojených síl, ktoré 

im umoņnia účasť v definovanej ńkále pravdepodobných operácií na území ńtátu pri obrane 

a mimo jeho územia pri plnení záväzkov vyplývajúcich z členstva v medzinárodných 

spoločenstvách. Vnútorná logika dosahovania takýchto spôsobilostí odhağovala ich 

komplexnosť a vplyv takých faktorov, akými sú vzdelanosť a vycvičenosť vojenského 

personálu, schopnosť vyuņívať prednosti, ktoré poskytujú v riadení a velení informačné 

technológie, inovácie doktrín a uplatnenie potenciálu modernej výzbroje a techniky. Kaņdý 

z týchto faktorov sa prezentuje výraznou sociálnou dimenziou presahujúcou očakávania 

spojené s mechanicky pojatou obmenou personálu a jeho profesionalizáciou. Od začiatku 

tohto storočia sa vojenská práca, charakter deńtruktívnej sily ozbrojených síl zásluhou 

uplatnenia fyzikálnych objavov, vyuņívania nových materiálov a technológií zvláńť v oblasti 

prieskumu a spracovania informácií, automatizácie a robotizácie vyvinuli mimoriadnym 

tempom. Dôsledkom je rozsiahle a finančne náročné prezbrojovanie aj tých ozbrojených síl, 

ktoré patria k najvyspelejńím.  

 Očakávania spojené s hlavnými programami vyzbrojovania, ktoré mali nadviazať na 

problematicky poņatú profesionalizáciu, sa nenaplnili. Iste nie náhodou minister Peter Gajdoń 

otvorene v úvode Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky schválenej vládou 

v septembri 2016 konńtatuje, ņe „...to, čo sa vykonalo v uplynulom období, stačilo na dočasné 

odvrátenie úpadku nańich ozbrojených síl, ale nestačí na prekonanie váņnych nedostatkov.“ 
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Výsledky reformy ozbrojených síl v období po roku 2000 sa dajú charakterizovať určujúcou 

tendenciou, ktorou je stagnácia. 

 Výraznejńím krokom k odstráneniu zaostávania armády v oblasti modernizácie techniky 

a výzbroje dochádza aņ po roku 2016, po nástupe nového vedenia MO SR. 

 

Miesto a úloha vojenskej sociológie pri riešení problémov armády od roku 1993 po 

súčasnosť 

 

Armáda je ņivý sociálny organizmus – platí to výrazne vo vzťahu k armáde (vojsku) 7 

Slovenska. Vývoj po roku 1993 priniesol celý rad otázok a problémov, ktoré boli nastolené 

pred vojenskú sociológiu. Bola vytvorená celá agenda otázok a problémov, ktoré sa stali 

výzvou pre sociológiu. 

 Vojenská sociológia, najmä práce západných najmä amerických sociológov (Abrahamsson, 

Dandeker, Janowitz, Moskos a ďalńí), poskytovala cenné teoretické východiská na rieńenie 

týchto otázok, nie vńetkých, ale otázok súvisiacich s postavením vojakov v demokratických 

ńtátoch, poznatky o tendenciách vo vývoji vojenského povolania. Dali sa vyuņiť skúsenosti 

vyspelých armád z nahradzovania vńeobecnej brannej povinnosti profesionalizáciou.  

 Decízna sféra sa obracala (a neustále obracia) na sociológiu pri hğadaní odpovedí na 

otázky týkajúce sa motivácie podporujúcej záujem občanov o vojenskú sluņbu, optimalizácie 

modelov profesionálnych kariér a satisfakcie.  

 Veğký sociotechnický význam malo skúmanie náročnosti vojenskej sluņby. Ńtatistické 

skúmania a počiatočné sociálne analýzy umoņnili na základe poznatkov o priemernej dĝņke 

ņivota vojakov z povolania (v roku 1994 sa doņívali v priemere 57,5 roka), v spolupráci 

s lekármi odhaliť prevaņujúcu príčinu oslabovania zdravotného stavu spočívajúcu v 

náročnosti vojenskej sluņby. V záujme eliminácie negatívneho vplyvu deprivácie po 40. roku 

ņivota vojakov bolo rozhodnuté prekonať chápanie vojenského povolania ako celoņivotného 

a za optimálnu hranicu ukončenia vojenskej sluņby povaņovať hranicu 48 rokov. V tomto 

duchu boli upravené zákony o priebehu sluņby a dôchodkovom zabezpečení vojakov.  

 Predpokladalo sa, ņe po ukončení vojenskej sluņby v tomto veku budú môcť bývalí vojaci 

eńte vstúpiť na pracovný trh a pokračovať profesijne v civilnom zamestnaní8. Neskorńie 

sociologické výskumy v období rokov 1999 aņ 2004, zamerané na kvalitu ņivota vojenských 

dôchodcov, vńak viedli k poznatkom, ktoré tento predpoklad nepotvrdili.  

 Väčńina vojenských dôchodcov sa v regiónoch s veğkou mierou nezamestnanosti 

a v dôsledku obmedzenej mobility uņ zamestnať nedokázala9.  

 Za dôleņité kritérium úspechu transformácie armády bola povaņovaná zmena vnímania 

armády verejnosťou. Výskumy potvrdzovali rast jej dôveryhodnosti a pozitívne reakcie 

verejnosti na výsledky humanizácie vojenskej sluņby a aplikácie inńtitúcií civilného riadenia 

armády. Dôveryhodnosť armády je za celé obdobie od vzniku SR (od roku 1993) relatívne 

vysoká a v súčasnosti dosahuje mieru vyńe 70% ako to dokumentujú aj údaje v grafe č. 210. 

  

                                                           
7
 Treba pre čitateğa spresniť, ņe na Slovensku sa najprv pouņívalo označenie (názov) Armáda SR a neskôr sa 

preńlo k názvu Ozbrojené sily SR. 
8
 Neskôr sa tento prístup čiastočne prehodnotil a pri koncipovaní v súčasnosti platného zákona o ńtátnej sluņbe 

profesionálných vojakov sa pristúpilo opäť k myńlienke celoņivotného zamestania pre vojakov v tzv.stálej 

sluņbe. Odchod do dôchodku sa pre túto skupinu upravil vekom 55 rokov.  
9
 Na prelome rokov 1999 a 2000 sa uskutočnil prvý takýto výskum pod názvom Adaptácia profesionálnych 

vojakov na civilné zamestnanie, realizovalo ho oddelenie sociálnych a personálnych analýz SEPEM MO SR. 

Tento výskum ukázal, ņe z bývalých profesionálnych vojakov vo veku do 54 rokov, napriek ich veğkému záujmu 

sa zamestnať, bolo aņ 37 % nezamestnaných (Porovnaj Ńkvrnda a kol. 2008, s. 92). 
10

 Údaje v grafe sú z reprezentatívneho výskumu verejnej mienky, ktorý bol realizovaný nezávislou agentúrou 

ACRC. s. r.o., na podnet MO SR v novembri 2017. 
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Graf č. 2:  

 
Zdroj: MO SR 

 

 Napriek vńetkým zmenám v ozbrojených silách a nedostatkom v jej materiálnom 

zabezpečení stále existuje vo verejnosti dôvera k armáde (platí to aj u mládeņe,...). Prevláda 

vńak, aj pod vplyvom sociálno-demokratickej doktríny, aj názor, ņe „armádu áno, ale čo 

najlacnejńiu, peniaze viac chýbajú v zdravotníctve a ńkolstve ako v armáde“.  

 Bez zmien vńak zostáva postavenie vojenského povolania v rebríčkoch s hodnotením 

prestíņe povolaní, kde sa profesionálny vojak umiestņuje v prvej polovici rebríčka. Prestíņ si 

vojenské povolanie získalo najmä plnením úloh v zahraničí, mierových operáciách 

a vojenských misiách11.  

 V hlavných regrutačných zdrojoch prevládali v rokoch 2005 aņ 2010 mladí ğudia z oblasti 

východného Slovenska a niektorých ďalńích regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti. 

Napriek tomu, vńak práve sociologické výskumy ukázali, ņe nie je priama úmera medzi 

mierou nezamestnanosti a záujmom o sluņbu v profesionálných ozbrojených silách12.  

 Budúcnosť armády, úspech regrutácie po roku 2006 uņ do profesionálnej armády 

významne závisel a závisí od toho, či bude mať mládeņ záujem o sluņbu v armáde. Preto sa 

vojenskí sociológovia zamerali na bliņńie empirické poznanie vzťahu mládeņe a armády, 

prioritne na otázku záujmu mládeņe o vstup do armády. 

 Pred začiatkom plnej profesionalizácie, ktorá sa realizovala od roku 2006, dosahoval 

potenciálny záujem o profesionálnu sluņbu medzi mladými mieru cca 23 % z celej mladej 

populácie – boli to takí, ktorí prejavovali priamy záujem o sluţbu v armáde (zhruba 5%) 

a tí, ktorí nevylúčili moţnosť pracovať v armáde v budúcnosti (22%)13.  

 V čase rokov 2002 aņ 2006 sa miera záujmu o sluņbu v armáde medzi mladými 

stabilizovala a dlhodobo sa nemenila. Mladých ğudí, ktorí neodmietli zaujímať sa o sluņbu 

v armáde, bolo zhruba 25 %, ale reálny záujem (ochotných prihlásiť sa do profesionálnej 

armády) bol na úrovni 2 – 5 % populácie vo veku od 18 do 30 rokov. Súčasná situácia 

                                                           
11

 Tento záver platí nielen pre nańe ozbrojené sily, ale aj vo vzťahu k ozbrojeným silám Českej republiky 

a Maďarska (pozri bliņńie Profesionalizácia ozbrojených síl. Komparatívny sociologický výskum v Českej 

republike, Maďarskej a Slovenskej republike 2005). 
12

 Platí to najmä o okresoch ako je Roņnava, Rimavská Sobota a ďalńích.  
13 

Tieto údaje sú z Národného osvetového centra v Bratislave z apríla 2005 (porovnaj Polonský, D. a kol. 

Sociologické pohğady na úplnú profesionalizáciu ozbrojených síl 2005, s.100). 
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(n = 1003) 
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v záujme o sluņbu v ozbrojených silách ukazuje trend zniţovania záujmu. Výrazne sa zníņil 

rozsah regrutačných zdrojov aj preto, ņe za desať rokov sa počet mladých ğudí vo veku od 18 

do 30 rokov zníņil cca o ńtvrtinu. 

 

Graf č. 3: 

 
Zdroj: Martinská et.al. 2017 

 

 Záujem o vstup do profesionálnej armády sa začal zniņovať uņ v roku 2007, teda uņ druhý 

rok po vytvorení plne dobrovoğnej profesionálnej armády u nás. Tento trend zniņovania 

záujmu neustále pokračuje. Podğa výskumu, ktorý iniciovali vojenskí sociológovia na MO 

SR, ktorého terénna fáza sa uskutočnila v októbri 2017 a výberovú vzorku tvorilo 816 

respondentov z radov mladých ğudí vo veku od 18 do 28 rokov, potenciálny záujem mladých 

ğudí o povolanie profesionálneho vojaka v čase konania výskumu nebol príliń vysoký, 

prejavilo ho 3,2 % respondentov. Takých, ktorí uviedli, ņe je to pre nich prijateğná moņnosť 

(vstúpiť do OS SR) je len 8,7 %, čo znamená, ņe potenciál záujmu sa zníņil za niečo viac ako 

desať rokov z cca 25% o polovicu, na cca 12%.  

 Vysoký je potenciál záujmu o sluņbu v armáde u mladých ņien. Z tých, ktorí majú aktuálny 

záujem o sluņbu v OS SR, tvoria necelé dve tretiny muņi a viac ako jednu tretinu ņeny.  

 

Čo priniesla sociológia armáde, aké sociotechnické dopady mali sociologické poznatky 

pre ţivot armády? 

 

Vyńńie sme mohli načrtnúť len časť toho, čo rieńila vojenská vojenská sociológia za uplynu-

lých dvadsať päť rokov. Sociologický pohğad na transformáciu armády priniesol mnoho 

ďalńích tém a otázok, ku ktorým sa vojenskí sociológovia na MO SR, prípadne v OS SR 

vyjadrovali, prípadne ich výskumnícky rieńili.  

 Ińlo o napríklad o témy ako: 
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 zmena v ńtruktúre armády 

 radikálny vstup ņien do armády, rodová rovnosť v ozbrojených silách  

 zmena v občianskej pozícii vojak, idea občana v uniforme. 

 Dońlo k inému chápaniu vzťahu armády a spoločnosti, dochádza k novým formám civilnej 

kontroly armády, mení sa vzdelanostná príprava vojakov (viac vojakov má civilné vzdela-

nie...).  

 Mení sa charakter úloh a funkcií armády (armáda v mnohom plní funkciu expedičnú, úlohu 

mierotvorcu a nielen úlohy v rámci domáceho krízového manaņmentu a obrany vlasti). Mení 

sa miesto a úloha vojenských elít v spoločnosti. 

 Armáda prestáva plniť mnohé socializačné funkcie a funkcie prekračujúce rámec jej 

hlavných povinností. Vytvára sa nová kultúra organizácie armády, armáda sa postupne stáva 

klasickou zamestnávateğskou organizáciou. Vojenská sluņba stráca svoj ńpecifický „habitus“.  

 Postupne sa vņilo nové chápanie armády ako sociálnej inńtitúcie so zloņitou organizáciou a 

ńtruktúrou vzťahov. Sociológia prispela k humanizácii vojenskej sluņby, k vytvoreniu nových 

foriem personálnej práce, pomohla pri zavádzaní a uplatņovaní personálneho manaņmentu. 

Sociológia vniesla pravidelný monitoring problémov, vytvorila systém spätnej väzby vo 

forme pravidelných empirických výskumov vo vojenskom prostredí. Prispela pri rozńifrovaní 

zloņitých procesov a sociálnych zmien, s ktorými sa armáda musela popasovať. Vojenská 

sociológia sformulovala aj niektoré veğmi konkrétne sociotechnické odporúčania, napr.: 

zavedenie vyńńie spomenutého príspevku na bývanie, rieńenie konkrétnych problémov 

vojakov zaradených do dobrovoğnej vojenskej prípravy a do aktívnych záloh a ďalńie. 

 Vojenskí sociológovia na MO SR vytvorili celý kontext kvality ņivota profesionálneho 

vojaka s cieğom stabilizovať vojenský personál a motivovať ho pre poņadovaný výkon14. 

 Sociologické poznatky pomáhajú v procese regrutácie. Sociológia si nańla svoje miesto 

spolu so sociálnou psychológiou pri rieńení vzťahových problémov v jednotkách a útvaroch. 

 Pravidelné výskumy verejnej mienky monitorujú vzťah spoločnosti a armády, naázory 

verejnosti na to, čo sa deje v armáde, monitorujú vzťah mládeņe k armáde a záujem mládeņe 

slúņiť v nej, prípaddne sa zapojiť do projektu dobrovoğnej vojenskej prípravy.  

 Sociológia sa ńiroko podieğa a podieğa na koncepčnej práci v oblasti sociálnej 

a personálnej politiky rezortu obrany. Je súčasťou edukačného procesu veliteğov a ńtábnych 

dôstojníkov armády. 

 

Záver 

 

Na záver chceme znova zdôrazniť, ņe sociologické výskumy verejnej mienky pravidelne síce 

signalizujú, ņe armáda má dôveru spoločnosti, ale spoločnosť vńak stále nazerá na armádu 

konzervatívne, vidíme tu akýsi „Ńkótsky syndróm“ – Armádu áno, ale nie je ochota do nej 

investovať (podiel z HDP, platy vojakov a pod...).  

 Ozbrojené sily rieńia závaņný problém s regrutáciou. Pre tradičnú armádu typická „kultúra 

organizácie“ sa zmenila a nová sa eńte plne nesformovala. Sluņba v armáde prestáva byť 

rodinnou tradíciou. Zniņuje sa záujem o armádu, o jej problémy zo strany verejnosti. Záujem 

mládeņe o sluņbu v profesionálnej armáde je latentne rovnaký, prípadne sa zniņuje. Počet 

záujemcov nedokáņe naplniť poņiadavku výberu do armády (dochádza k zniņovaniu nárokov 

a k akémusi „náboru“ do ozbrojených síl). Začína sa vytvárať deficit nových vojakov (aj 

z dôvodu nízkeho počtu regrutačných zdrojov, ale najmä z dôvodu zníņenia konkuren-

cieschopnosti armády na trhu práce). 

                                                           
14

 Bol vytvorený model kvality ņivota profesionálných vojakov inńpirovaný obdobnými teoretickým 

konńtruktom spracovaným pre ozbrojené sily Kanady. Model obsahuje systém indikátorov a merateğných 

v oblasti práce, bývania, sociálneho a zdravotného zabezpečenia, trávenia voğného času a v oblasti participácie 

na obianských aktivítách.  
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 Vzniká nepomer medzi aktívnou zloņkou ozbrojených síl a vojenskými dôchodcami 

(ktorých je viac ako profesionálnych vojakov). Neexistuje (resp. je slabá) vojenská elita, 

o vojakoch sa rozhoduje bez participácie samotných vojakov, armáda je dlho zdrojom moņnej 

korupcie a pod. 

 Je relatívne nízky kontakt armády s verejnosťou (sú regióny, kde vojakov nepoznajú...). 

Uniformovaný vojak na ulici je vzácnosť. Nie sú vytvorené nové mostíky medzi verejnosťou, 

najmä mladou generáciou, a armádou. Objavujú sa, ńtátom nekontrolované, náhradky 

pravidelnej armády ako „Slovenskí branci“ a pod. Vo verejnosti je slabé branné povedomie, 

podcenila sa branná výchova na ńkolách... 

 Pokúsili sme sa zmapovať témy (problémy), ktoré hýbu dneńnou slovenskou armádou. Sú 

to problémy, ku ktorým má sociológia čo povedať. Bohuņiağ sa sociológia ako fenomén 

postupne vytráca z armády, myslíme tým najmä to, ņe sociológovia sa vytrácajú z armády. 

V súčasnosti v nej pôsobí len cca pol tucta odborníkov zaoberajúcich sa sociologickým 

poznaním (nie vńetci pri tom majú sociologické vzdelanie). 

 Problémy, ktoré sú spojené s fungovaním nańich ozbrojených síl, ich rieńenie si vyņaduje 

aj sociologický pohğad, sú teda výzvou pre slovenskú vojenskú sociológiu. Budúcnosť ukáņe, 

či dostane takúto moņnosť, či to vńetko nestroskotá a vojenská sociológia „nezapadne 

prachom“... Veríme, ņe takýto scenár sa neuskutoční a nájdu sa personálne a materiálne zdroje 

na udrņanie vitality vojenskej sociológie na Slovensku.  
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Abstrakt 

Neustále problémy v sociálnej oblasti v Európskej únii vyvolali potrebu nového prístupu, 

ktorý by rieńil upevnenie balansu medzi ekonomickým a sociálnym rozvojom. Je ņou 

koncepcia sociálnej kvality, ktorá sa, po troch rokoch jej vzniku, stala súčasťou Európskej 

hospodárskej politiky (Amsterdam Declaration on the Social Quality, 1997). Svojou 

podstatou predstavuje novú perspektívu sociálnej, ekonomickej, politickej, ekologickej 

a kultúrnej dimenzie ğudskej existencie. Keďņe na Slovensku zostáva neznámou kategóriou, 

za cieğ náńho príspevku sme si stanovili oboznámiť odbornú verejnosť s jej koncepciou, 

vytvoriť vlastný metodologický prístup k jej kvantifikácii a na základe neho zhodnotiť úroveņ 

jej implementácie v krajinách V4. 

 

Kľúčové slová: sociálna kvalita, kondicionálne faktory, konńtitučné faktory, normatívne 

faktory, index sociálnej kvality 

 

Úvod 

 

Viac ako 20 rokov sa diskutuje o dvoch témach, ktoré sú súčasťou sociálnej dimenzie Európy. 

Prvý problém sa stal aktuálnym na začiatku 80-tych rokov minulého storočia a predstavoval 

chudobu. V tomto období vńetky významné výskumné inńtitúcie ju analyzovali z perspektívy 

sociálnej diskvalifikácie, aņ neskôr bola vnímaná ako prejav sociálnej exklúzie. Podstata 

problému nebola v zistení, kto je chudobný, ale akým spôsobom sa stáva chudobným. Tento 

prístup súvisel s veğmi dôleņitým aspektom vnímania chudoby nielen prostredníctvom 

indikátorov príjmu ale aj syntetického indexu rizika. I keď mal svojich kritikov, viedol 

k ńirńej percepcii sociálnych problémov a moņností ich rieńenia. 

 Druhou témou sociálnej dimenzie bola konvergentná stratégia, ktorá by umoņnila 

zhodnotiť efektívnosť a kvalitu sociálnych systémov a schopnosť rieńiť problémy sociálnej 

exklúzie.  

 V roku 1990 sa situácia vyhrotila. V Európskej komisii konvergentné kritériá pre 

ekonomiku znamenali redukciu financií v sociálnej politike a tá nebola schopná rieńiť 

vzrastajúcu nezamestnanosť. Ďalńie problémy v sociálnej oblasti vyvolali potrebu nového 

prístupu, ktorý by viedol k upevneniu balansu medzi ekonomickým a sociálnym rozvojom. 

Tento balans mala rieńiť nová koncepcia sociálnej kvality, ktorej autori boli W. Beck, L. J. G. 

Maesen a A. Walker. Prvýkrát pouņili tento termín v práci The Social Quality of Europe 

v roku 1997 (Beck et al. 1997). A o tri roky neskôr sa ich koncepcia stala súčasťou Európskej 

                                                           
1
 Príspevok vznikol ako súčasť projektu VEGA č. 1/0002/16 „Sociálno-ekonomické aspekty bytoej politiky 

a migrácie v kontexte trhu práce“ (50 %) a OP R& D “Tvorba excelentného pracoviska ekonomického výskumu 

pre rieńenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme výskumné aktivity na 

Slovensku / Projekt je financovaný Európskym sociálnym fondom” (50 %). 
2
 Koreńpondencia: Doc. PhDr. Mária Antalová, PhD., Katedra sociálneho rozvoja a práce, Národohospodárska 

fakulta, Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovensko. E-mail: 

maria.antalova@euba.sk 
3
 Koreńpondencia: Ing. Andrea Chinoracka, PhD., Fortuna SK, a. s. E-mail: adchin@gmail.com  
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hospodárskej politiky (Amsterdam Declaration on the Social Quality 1997). Svojou podstatou 

predstavuje novú perspektívu vnímania nielen sociálnej ale i ekonomickej, politickej, 

ekologickej a kultúrnej dimenzie ğudskej existencie. A čo je najdôleņitejńie, po 10 rokoch 

svojho vzniku sa stala dôleņitým strategickým nástrojom národných programov rozvoja aj na 

iných kontinentoch. Cieľom náńho príspevku je oboznámiť odbornú verejnosť s koncepciou 

sociálnej kvality, vytvoriť vlastný metodologický prístup k jej kvantifikácii a na základe neho 

zhodnotiť jej úroveņ implementácie v krajinách V4. 

 

Teoretický prístup k sociálnej kvalite 

 

Autori sociálnej kvality (W. A. Beck, L. J. G. van der Maesen, A. Walker) ju definovali ako 

„rozsah, v ktorom sú ľudia schopní spolupracovať na sociálnom, ekonomickom a kultúrnom 

ţivote svojich komunít a rozvíjať svoj blahobyt a individuálny potenciál“ (Beck, van der 

Maesen – Walker, 2001, 6). Podğa ich názoru ju moņno povaņovať za globálnu koncepciu 

kaņdodenného ņivota. Má precízne prepracovanú teóriu, ktorá je odvíjaná od termínu 

sociálna, vytváraného vzájomnými vzťahmi medzi systémom inštitúcií a organizácií − 

komunitami, skupinami a indivíduami a na druhej strane spoločenským − individuálnym 

rozvojom. Uvedený sociálny priestor, medzi spomínanými ńtyrmi prvkami sociálna, 

prestavuje jej základný teoretický rámec, v rámci ktorého autori odvíjajú ńirńie podstatné 

súvislosti sociálnej reality.  

 Sociálna kvalita je prezentovaná ako konfrontácia alebo výslednica napätia dvoch ôs − 

horizontálnej a vertikálnej.  

 Horizontálna os zobrazuje komponenty tvorené vzťahmi medzi globálnymi a individuál-

nymi procesmi. Predstavuje priestor medzi systémami či inńtitúciami a komunitami. Oba 

aspekty sociálna sú na sebe závislé.   

 Vertikálna os reprezentuje napätie medzi spoločenským a individuálnym rozvojom. Kon-

cepcia sociálnej kvality je postavená na vnímaní aktívnych subjektov v meniacom sa spolo-

čenskom priestore. Je výsledkom individuálnych ańpirácií (záujmov, vzťahov, preferencií) 

činností, orientácií, súvislostí prípadne nesúvislostí, podliehajúcich neustálym zmenám.  

 Kým vertikálna os zobrazuje protiklad medzi makro a mikro-úrovņou, pouņijúc slovník 

sociológie, protiklad medzi ńtruktúrou a mocou, horizontálna os predstavuje vzťahy formál-

neho a neformálneho charakteru, vznikajúce medzi inńtitúciami, organizáciami a komunitami, 

ale i medzi skupinami a indivíduami (Beck et al. 2001). 

 

Faktory sociálnej kvality 

 

Sociálna kvalita na svojej abstraktnej úrovni predstavuje ńiroké javové kontinuum, ktoré je 

moņno, podğa autorov, vydeliť do troch typov faktorov: konńtitučných, kondicionálnych 

a normatívnych. Vńetky sú navzájom prepojené, a to nasledujúcim spôsobom: 

1. konńtitučné faktory sú determinované súhrou kondicionálnych a normatívnych faktorov, 

2. kondicionálne faktory sú interpretované prostredníctvom konńtitučných a normatívnych 

faktorov, 

3. normatívne faktory sú objasņované prostredníctvom kondicionálnych a konńtitučných 

faktorov (Maesen – Walker 2005: 7-12).  

 Tieto tri druhy faktorov zohrávajú kğúčovú úlohu v identifikácii, kvantifikácii ako aj v inter-

pretácii sociálnej kvality. Pre ich konkrétnejńiu predstavu budeme krátko autorov sociálnej 

kvality parafrázovať. 

 

Kondicionálne faktory 
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Sociálna kvalita, na úrovni kondicionálnych faktorov, pozostáva zo 4 hlavných komponentov, 

ktorými sú: sociálno-ekonomická istota, sociálna inklúzia, sociálna kohézia a sociálna kom-

petentnosť. Vńetky spolu tvoria dvojdimenzionálny kvadrant, vyjadrený v nasledujúcej 

schéme, tvoriaci jej hlavný teoretický rámec. 

 Sociálno-ekonomická istota obsahuje podğa W. A. Becka, L. J. G. Van der Maesena 

a A. Walkera dve dimenzie. Prvá je prezentovaná tvrdením, ņe vńetky základné potreby sú 

garantované existenčnou istotou (príjem, sociálna ochrana, zdravotná starostlivosť). Druhá 

dimenzia predstavuje ņivotné príleņitosti. 

 Sociálna nerovnosť súvisí s integráciou alebo dezintegráciou. V tejto oblasti nadobúda 

významnú úlohu ńtát. Vytváranie reálnych ńancí závisí od inńtitúcií, noriem, a pod. Ńtát by 

mal stimulovať ğudí a nemal by dopustiť, aby jeho občania boli vnímaní len ako spotrebitelia. 

V rámci daných faktorov môņeme hovoriť o existenčnej istote, istote zamestnania, istote 

bývania, istote zdravia, ņivotných ńancí a pod. 

 

Schéma č. 2: Kvadrant kondicionálnych faktorov 

 
Zdroj: Beck, W. A. – van der Maesen, L. J. G. – Walker, A. S., 2001:Social Quality: A Vision for Europe. Studies in Employment and Social 
Policy. Hague/London/Boston: Kluwer Law International, p. 7. ISBN 90 411 1523 4 
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práv. V rámci sociálnej kvality existuje ńiroká moņnosť participácie v ekonomických, politic-

kých, sociálnych a kultúrnych inńtitúciách, prípadne v iných organizáciách a týmto spôsobom 

vytvárať kvalitnejńí proces sociálnej inklúzie.  

 Sociálna kohézia poukazuje na súdrņnosť rôznych komunít a spoločností. V moderných 

spoločnostiach je vnímaná ako stupeņ, na ktorom ğudia sú a cítia sa integrovaní do inńtitúcií, 
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Makro 

Mikro 

  

Sociálno-ekonomická 

istota 

 

 

Sociálna  

 

Sociálna  

kohézia 

 

Sociálna  

kompetentnosť 

Inštitúcie 

 Organizácie 

Komunity 

Skupiny 



117 

nie, aby si mohli kontrolovať svoje vlastné ņivoty a reagovali na výzvy príleņitosti 

a moņnosti.  

 Podğa P. Herrmanna existujú rôzne formy sociálnej kompetentnosti: politická, ekono-

mická, sociálno-psychologická, informačná ako i schopnosti sociálnej mobility. Na osobnej 

úrovni kompetentnosť predstavuje celú ńkálu vedomostí, zručností a skúseností, ktoré vedú 

k sebaúcte, sebarozvoju, a sebapotvrdeniu (Herrmann 2004: 7). 

 

Konštitučné faktory 

 

Konńtitučné faktory umoņņujú vnímať sociálnu kvalitu ako kombináciu ńtyroch prvkov: 

ğudskej istoty, spoločenského uznania (reńpektu), sociálneho cítenia a ğudskej spôsobilosti 

(vlastnej kapacity pre zapojenie sa do spoločnosti). Ich meraním s pomocou profilov moņno 

analyzovať sebavnímanie indivíduí, stupeņ ich spoločenského uznania, individuálne 

schopnosti pre participáciu na veciach verejných ako i kvalitu vzťahov s inými ğuďmi, 

vnímanie systémov a inńtitúcií, ktoré ovplyvņujú podmienky ich kaņdodenného ņivota ako 

i pocit osobnej istoty vyplývajúci z dodrņiavania právnych noriem, predovńetkým ğudských 

práv.  

 

Normatívne faktory 

 

Posudzovanie konńtitucionálnych a kondicionálnych faktorov je moņno len prostredníctvom 

aplikácie normatívnych faktorov, za ktoré sú povaņované: sociálna spravodlivosť, solidarita, 

ğudská dôstojnosť a demokratické občianstvo. Prejavujú sa vo väzbe na konńtitučné faktory 

(subjektívnu dimenziu sociálnej kvality) a kondicionálne faktory (objektívnu dimenziu 

sociálnej kvality).  

 Normatívne faktory pozostávajú z nasledujúcich zloņiek: 

- Ľudská dôstojnosť ako ńpecifická črta sociálnych vzťahov sa vytvára v priestore sociálnej 

kompetentnosti (na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase) a moņno ju povaņovať za 

výstup sociálnych aktérov alebo aj za výsledok ich osobných schopností. 

- Solidarita ako ńpecifická črta sociálnych vzťahov sa vytvára v priestore sociálnej kohézie 

(na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase) a moņno ju povaņovať za výstup sociálnych 

aktérov alebo aj za výsledok ich spoločenského uznania. 

- Sociálna spravodlivosť ako ńpecifická črta sociálnych vzťahov sa vytvára v priestore 

sociálno-ekonomickej istoty (na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase) a moņno ju 

povaņovať za výstup sociálno-ekonomickej a ľudskej istoty.  

- Občianstvo zaloţené na demokracii ako ńpecifická črta sociálnych vzťahov vzniká v 

priestore sociálnej inklúzie (na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase) ako výstup 

sociálneho cítenia (Sustainable Welfare Societies 2006: 11). 

 

Schéma č. 3: Faktory sociálnej kvality 

 
Kondicionálne faktory Konštitučné faktory Normatívne faktory 

Socio-ekonomická istota Ğudská istota Sociálna spravodlivosť 

Sociálna kohézia Spoločenské uznanie Solidarita 

Sociálna inklúzia Sociálne cítenie Občianstvo zaloņené na demokracii 

Sociálna kompetentnosť Ğudská schopnosť Ğudská dôstojnosť 

 
Zdroj: HERRMANN, P., 2009: Social Quaity – Looking for a Global Social Policy. In: NTU Social Work Review. No. 19/2009. p. 164. Na 

internete: 

http://www.press.ntu.edu.tw/ejournal/files/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AD%B8%E5%88%8A%5C0019_200906%5C4.pdf 
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 Konńtitučné, kondicionálne a normatívne faktory sú navzájom previazané. Kondicionálne 

faktory predstavujú objektívnu dimenziu ğudskej existencie. Konńtitučné zasa umoņņujú ğu-

ďom konať v rámci kondicionálnych faktorov a sú subjektívnou stránkou sociálnej kvality. 

Oba faktory – konńtitucionálne i kondicionálne – sa prejavujú rozdielne a normatívy slúņia na 

posudzovanie ich oboch foriem ako aj výsledkov ich vzájomného prepojenia (viď schéma 

č. 2).  

 

Metodologické dilemy sociálnej kvality 

 

Po vzniku teoretickej koncepcie sociálnej kvality sa začali výskumníci zaoberať jej meto-

dologickými problémami, ako by bolo moņné ju empiricky monitorovať a jednotlivé etapy 

implementácie prehodnocovať. Pri jej operacionalizácii výskumníci vychádzali z nasledujúcej 

premisy:  

1. Sociálna kvalita je fenomén merateğný na medzinárodnej, národnej, skupinovej ako 

i individuálnej úrovni. 

2. Pri jej kvantifikácii je potrebné zohğadniť ako samotný obsah jej definície, tak i existenciu 

kondicionálnych, konńtitučných a normatívnych faktorov. 

3. Kaņdý z faktorov sa vyznačuje vlastnými indikátormi a neexistuje ich duplicita. 

Dodnes výskumníci musia čeliť dilemám ako: 

1. Moņno povaņovať jednotlivé faktory sociálnej kvality za relevantné?  

2. Sú validné indikátory v rámci jej jednotlivých faktorov?  

3. Aký je charakter vzťahov existuje medzi jednotlivými faktormi? Ide o lineárne alebo 

predstavujú kauzálnu súvislosť?  

4. Moņno s podobným charakterom vzťahov uvaņovať i v rámci jednotlivých zloņiek 

kondicionálnych, konńtitučných a normatívnych faktorov? 

 Experti sociálnej kvality sumarizujú empirické fakty a identifikujú väzby medzi jednotlivými 

prvkami ako i faktormi.  

 

Schéma č. 4: Metodologický triangel sociálnej kvality 

 
Zdroj: BECK, W. – KEIZER, M. – VAN DER MAESEN L. J. G., 2001: General Paper on Behalf of the First Plenary Meeting of the 
Network „Indicators Social Quality“. Amsterdam: European Foundation on Social Quality, p. 16. Na internete: general_paper.pdf 
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ktoré im zabezpečujú ņivot bez chudoby a materiálnej deprivácie.  
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3. Súdrņnosť jednotlivých komunít ako aj celej spoločnosti je nevyhnutnou podmienkou 

nielen sociálneho rozvoja ale taktieņ sebarealizácie jednotlivca.  

4. Ğudia by sa mali stať kompetentnými a mali by plne participovať na sociálno-ekonomic-

kých zmenách (Maesen – Walker 2000: 16). 

 Týmto spôsobom sa pristupovalo i pri tvorbe indexu sociálnej kvality, ako aj jej sub-

indexov (Phillips 2001). Kvalita spoločnosti súvisí s centrálnymi inńtitúciami, ktoré 

charakterizujú spoločnosť v termínoch: sloboda, právo, ņivotné ńance, istota, demokratické 

inńtitúcie a ńpecifické spoločenské komponenty, ktorými sú kohézia, exklúzia, prípadne 

sociálny kapitála pod.) 

 Napriek vńetkým metodologickým dilemám v súčasnosti zaņívame expanziu ńtatistických 

údajov z Eurostatu, z European Foundation for Living and Working Conditions alebo z iných 

výskumných inńtitúcií, zameraných na kvantifikáciu sociálnej kvality, čo má svoje pozitívne 

ale i negatívne stránky. Prichádza k jej fragmentácii, ktorá, ņiağ, narúńa celistvý pohğad, a tým 

zhorńuje prácu ğudí, zaoberajúcich sa implementáciou sociálnej kvality prostredníctvom 

politických projektov a scenárov (Berger – Schmitt 2000). 

 

Kvantifikácia sociálnej kvality z hľadiska výskumného zámeru 

 

Pri kvantifikácii sociálnej kvality sa sústredíme len na jej kondicionálne faktory, ktoré 

predstavujú objektívne ņivotné podmienky, v ktorých realizujú ğudia svoj potenciál. 

Pominieme konńtitučné faktory ako aj najmenej rozpracované normatívne faktory sociálnej 

kvality. Budeme vychádzať z premisy, ņe kondicionálne faktory pozostávajú z nasledujúcich 

dimenzií: sociálno-ekonomickej istoty, sociálnej inklúzie, sociálnej kohézie a sociálnej 

kompetentnosti. Nańu primárnu analýzu budeme realizovať na základe faktorovej analýzy, 

korelačnej analýzy a metódy entropie. Ďalej budeme pouņívať metódu komparácie, v rámci 

ktorej porovnáme mieru implementácie na Slovensku, v Českej republike, v Poğsku 

a v Maďarsku. 

 

Výber vhodných indikátorov 

 

Pri výbere indikátorov sme zohğadnili národné správy z prieskumu European Network 

Indicators of Social Quality (ENIQ), v ktorých boli sumarizované indikátory porovnávajúce 

sociálnu kvalitu medzi vybranými krajinami EÚ. Nedostatkom týchto správ bolo, ņe krajiny si 

skúmané indikátory prispôsobovali svojim podmienkam a zahŕņali výlučne len tie 

ukazovatele, ktoré sa v krajine pravidelne skúmajú. Problém nastal pri snahe o komparáciu 

krajín, nakoğko ukazovatele neboli jednotné.  

 Aby sme sa podobným problémom vyhli, bolo potrebné selektovať indikátory, ktoré sa 

v ńtatistických zdrojoch vyskytujú vo vńetkých 4 skúmaných krajinách. V nańom výskume 

pracujeme so ńtatistickými dátami Eurostat, EU SILC, Economist Intelligence Unit, 

Transparency International.  

 Konkrétne boli vyuņité databázy Eurostatu: Populácia a sociálne podmienky (Population 

and social conditions), Doprava (Transport), Ņivotné prostredie a energie (Environment and 

energy). Rovnako Eurostat ponúka dáta zaoberajúce sa politikami Európskej únie, z ktorých 

sme analyzovali: Indikátory udrņateğnosti rozvoja (Sustainable Development Indicators), 

Zamestnanosť a sociálna politika (Employment and Social Policy Indicators), Kvalita ņivota 

(Quality of life). V daných databázach sa nachádzajú aj zisťovania EU SILC (EU-Statistics on 

Income and Living conditions), ktoré sme tieņ pouņili v nańom výskume. V roku 2011 sa nám 

podarilo získať úplné informácie, z toho dôvodu sme sa rozhodli analyzovať sociálnu kvalitu 

práve v danom období. Prehğad indikátorov kondicionálnych faktorov sociálnej kvality 

zobrazuje tabuğka č. 1. 
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 Vńetky povaņujeme za jedinečné, relevantné a rovnako dôleņité pre skúmanie sociálnej 

kvality. Na validitu jednotlivých indikátorov sme pouņili test, ktorý verifikoval ich vhodnosť 

(Kaiser-Meyer-Olkinova miera). 

 

Tabuğka č. 1: Prehľad skúmaných indikátorov sociálnej kvality 

 
Sociálnoekonomická istota Sociálna inklúzia Sociálna kohézia Sociálna kompetentnosť 

Predčasné ukončenie vzdelávania 
a odbornej prípravy 

Osoby ohrozené chudobou 
alebo sociálnym vylúčením 

Vyuņitie internetu 
Zdravé roky ņivota pri narodení – 
ņeny 

Zamestnaní mladí ğudia vo veku 18-

34 rokov ņijúci so svojimi rodičmi 
Nerovnosť rozdelenia príjmov Hluk od susedov alebo z ulice 

Zdravé roky ņivota pri narodení – 

muņi 

Deti (vo veku menej ako 18 rokov) 
ņijúce v úplnej rodine s rodičmi 

v manņelskom zväzku 

Dlhodobá nezamestnanosť (12 

mesiacov a viac) 

Úroveņ dôvery občanov 

v inńtitúcie EÚ 

Ņiaci a ńtudenti na vńetkých 
stupņoch formálneho vzdelávania 

vo veku 0-29 rokov 

Veğkosť domácností 

Ohrozenie chudobou 

pracujúcich na čiastočný 
úväzok 

Domácnosti s pripojením 

k ńirokopásmovému internetu 

HDP v beņných cenách na 

obyvateğa 

Ğudia ņijúci v nadrozmernej 
domácnosti 

Úroveņ materiálnej deprivácie 

Rodové rozdiely v relatívnej 

strednej úrovni príjmu starńích 

ako 65 rokov 

Miera účasti na vzdelávaní 
a odbornej príprave 

Formálna starostlivosť o deti vo 
veku od 3 rokov po povinnú ńkolskú 

dochádzku, viac ako 30 hodín 

týņdenne 

Relatívny pomer mediánov 

príjmov 
Rodový rozdiel v platoch 

Ğudské zdroje 15 – 74 ročných 

zamestnaných vo vede a technike 

Ğudia ņijúci v obydlí s presakujúcou 
strechou, vlhkým murivom, 

podlahami a pod. 

Zamestnanosť osoby 15-64 
rokov pracujúcej vo večerných 

hodinách 

Index vnímania korupcie Úroveņ počítačových zručností 

Objem osobnej dopravy vo vzťahu k 

HDP 
Nedoplatky Účasť na politickom ņivote Úroveņ cudzích jazykov 

Nedobrovoğná práca na čiastočný 

úväzok 
Gini koeficient Občianske slobody 

Ńtudenti na 2. a 3. stupni 

vysokońkolského ńtúdia, ńtudujúci 

v EÚ28 alebo v kandidátskej 

krajine 

Znečistenie, ńpina alebo iné 
problémy v oblasti ŅP 

Neschopnosť čeliť nečakaným 
finančným výdavkom 

Index demokracie 
Celkový počet absolventov (2. 
a 3. stupeņ VŃ) 

   

Očakávaná úroveņ ņiakov 

a ńtudentov od MŃ – 3. stupeņ 

vysokońkolského ńtúdia 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Pouţité metódy 

 

V nańom výskume sme pouņili niekoğko ńtatistických metód. Boli nimi: faktorová analýza, 

tvorba subindexov a tvorba syntetického indexu sociálnej kvality.  

 Faktorovú analýzu sme pouņili za účelom získania faktorových záťaņí indikátorov 

v jednotlivých dimenziách sociálnej kvality. Údaje z rôznych druhov databáz sme pre získanie 

ich validity a reliability ńtandardizovali prostredníctvom transformácie do podoby Z-skóre. 

Otestovali sme, či je vhodné uplatniť faktorovú analýzu prostredníctvom Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) testu. Na základe jej výsledkov sme zredukovali existujúcich 41 indikátorov na 15 za 

účelom zjednoduńenia tvorby indexu sociálnej kvality. 

 Faktorové záťaņe zohrávali kğúčovú úlohu a boli vyuņité ako váhy jednotlivých 

ukazovateğov sociálno-ekonomickej istoty, sociálnej inklúzie, sociálnej kohézie a sociálnej 

kompetentnosti a vstupovali do konńtrukcie čiastkových sub-indexov sociálnej kvality. 

 Tvorba subindexov – pri danej metóde sme pouņili subjektívnu metódu stanovenia 

priemeru hodnôt jednotlivých komponentov. Vńetkým komponentom sme prikladali rovnaké 

váhy, teda sme ich pokladali za rovnocenné z hğadiska ich vplyvu na konkrétny 

kondicionálny faktor sociálnej kvality. Hodnoty vńetkých komponentov sme sčítali a vydelili 

prísluńným počtom komponentov. Vznikla tak priemerná hodnota, ktorá nám umoņnila určiť 
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úroveņ implementácie a zároveņ poskytla moņnosť komparácie SR s inými krajinami EÚ. 

Pouņité vzorce neuvádzame z dôvodu obńírnosti celej problematiky. 

 Tvorba syntetického indexu sociálnej kvality – bola realizovaná subjektívnym 

spôsobom – výpočtom priemerných hodnôt. Vychádzali sme z predpokladu rovnosti vńetkých 

parciálnych ukazovateğov. Ide o výpočet indexu sociálnej kvality na základe priemeru hodnôt 

parciálnych ukazovateğov (sub-indexov kondicionálnych faktorov sociálnej kvality) 

a následným predelením prísluńným počtom (v nańom prípade hodnotou 4).. 

 

Komparácia sociálnej kvality v krajinách V4 

 

Nańe empirické zistenia pozostávajú z realizácie nasledujúcich cieğov: 

1. Zistiť úroveņ implementácie sociálnej kvality v sociálno-ekonomickej istote v SR 

a posúdiť jej postavenie v rámci krajín V4.  

2. Zistiť úroveņ implementácie sociálnej kvality v sociálnej inklúzii v SR a posúdiť jej 

postavenie v rámci krajín V4.  

3. Zistiť úroveņ implementácie sociálnej kvality v sociálnej kohézii v SR a posúdiť jej 

postavenie v rámci krajín V4. 

4. Zistiť úroveņ implementácie sociálnej kvality v sociálnej kompetentnosti a posúdiť jej 

postavenie v rámci krajín V4.  

5. Zistiť úroveņ implementácie kondicionálnych faktorov sociálnej kvality v SR a posúdiť jej 

postavenie v rámci krajín V4. 

 Tabuğka č. 2 zobrazuje výńky sub-indexov sociálnej kvality v jej jednotlivých 

kondicionálnych faktoroch, ktorými sú sociálno-ekonomická istota, sociálna inklúzia, sociálna 

kohézia a sociálna kompetentnosť. Na základe nej môņeme konńtatovať rôznosť úrovní 

implementácie sociálnej kvality i pri zohğadnení hodnôt jednotlivých indikátorov. 

Upozorņujeme, ņe pre obńírnosť celej problematiky sa sústredíme iba na vybrané ukazovatele.  

 

Tabuğka č. 2: Úroveň kondicionálnych faktorov sociálnej kvality v krajinách V4 

 
Kondicionálny faktor Slovensko Česká republika Poľsko Maďarsko 

Sociálno-ekonomická istota -0,7 -0,56 -0,7 -0,12 

Sociálna inklúzia -0,51 -0,53 0,4 0,75 

Sociálna kohézia 0,38 -0,05 -0,2 0,67 

Sociálna kompetentnosť -1,07 0,1 0,07 -0,17 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov Eurostatu. 
 

Úroveň implementácie sociálno-ekonomickej istoty 

 

V teoretickej časti práce sme vnímali sociálno-ekonomickú istotu ako ņivotné podmienky 

ğudí, ktoré sa vyznačujú istotou dôstojného ņivota, podmieneného primeraným príjmom, 

umiestnením na trhu práce a systémom sociálneho zabezpečenia, dostupnou zdravotnou 

starostlivosťou, vzdelaním, verejnými sluņbami (doprava, poskytovanie energií) 

a bezpečnosťou svojho okolia. Vńetky spomenuté parametre sme zohğadnili pri tvorbe matice 

indikátorov, ktorá pozostáva z 10 premenných. 

 Kondicionálny faktor sociálnej kvality – sociálno-ekonomická istota – môņeme rozdeliť do 

niekoğkých oblastí. Prvou skupinou indikátorov je problematika vzdelávania, zastúpená 

indikátorom predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy bez maturity, alebo 

výučného listu. Bývanie a kvalita bývania je druhou skupinou. V nej sa stretávame 

s indikátormi počtu osôb ņijúcich v domácnosti, veğkosť domácností a domácnosti 

s nevyhovujúcimi podmienkami. Rovnako tu prináleņí aj indikátor podielu dospelých osôb 

a maloletých detí ņijúcich s rodičmi. 
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 Je potrebné zdôrazniť, ņe v sociálno-ekonomickej istote krajiny s vysokou hodnotou sub-

indexu dosahujú najhorńiu úroveņ implementácie a naopak s najniņńou hodnotou najvyńńiu 

úroveņ. V nasledujúcich grafoch uvádzame situáciu v kondicionálnych faktoroch (sociálno-

ekonomická istota, sociálna inklúzia, sociálna kohézia a sociálna kompetentnosť) v krajinách 

V4, v ktorých sme dodrņali jednotný prístup k analýze v nasledujúcom poradí: Maďarsko, 

Poğsko, Česká republika a Slovensko. 

 Graf č. 1 zobrazuje, ņe v implementácii sociálno-ekonomickej istoty sa umiestnilo 

Slovensko spolu s Poğskom na prvom mieste (hodnota subindexu -0,7). Druhé miesto 

prináleņí Českej republike s hodnotou sub-indexu -0,56, a po nej nasleduje Maďarsko 

s hodnotou sub-indexu -0,12.  

 

Graf č. 1: Sociálno-ekonomická istota 

 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Pri analýze hodnôt konkrétnych indikátorov vykazovalo najhorńie hodnoty Maďarsko 

v predčasnom ukončení vzdelávania a odbornej prípravy (11,2 %), v zdraviu ńkodlivom 

bývaní (21,8 %) a v nedobrovoğnej práci na čiastočný úväzok – 39,4 %. Slovensko sa 

prejavilo najlepńie v počte detí, ņijúcich v úplnej rodine s rodičmi v manņelskom zväzku 

(83,4 %). V ostatných indikátoroch sa radilo na druhom mieste za Českou republikou 

s výnimkou v zdraviu ńkodlivom bývaní, v ktorom dosiahlo najniņńiu hodnotu zo vńetkých 

ńtyroch skúmaných krajín (ČR – 11,9 %, Poğsko – 11,5 %, Maďarsko 21,8 % a Slovensko – 

7,8 %).  

 

Úroveň implementácie sociálnej inklúzie 

 

Pod sociálnou inklúziou rozumieme schopnosť jednotlivcov začleniť sa do spoločnosti 

prostredníctvom práce, ako i schopnosť zadováņiť si dostatok finančných prostriedkov na 

zabezpečenie dôstojných ņivotných podmienok, spočívajúcich v neopodstatnených nerovností 

v príjmoch.  

 Graf č. 2 zobrazuje hodnoty sub-indexu sociálnej inklúzie. Tu tieņ platí, ako v prípade 

sociálno-ekonomickej istoty, krajiny s vysokou hodnotou dosahujú najhorńiu úroveņ 

implementácie a naopak krajiny s najniņńou hodnotou predstavujú najvyńńiu hodnotu. Prvé 

miesto obsadila Česká republika s hodnotou sub-indexu -0,53. Za ņou nasleduje Slovensko 
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s hodnotou -0,51. Na treťom mieste sa nachádza Poğsko (0,4) a na poslednom mieste 

Maďarsko (0,75).  

 

Graf č. 2: Sociálna inklúzia 

 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Pri analýze hodnôt konkrétnych indikátorov moņno konńtatovať, ņe Maďarsko sa 

vyznačovalo najvyńńou hodnotou osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 

(31 %), najvyńńou úrovņou materiálnej deprivácie (23,1), prejavujúcou sa finančnými 

nedoplatkami (24,7) a neschopnosťou čeliť nečakaným finančným výdavkom (74). Slovensko 

sa radilo vo vńetkých hodnotách na 2. mieste s výnimkou dlhodobej nezamestnanosti, v ktorej 

dosahovalo najvyńńie hodnoty z pomedzi vńetkých skúmaných ńtátov (67,9). 20,6 % bolo 

osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, 7,8 % bolo ohrozených chudobou 

hoci pracovali na čiastočný pracovný úväzok, úroveņ materiálnej deprivácie sa prejavila vo 

výńke 10,6 %, nedoplatky (8,5), neschopnosť čeliť nečakaným finančným výdavkom 35,8 %. 

Gini koeficient Slovensko dosiahlo v najniņńej výńke 35,8. 

 

Úroveň implementácie sociálnej kohézie 

 

Sociálna kohézia odráņa spoločenské zriadenie v krajine, determinované politickým 

prostredím, kultúrou, korupciou, ako aj moņnosťami vyuņívania moderných informačných a 

komunikačných technológií, ktorým je internet.  
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Graf č. 3: Sociálna kohézia 

 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 Graf č. 3 zobrazuje hodnoty sub-indexu sociálnej kohézie. Čím vyńńia hodnota daného 

ukazovateğa, tým vyńńia úroveņ implementácie sociálnej kvality. V sociálnej kohézii zo 

vńetkých 4 skúmaných krajín vedie Maďarsko. Umiestnilo sa na prvom mieste v poradí. Na 

druhom mieste sa nachádza Slovensko, na treťom Česká republika a na poslednom Poğsko. 

V jednotlivých indikátoroch Slovensko dosahuje len v dvoch ukazovateğov najvyńńiu 

hodnotu. Sú nimi úroveņ dôvery občanov v inńtitúcie EÚ (67,9 %) a rodové rozdiely v platoch 

(25,3).  

 Vo vyuņití internetu na účasť v sociálnych sieťach a na tvorbu sociálnych vzťahov 

prostredníctvom neho sme sa umiestnili na druhom mieste v poradí za Poğskom (20,6). 

S počtom domácností pripojených k ńirokopásmovému internetu sme obsadili tretie miesto 

v poradí za Maďarskom (20), Poğskom (11,8). Daný ukazovateğ v roku 2001 predstavoval 

hodnotu 7,8. Vnímanie korupcie bolo najsilnejńie v Maďarsku (24,7), v Poğsku (14,2). Na 

Slovensku sa daný ukazovateğ prejavil výńkou 8, 5. 

 

Úroveň implementácie sociálnej kompetentnosti 

 

Ğudský kapitál, investície do vzdelania, rozvíjanie schopností predstavuje základ sociálnej 

kompetentnosti. Sub-index sociálnej kompetentnosti, ktorý prezentuje graf č. 4 podáva 

prehğad o implementácii sociálnej kvality v danom kondicionálnom faktore. Aj tu platí, ņe 

čím vyńńia hodnota, tým vyńńia úroveņ implementácie sociálnej kvality. 
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Graf č. 4: Sociálna kompetentnosť 

 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 V sociálnej kompetentnosti získala prvenstvo Česká republika s hodnotou sub-indexu 0,1. 

Po nej nasleduje Poğsko (0,07), Maďarsko (-0,17) a na poslednom mieste sa umiestnilo 

Slovensko, s hodnotou sub-indexu -1,07. V rámci krajín EÚ obsadilo predposledné miesto. 

Najhorńie sme sa umiestnili v indikátore zdravé roky ņivota pri narodení u ņien i u muņov. 

Ņeny si v roku 2001 uņívali zdravia do 65,6 rokov. Pre porovnanie uvádzame údaj za Českú 

republiku, ktorá v danom ukazovateli vykazovala 1. miesto v poradí a v ktorej sa ņeny 

v zdraví doņívali aņ 78,5 rokov. Podobná situácia sa vyskytovala i u ņien. V Českej republike 

zdravé roky ņivota predstavovali 83,1 rokov, na Slovensku 72,1 rokov. Taktieņ sme sa 

umiestnili aņ na 4. mieste v miere účasti na vzdelávaní a odbornej príprave. V Poğsku sa 

zúčastņuje vzdelávania 61,6 % mladých ğudí, kým na Slovensku 47,6 %. Naopak na prvom 

mieste v poradí sme sa umiestnili v počítačových zručnostiach (52 %), na druhom mieste 

v úrovni ovládania cudzích jazykov (0,8). Zo Slovenska chodí najviac mladých ğudí ńtudovať 

do krajín EÚ28 alebo kandidátskych krajín. Hodnota daného ukazovateğa predstavovala 

13,4 % z celkového ich počtu, kým napríklad v Poğsku ich tvorilo len 1,5 %.  

 

Úroveň implementácie sociálnej kvality 

 

Najvyńńiu úroveņ v implementácii sociálnej kvality dosahujú krajiny Ńvédsko (0,72), Dánsko 

(0,62), Fínsko (0,56) a Holandsko (0,56). Ide o severské krajiny s rozvinutým sociálnym 

systémom, výrazným vplyvom ńtátu a vysokou ņivotnou úrovņou. 

 Naopak s nízkou úrovņou implementácie sociálnej kvality sú krajiny juņnej Európy, ako 

Cyprus (-0,7), Taliansko (-0,53), Rumunsko (-,05) a Portugalsko (-0,44), v ktorých je odlińne 

nastavená sociálna politika. Sú to krajiny zadlņené s prejavujúcou sa niņńou úrovņou ņivota 

obyvateğstva ako v severských krajinách. 
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Graf č. 5: Sociálna kvalita 

 

 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 V rámci krajín V4 sa na prvom mieste umiestnila Česká republika s hodnotou indexu 

sociálnej kvality 0,29. Druhé miesto obsadilo Slovensko, s hodnotu indexu 0,13, za ním 

nasleduje Poğsko s hodnotou 0,04 a na poslednom mieste Maďarsko (-0,03). V komparácii 

s EÚ28 sa Slovensko nachádza na 9. mieste. Hodnota 0,13 predstavuje priemernú hodnotu za 

vńetky ńtáty EÚ. 

 

Záver 

 

Neustále prehlbovanie nerovností, väčńia chudoba v rozvojových krajinách, vznikajúce 

nepokoje, podávajú dôkazy, ņe nemoņno pokračovať v kvantitatívnom raste, bez zvyńovania 

celkovej kvality ņivota obyvateğstva, bez podpory znevýhodnených, bez dostatku zamestnania 

a zvyńovania úrovne pracovného ņivota ako i ņivotného prostredia. Uvedené skutočnosti 

jednoznačne deklarujú na potrebu implementácie sociálnej kvality, na ktorú sme sa sústredili, 

s vedomím, ņe na Slovensku nie je známa ani ako koncepcia, ani ako teória a taktieņ ani ako 

politický projekt. Zhodnotili sme jej doterajńie teoretické rozpracovanie, metodologické 

prístupy k jej kvantifikácii. V empirickej analýze sme sa dopracovali k dôleņitým výsledkom, 

ktoré analyzujú sociálnu kvalitu v krajinách V4. Konńtatovali sme, ņe Slovensko dosahuje 

v rámci EÚ priemernú úroveņ jej implementácie s najhorńou situáciou v sociálnej kompeten-

tnosti, ktorá predstavuje rozvoj ğudského kapitálu a jeho spôsobilostí. Dané zistenie dokazuje 

na potrebu reformy aj vo vzdelávacom systéme, ktorá sa začala koncepciou UČIACE SA 

SLOVENSKO... 
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Abstrakt 

Príspevok sleduje základné prístupy ku konceptu priemyslu 4.0 ako teoretického rámca 

analýzy ńpecifického inovačného procesu, formujúceho technické i pracovné prostredie 

spoločnosti informačného typu. V príspevku sa sústreďujeme na vývoj nových pracovných 

poņiadaviek v rovine dopytu po pracovných kompetenciách, ńpecifických pre potreby prie-

myslu 4.0. V príspevku vychádzame z analýzy vedeckých článkov, strategických materiálov a 

z domácich i zahraničných empirických zisťovaní v sledovanej oblasti. V záverečnej časti 

analyzujeme hlavné rozvojové príleņitosti a riziká formovania pracovných kompetencií pre 

priemysel 4.0 v Slovenskej republike. 

 

Kľúčové slová: inovácie, priemysel 4.0, inteligentný priemysel, pracovné kompetencie 

 

Úvod 

 

Hoci v odborných ńtúdiách moņno identifikovať viac i menej optimistické odhady vývoja 

nezamestnanosti v dôsledku technologického vývoj podğa rôznych metodologických 

prístupov, výskum efektívnych spôsobov identifikovania a rozvíjania kompetencií podğa 

poņiadaviek práce 4.0 moņno identifikovať ako jednu z relevantných oblastí výskumu v rámci 

konceptu Industry 4.O.  

 Keďņe digitálne technológie súčasnosti plne nenahrádzajú tacitné poznatky, intuitívne 

a kreatívne schopnosti ako i personálne zručnosti, výskum pracovných kompetencií 

v kontexte Industry 4:0 sa dotýka komplexného formovania ğudského kapitálu. V tomto 

príspevku sa nańa pozornosť sústreďuje na identifikáciu kğúčových znakov konceptu Industry 

4.0 z hğadiska poņiadaviek pre formovanie ńpecifických pracovných kompetencií. 

V príspevku sledujeme smerovanie dopytu po pracovných kompetenciách s dôrazom na 

formálne i neformálne kompetencie. V príspevku zdôrazņujeme dopyt po digitálnych 

zručnostiach ako i osobných kompetenciách, abstraktných intelektových schopnostiach 

(kreativita, analytické schopnosti, intuícia) a schopnosť spolupracovať s robotmi. 

 Na základe osobných skúseností ako i výskumných orientácií odborníkov v súčasnosti, je 

zrejmé, ņe vývoj internetu sa stal jedným z určujúcich znakov definujúcich spôsob ņivota. 

Informačná spoločnosť, v ktorej technické inovácie sú vytvárané vo vzťahu k hodnotám, 

preferenciám, talentom a jednotlivcov, formuje podmienky pre dopyt po kompetenciách 

nového druhu. Vývoj tzv. priemyselného internetu, resp. inteligentných tovární (smart 

factories) podporuje vývoj pracovného prostredia priemyslu 4.0, v ktorom novovznikajúce 

pracovné poņiadavky prekračujú rámec samotných procesov automatizácie a robotizácie. 

Vytvárajú sa predpoklady pre formovanie dopytu po kompetenciách umoņņujúcich úzku 

kooperáciu ğudí a strojov v spoločných pracovných tímoch a kompetenciách umoņņujúcich 

spracovávanie a analyzovanie mnoņstva dát získavaných zapojením internetu do výrobného 

cyklu. Ńpecifické poņiadavky priemyslu 4.0 moņno identifikovať nielen v oblasti formálnych 

pracovných kvalifikácií, ale i v oblasti kğúčových, resp. prenáńateğných kompetencií, ktoré 

smerujú k vyuņitiu potrebných zručností v praxi. Porozumenie ņiaducich pracovných 

                                                           
1
 Článok je výstupom rieńenia výskumného grantu APVV-14-0324 Rieńenie spoločenských výziev v oblasti 

tvorby politiky trhu práce zaloņenej na vedeckých informáciách. 
2
 Koreńpondencia: Koreńpondencia: Mgr. Martina Porubčinová, PhD., Prognostický ústav SAV, Ńancová 56, 

811 05 Bratislava, Slovensko. E-mail: progmpor@savba.sk 
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kompetencií ako súčasti nových pracovných poņiadaviek je predpokladom podpory 

formovania priemyslu 4.0 i na Slovensku. 

 

Koncept priemyslu 4.0 – inovačná výzva súčasnosti 

 

Inovačný proces v oblasti priemyselnej výroby nachádza v súčasnosti svoj odraz v koncepte 

novej fázy výrobného procesu pod názvom priemysel 4.0. Ak predchádzajúce tri priemyselné 

revolúcie boli podnietené „rozvojom priemyselnej výroby s vyuņitím vody a pary, pouņitím 

masovej práca a elektrickej energie a vyuņívaním elektronicky automatizovaných výrobných 

procesov“ (Lukač 2015), materiálnou bázou priemyslu 4.0 sa stal internet, resp. jeho vyuņitie 

v procese priemyselnej výroby.  

 Pre označenie ńpecifického inovatívneho výrobného procesu zaloņeného na spracovávaní 

informácií s vyuņitím kyber-fyzikálnych systémov (CPS) a internetu sú v súčasných 

strategických materiáloch pouņívané pojmy inteligentný priemysel, priemysel 4.0, smart 

industry (Koncepcia rozvoja inteligentného priemyslu pre Slovensko). Koncept priemyslu 

4.0 bol vytvorený v nemeckom priemyselnom prostredí pre označenie vývoja “kyber-

fyzikálnych systémov (CPS) a dynamických procesov spracovávania informácií, ktoré 

pouņívajú veğké mnoņstvo dát re riadenie inteligentných strojov” (Strange, Zucchella, 2017, 

s.175). Koncept priemyslu 4.0 má ńpecifický charakter v rôznych prostrediach, ako napríklad 

Industrie 4.0 koncept v nemeckom prostredí, Smart industry alebo priemyselný internet 

v USA alebo ďalńie iniciatívy v Číne a v Japonsku.  

 Podğa Boyesa a kol, (2018), nemecký koncept priemyslu 4.0 (Industrie 4.0), je 

charakterizovaný “vyuņívaním CPS systémov schopných vzájomnej komunikácie a 

autonómnych, decentralizovaných rozhodnutí s cieğom zvýńenia výrobnej efektívnosti, 

produktivity, bezpečnosti a transparentnosti” (Boyes a kol. 2017: 3-4), je synonymom pojmu 

„priemyselný internet vecí“ (Industrial Internet of Things (IIoT)
3
.  

 V odborných prácach autorov z nemeckého prostredia, ktoré sa sústreďujú na oblasť 

poņiadaviek priemyslu 4.0 moņno identifikovať i ńpecifický dôraz na vzájomné prepojenie 

(networking) prvkov, ktoré sú súčasťou výrobného procesu. Spolupracujúcimi členmi 

pracovných tímov sa stávajú okrem ğudí i samotné stroje. V tomto prístupe moņno definovať 

jadro priemyslu 4.0 ako „ digitalizované a sieťovo prepojené výrobné prostredie v rámci 

virtuálnych alebo hybridných (ğudsko-strojových) pracovných tímoch“ (Richer et al. 2016: 

23). Poņiadavky na tímovú prácu v novom type pracovných kolektívoch patria podğa autorov 

ku kğúčovým poņiadavkám, transformujúcim kvalifikačné potreby a orientujúcich vývoj 

vzdelávania smerom k vzdelávaniu 4.0. Zahraničné ńtúdie venujú značnú pozornosť 

teoreticko-empirickému sledovaniu vývoj nových pracovných poņiadaviek v zmysle 

kvalifikačných predpokladov pracovníkov v priemysle 4.0. U Quinta, Sebastianovej 

a Goreckeho (2015) podobne moņno nájsť dôraz na prácu v zmieńanej realite (mixed reality), 

v ktorej sa kombinujú prvky reálneho a virtuálneho informačného sveta. Nielen práca, ale 

i samotná príprava na prácu – vzdelávanie, tréning – by ma vyuņiť moņnosti a potenciál, ktoré 

ponúka zmieńaná realita, kombinujúc zmyslové skúsenosti a skúsenosti a informácie 

z digitálneho prostredia (Quint et al. 2015: 44). 

                                                           
3
 Ako uvádzajú Boyes a kol., priemyselný internet vecí (Industrial Internet of Things) moņno definovať ako 

“systém zahŕņajúci prepojené inteligentné objekty, kyber-fyzikálne zariadenia, súvisiace informačné technológie 

a voliteğné počítačové platformy, ktoré umoņņujú inteligentný a autonómny prístup v reálnom čase, ako i 

zhromaņďovanie, analýzu, komunikáciu a výmenu procesných, produktových a / alebo servisných informácií s 

cieğom optimalizovať celkovú hodnotu produkcie. Táto hodnota môņe zahŕņať zlepńovanie výroby alebo 

poskytovania sluņieb, zvýńenie produktivity, zníņenie nákladov na pracovnú silu a zníņenie spotreby energie“ 

(Boyes a kol. 2018: 3-4). 
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 Strategické materiály, dostupné v domácom prostredí zdôrazņujú inovatívnosť procesu 

a význam práce s informáciami v kontexte formovania priemyslu 4.0. Definícia konceptu 

Průmyslu 4.0 ako „inkrementálneho procesu priemyselných aktivít spájajúcich informácie do 

poznatkov a transformujúcich ich do podoby produktov“ kladie dôraz na informácie ako 

kğúčový zdroj (faktor) výrobného procesu (Koncepcia inteligentného priemyslu pre Sloven-

sko), podobne ako i predońlé koncepty výrobného prostredia charakteristického pre infor-

mačnú spoločnosť, napríklad koncept postindustrializmu, alebo informačného kapitalizmu. 

Komplexnosť procesu rozvoja priemyslu 4.0 a jeho inovatívna povaha je reflektovaná 

v strategickom dokumente Národní iniciativa Průmysl 4.0, podğa ktorého priemysel 4.0 

predstavuje „novú filozofiu pouņívania, integrovania a prepájania mnoņstva technológií pri 

zvaņovaní ich rýchleho tempa zmien“ (Národní iniciativa Průmysl 4.0 2016: 8).  

 Rozvoj priemyslu 4.0, tak ako i obdobných koncepcií súčasného priemyselného inovač-

ného procesu, pritom moņno zaradiť k „najvýznamnejńím technologickým a ńtrukturálnym 

zmenám, ktoré zasahujú nielen priemysel, ale i ostatné rezorty, vedu, výskum, etiku 

a spoločenský poriadok“ (Národní iniciativy Průmysl 4.0 2016: 9). Inovatívnosť procesu 

rozvoja priemyslu 4.0 tvorí podstatu jeho konceptu a moņno ho identifikovať v jeho 

základných oblastiach, ktoré zahŕņajú inovácie v oblasti a) produktových inovácií, b) 

technologicko-procesných inovácií, a c) v oblasti inovácií poznania a metód
4
. Inovačný 

proces ako taký predstavuje proces zavádzania nových a kvalitatívne vylepńených ideí, 

poznatkov a spôsobov činností (OECD 2016). Softvérové aplikácie smerujú k zvýńeniu 

efektivity tvorby a konńtrukcie výrobkov – zostáv, súčiastok, foriem na základe vyuņitia 

počítača (CAD – Computer Aided Design). Softvérové programy sú zapájané do procesov 

výroby ako obrábanie, frézovanie (CAM – Computer Aided Manufacturing), či overenie 

konńtrukčných rieńení pred vyrobením samotných výrobkov v rámci CAE – Computer Aided 

Engineering). Inovácie priemyslu 4.0 môņu zahŕņať i vytvorenie samotného digitálneho 

podniku, ktorý je súčasťou softvérového rieńenie riadenia cyklu výrobku (PLM) a ktorý sa 

zameriava na detailný návrh výrobku, overenie jeho vlastností a návrh vńetkých procesov 

výroby ((http://www.sova.sk/sk/riesenia/digitalny-podnik). 

 a) Priemysel 4.0 ako produktová inovácia. Rozvoj priemyslu 4.0 ako „inkrementálny 

proces v priemyselných činnostiach celostne integrujúci informácie do znalostí a ich premenu 

do konkurenčne schopných produktov“ prináńa nové, na zákazníka orientované, 

individualizované produkty. CAD aplikácie umoņņujú zvyńovať efektivitu tvorby návrhov 

samotných produktov. Príkladom významnej dimenzie rozvoja priemyslu 4.0 je zmena väzieb 

medzi zákazníkmi, výrobcami a dodávateğmi, ktorá bude predpokladom vytárania smart 

produktov individualizovaných a priebeņne optimalizovaných. Poņiadavky pre výrobu 

relatívne malých sérií výrobkov, podğa poņiadaviek zákazníkov vytvárajú do budúcna výzvy 

pre softvérové zvládnutia rýchleho nastavovania zmien v procese výroby, zaloņené na 

priebeņnom získavaní a spracovávaní informácií.  

 b) Priemysel 4.0 ako procesná inovácia. Rozvoj priemyslu 4.0 patrí svojou podstatou 

nielen k produktovým, ale i k procesným inováciám, keďņe nové produkty sú vytvorené na 

základe nových výrobných procesov. Produktové inovácie v podobe individualizovaných a 

priebeņne optimalizovaných produktov vznikajú na základe spracovania mnoņstva dát 

vygenerovaných vo viacúrovņovom procese komunikácie stroj-stroj, stroj-človek, človek-

človek. Jadro procesov procesných inovácií priemyslu 4.0 spočíva „v pouņívaní kyberneticko-

                                                           
4
 Komplexnosť a mnohodimenzionálnosť inovačnej povahy priemyslu 4.0 reflektuje definícia pojmu inovácia 

podğa OSLO Manuálu z roku 2005, podğa ktorej inovácia predstavuje „zavedenie nového alebo signifikantne 

vylepńeného produktu (tovaru alebo sluņby), alebo procesu, marketingovej, organizačnej, obchodnej praxe, alebo 

novej podoby externých vzťahov a vzťahov na pracovisku. Autori upozorņujú, ņe povaha inovačného procesu je 

odlińná od procesu reformného a procesu samotnej zmeny – tieto nutne nemusia obsahovať prvok zavedenia 

nového, ani nepredpokladajú automaticky aplikáciu zlepńených ideí alebo poznania (OECD 2016). 
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fyzických systémov (CPS), ktorých snímače prijímajú informácie o fyzických parametroch a 

ovládacích prvkoch vrátane fyzických parametrov a ovládacích prvkov na kontrolu fyzických 

procesov. Inovatívny charakter systémov CPS spočíva v reálnom čase ich interakcie s fyzic-

kým svetom, pričom CPS často zahŕņajú veğkú mieru autonómie“ (Boyes a kol. 2018: 2).  

 Podstata nových výrobných procesov, ńpecifických pre priemysel 4.0 spočíva v dosahova-

nie novej úrovne prepájania technológií s cieğom „zmeny výroby zo samostatných autonóm-

nych výrobných jednotiek na plne automatizované a priebeņne optimalizované výrobné 

prostredia“ (Národní iniciativa Průmysl 4.0 2016: 9)  

 c) Priemysel 4.0 ako inovácia v poznaní a metódach. Nová filozofia a spôsob myslenia 

priemyslu 4.0 vytvára moņnosť pre inováciu i v oblasti nových metód a poznania. Základným 

znakom vývoja prostredia priemyslu 4.0 je nová filozofia vyuņívania moņností získavania, 

toku informácií a ich spracovávania, zaloņená na „prepájaní Internetu vecí (IoT), sluņieb (IoS) 

a internetu ğudí (IoP)“. Keďņe vývoj priemyslu 4.0 zasahuje okrem priemyselnej oblasti i 

ďalńie dimenzie, ako je oblasť technickej ńtandardizácie, bezpečnosti, systém vzdelávania, 

právny rámec, vedu, výskum i trh práce“ (Národní iniciativa Prumysl 4.0 2016: 3), ako súčasť 

inovačného procesu moņno predpokladať vzrast komplexnosti poznania, vyuņívania 

analytických metód a metód práce s informáciami. 

 S ohğadom na sledovaný výskumný zámer, v kontexte sledovania poņiadaviek priemyslu 

4.0 kladieme dôraz na obojstranne podmienený vzťah medzi technologickými zmenami a 

oblasťou ğudského kapitálu. V kontexte analýzy priemyslu 4.0 zameriavame pozornosť na 

vývoj pracovných poņiadaviek, ktoré sa formujú vo vzťahu k očakávaným ńtrukturálnym 

zmenám na trhu práce a nárastu poņiadaviek na základnú digitálnu gramotnosť.  

 

Nové pracovné poţiadavky – vývoj dopytu po pracovných kompetenciách  

 

Hoci dominantnou dimenziou konceptu priemyslu 4.0 je rozvoj inteligentnej výroby, dopady 

vývoja priemyslu 4.0 presahujú samotnú technologickú dimenziu procesu. Inovácie v oblasti 

technológie, ale i obsahu pracovnej činnosti, vzrast vzájomného (sieťového) prepájania medzi 

prvkami výrobného systému, v rámci trhu práce i vzdelávacieho systému podporujú rozvoj 

nových pracovných poņiadaviek, ńpecifických pre potreby priemyslu 4.0. Analýzu vývoja 

priemyslu 4.0 tak moņno charakterizovať ako analýzu multidimenzionálneho procesu 

s presahom na trh práce i samotnému procesu formovania ğudského kapitálu.  

 Zadefinovanie strategických cieğov konceptu priemyslu 4.0, je predpokladom 

identifikovania budúceho dopytu výrobných podnikov v oblasti pracovných kompetencií. Je 

potrebné zdôrazniť, ņe oblasť pracovných kompetencií je terminologicky pestrá – v súvislosti 

s inovačným vývojom, ktorý zasahuje do vývoja poņiadaviek v tejto oblasti, sa v odbornej 

literatúre moņno stretnúť s pojmami kğúčové kompetencie, kritické kompetencie, univerzálne 

kompetencie, prenáńateğné kompetencie, či zručnosti. Podğa stratégie New Skills Agenda 

môņeme zdôrazniť, ņe pôvodný koncept kğúčových kompetencií (K8), ktorý obsahoval 

kompetencie komunikácie v materinskom jazyku, komunikácie v cudzích jazykoch, matema-

tické schopnosti, digitálne kompetencie, zapojenie do občianskeho ņivota, kompetencie 

podnikavosti a kultúrnej citlivosti, je v súčasnosti obohatený o zručnosti rieńenia problémov 

a oblasť finančnej gramotnosti (Kompetencie podporujúce celoņivotné vzdelávanie a inicia-

tívu „nové zručnosti pre nové pracovné miesta 2010).  

 V súčasnosti v strategických materiáloch pouņívaný pojem tzv. prenáńateğných (transfe-

rable) zručností je súčasťou pripravovanej revízie konceptu kğúčových kompetencií, ktoré 

boli definované ako hlavné poņadované kompetencie, relevantné v podmienkach spoločnosti 

informačného typu. Prenáńateğné zručnosti pokrývajú zručnosti, ktoré sú aplikovateğné 

univerzálne, majú vńeobecný charakter a sú definované ako ņiaduce pre uplatnenie kaņdého 

jednotlivca v aktuálne sformovanom prostredí. Koncept prenosných kompetencií smeruje 
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k aktualizovaniu konceptu univerzálnych kompetencií o kompetencie, ktoré sú rozpoznané 

ako kğúčové v aktuálnom prostredí, zohğadņujúci víziu pracovného, technologické prostredia 

spoločnosti informačného typu. Aktuálne vymedzený súbor prenáńateğných zručností, 

aplikovateğných vńeobecne a ņiaducich v univerzálnom meradle na trhu práce, zahŕņa 

kompetencie v oblasti jazykovej, matematickej, prírodovednej gramotnosti, ovládania cudzích 

jazykov, digitálne zručnosti, kritické myslenie, rieńenie problémov, finančná gramotnosť, 

schopnosť učiť sa ako základ pre vývoj vyńńích zručností kreativity, kritického myslenia 

a komplexnosti (OECD 2016). K aktuálnym kğúčovým kompetenciám v ńpecifickom 

kontexte Industry 4.0 autori zaraďujú i schopnosť spolupráce a robotom v hybridných 

pracovných tímoch, rozvoj spolupráce vo virtuálnych tímoch a dôraz na tvorivé a analytické 

schopnosti, ktoré predstavujú spolu so sociálnymi zručnosťami komparatívnu výhodu na 

strane ğudských pracovníkov.  

 Okrem konceptu prenáńateğných kompetencií, pri analýze vývoja pracovných poņiadaviek 

v kontexte priemyslu 4.0 moņno aplikovať koncept „kritických kompetencií“ s cieğom 

identifikovania kompetencií, ktoré sú kğúčové pre udrņanie komparatívnej výhody 

inovatívnych firiem (Kinkel et al. 2017: 324). Kritické kompetencie, podstatné pre inovačnú 

schopnosť firmy, sú definované podğa autorov v ńtyroch typoch: a) ako veğmi vzácne 

kompetencie, ktorými disponuje len niekoğko málo zamestnancov firmy, b) ako kompetencie, 

ktorými disponujú pracovníci, ktorí sa z firmy chystajú odísť, c) kompetencie, ktoré je ťaņko 

nahradiť, kvôli súčasného alebo budúcemu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, a d) 

kompetencie, ktorých vývoj predstavuje dlhodobý proces a je preto náročné ich 

externalizovať. Na základe analýzy dostupnej literatúry autori vymedzujú konkrétne skupiny 

kompetencií, ktoré identifikujú ako podstatné pre inovatívnu schopnosť podniku. Medzi 

kğúčové kompetencie z hğadiska inovatívnosti podniku moņno zaradiť podğa Kinkela, 

Schemanna a Lichtnera (2017: 325) schopnosť spolupráce, definovanú ako schopnosť 

efektívne myslieť, učiť sa a konať vyuņívajúc osobné, sociálne a organizačné interné a externé 

siete s cieğom dosiahnuť na inováciách spočívajúce výhody alebo ciele, schopnosť tvorivého 

rieńenia problémov, definovanú ako schopnosť rozpoznávať problémy a nachádzať rieńenia 

s pomocou poznania, motivácie a kreativity, prehğadovú kompetenciu, definovanú ako 

schopnosť porozumieť odlińným poznatkom, ideám, skúsenostiam, ako i prehğad o kğúčových 

jednotlivcoch, ktorí disponujú poznaním a skúsenosťami dôleņitými pre inovačný potenciál 

a napokon integračné kompetencie, definované ako schopnosť konńtruktívne kombinovať 

poznatky a skúsenosti rôznych ğudí a integrovať interné i externé idey v rámci celkového 

inovačného procesu. Pritom, podğa Ludwiga a kol. (Kinkel a kol. 2017), poņiadavka 

porozumieť úlohám a poņiadavkám rôznych aktérov a potreba hlbńieho porozumenia 

výrobného procesu kladie dôraz na význam prehğadových a integračných kompetencií pri 

podpore inovačného potenciálu podniku.  

 Na základe analýzy súčasnej literatúry moņno uviesť, ņe v rámci vývoja dopytu v oblasti 

ğudského kapitálu odborná literatúra zdôrazņuje nielen odborné znalosti v zmysle profesiovej 

kvalifikácie, ale i zručnosti v zmysle vyńńích, univerzálnych, prenosných kompetencií. Dá sa 

predpokladať, ņe analýza nových pracovných poņiadaviek v oblasti dopytu po pracovných 

kompetenciách v kontexte rozvoja priemyslu 4.0 bude zahŕņať kompetencie zo vńetkých 

hlavných kategórií pracovných kompetencií (OECD 2016), ktorými sú: a) Subject – based 

skills – v zmysle profesiových kvalifikácií, ktoré zahŕņajú poznatky a zručnosti súvisiace 

s výkonom konkrétnej pracovnej úlohy, b) Higher order skills
5
 (HOTS) – v zmysle 

intelektových schopností, z ktorých autori identifikujú ako cieğové schopnosti analytického, 

                                                           
5
 Vyńńie poznávacie schopnosti zahŕņajú intelektové, poznávacie schopnosti, umoņņujúce porozumenie faktom, 

konceptom a procedúram (Haladyna 1997, in King et al. 2017: 27), resp. schopnosti analýzy, syntézy 

a hodnotenia (Bloom 1956, in King et al. 2017: 20). 
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kreatívneho a kritického myslenia a c) Behaviorálne a sociálne zručnosti – ako napríklad 

schopnosť pracovať v tíme.  

 K novým pracovným poņiadavkám, ktoré moņno povaņovať za kğúčové v oblasti 

formovania profesiových kvalifikácií (subject-based skills), autori v kontexte priemyslu 4.0 

zaraďujú pripravenosť na odklon od prísnej değby medzi profesiami a vytvorenie 

decentralizovaných ńtruktúr pri formovaní obsahu profesiových kvalifikácií. Nové poņiadavky 

v oblasti počítačových zručností by mali obohatiť obsah profesiovej kvalifikácie pracovníkov 

z rôznych oblastí priemyselnej i remeselnej výroby. I keď nie na najvyńńej úrovni odborných 

počítačových znalostí, pracovníci vo výrobe budú vyuņívať IT schopnosti pre komunikáciu so 

strojmi, ktorí sú ich spolupracovníkmi. Práca robotníka priemyslu 4.0 získa charakter 

spolupráce so strojmi, ktoré dokáņu nielen presne, efektívne vykonať fyzicky náročné úlohy, 

ale s ktorými moņno efektívne a rýchlo komunikovať. V inovatívnom prostredí spoločnosti 

informačného typu, nové pracovné poņiadavky budú vyņadovať resocializačnú schopnosť 

jednotlivcov v rámci obnovovania ğudského kapitálu. Schopnosť učiť sa obsah nových 

zručností, ktorý nebude mať trvalý charakter, a bude ho potrebné v priebehu 18 mesiacov 

obnovovať je predpokladom formovania pracovného prostredia priemyslu 4.0. I keď podğa 

odborníkov eńte nie sú známe obsahy a názvy nových pracovných miest, ktoré inovačný 

vývoj priemyslu 4.0 prinesie (napríklad vo sfére práce so strojmi, ich výroby, servisu, 

distribúcie), odhaduje sa vzrast dopytu po odborných profesiách v oblasti IT činností, ako sú 

systémoví architekti, ńpecialisti v oblasti robotiky a bezpečnosti, ktorí by mali kombinovať 

tradičné technické vzdelania a softvérovú excelenciu a kreativitu. Priestor nových pracovných 

poņiadaviek charakteristických pre priemysel 4.0 bude moņné odhadnúť v rovine ņiaducich 

profesijných kvalifikácií zodpovedajúcim pracovným príleņitostiam v oblasti správy databáz, 

webového dizajnu, práci s veğkými dátami ochrane dát, keďņe významnou dimenziou nových 

pracovných poņiadaviek priemyslu 4.0 je vzrast dopytu po kompetenciách spracovávať 

a analyzovať veğké dáta, zvládať prácu s počítačovými simuláciami, virtualizáciami, 

rozńírenou realitou, ktoré umoņnia tvorbu CPS systémov (výrobných sietí zaloņené na 

prepájaní kybernetických a fyzických prvkov). Podğa Richerta, Shehadeha, Willicksa 

a Jeshkeovej (2017), v oblasti digitálnej gramotnosti moņno ako kğúčové poņiadavky moņno 

odhadnúť schopnosť práce s virtuálnou realitou, realizáciu projektovania vo virtuálnej realite, 

ktoré budú základom schopnosti rieńenia problémov vo virtuálnej realite. 

 Keďņe zapojenie digitálnych technológií do obsahu pracovných činností sa bude týkať 

nielen pracovných pozícií na najvyńńích kvalifikačných stupņoch, je ņiaduce podporiť rozvoj 

pozitívnych postojov k pouņívaniu digitálnych technológií uņ od primárneho vzdelávania, aby 

ņiaci mohli vyrastať v úzkom kontakte s technológiami, pouņívanie ktorých sa môņe stať s 

vysokou pravdepodobnosťou súčasťou ich pracovných aktivít v budúcnosti. Rozvoj 

digitálneho pedagogického étosu, ktorý označuje postoje k pouņívaniu digitálnych technológií 

v rámci vyučovania i praktického výcviku, spolu s vytvorením potrebných kompenzačných 

mechanizmov nedostatočne rozvinutého digitálneho étosu, podporuje schopnosti osvojiť si v 

neskorńom období potrebné pracovno-uņívateğské digitálne kompetencie. 

 V oblasti formovania ğudského kapitálu v podmienkach priemyslu 4.0 sa dá predpokladať, 

ņe nové poņiadavky zmenia charakter univerzálnych, vńeobecne aplikovateğných zručností a 

obohatia ich o nové kompetencie (rieńenie problémov, finančná gramotnosť). Popri hğadaní 

správnych profesijných zručností (occupation-specific, subject-based skills) zamestnávatelia 

poņadujú i vńeobecne uplatniteğné zručnosti, ktoré by mali zahŕņať schopnosti zo skupiny 

vyńńích poznávacích schopností a sociálnych, behaviorálnych schopností, ako sú napr. 

schopnosť pracovať v tíme, kreatívne myslenie, schopnosť rieńiť problémy. V analýzach 

predpokladov schopnosti pracovať vo virtuálnych a hybridných tímoch (ğudsko-strojových) 

tímoch autori medzi zaraďujú dôveru, trpezlivosť a schopnosť efektívnej komunikácie medzi 

základné predpoklady úspeńnej ğudsko-strojovej spolupráce, potvrdzujúc i vplyv faktorov 
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veku a predońlých skúseností s hraním v online prostredí na schopnosti priestorovej orientácie 

vo virtuálnej realite (Richert et al. 2016: 28). 

 Na základe analýzy súčasných prác, medzi kğúčové inovatívne kompetencie priemyslu 4.0, 

moņno zaradiť kompetencie komplexného porozumenia, interdisciplinarity a schopnosti 

tvorivo rieńiť ad-hoc problémy nielen rutinné úlohy, spolu s kompetenciami tímovej práce 

v rámci hybridných a virtuálnych tímov. Tieto kompetencie reflektujú jadro hlavných pracov-

ných poņiadaviek, ktorých cieğom je zabezpečiť inovatívne schopnosti podniku v kontexte 

vývoja priemyslu 4.0.  

 

Empirické zisťovania dôleţitosti pracovných kompetencií s ohľadom na odlišnosť 

pracovných miest 

 

Autori sledujúci vývoj v oblasti práce v podmienkach informačnej spoločnosti v počiatočných 

fázach jej rozvoja (koniec 20.storočia) poukázali na prehlbovanie diferenciácie pracovnej 

aktivity a povahy práce do podoby self-programmable a generic labor (Castells 2002). 

Empirické zistenia, uskutočnené na vzorke pracovníkov personálnych agentúr metódou 

subjektívneho hodnotenia významu sledovaných kompetencií potvrdili odlińnosť hodnotenia 

dôleņitosti vo vybraných skupinách kompetencií podğa odlińných druhov pracovných miest 

(skupiny pracovných pozícií duńevne pracujúcich a pracovných pozícií manuálne pracujúcich) 

(Porubčinová 2015). Zistenia potvrdili existenciu odlińných typov pracovnej kultúry v kon-

texte informačnej spoločnosti, keďņe hodnotenie dôleņitosti kompetencií ńpecifických pre 

pracovnú kultúru informačnej spoločnosti (IS) a hodnotenie dôleņitosti kğúčových kompeten-

cií (K8) bolo významne vyńńie pre skupiny pracovníkov z bielych golierov. (Tab. č. 1) 
Tab. č. 1. Odhad významnosti pracovných kompetencií IS a kğúčových kompetencií K8 pre biele a 

modré goliere a významnosť ich rozdielov. Respondenti hodnotili významnosť ńpecifických 

kompetencií na 10 bodovej ńkále prostredníctvom otázky: Podğa Vás, do akej miery sú nasledujúce 

osobné kompetencie dôleņité v situácii uchádzačov o zamestnanie?  

 

  Pracovné kompetencie  
Biele goliere 

(priemer) 

Modré goliere 

(priemer) 

Wilcoxonov test 

(0,05) 

Kompetencie 

IS 

Kreativita 8,30 4,07 0,00 

Flexibilita 8,34 6,7 0,03 

Schopnosť spracovávať informácie 8,34 5,40 0,00 

Digitálne kompetencie 7,07 3,19 0,00 

Analytické schopnosti 7,08 3,19 0,00 

Kompetencie 

K8 

Komunikácia v materskom jazyku  8,96 5,58 0,00 

Komunikácia v cudzom jazyku 8,61 5,73 0,001 

Matematické kompetencie a kompetencie v prírodných 

vedách 

6,19 3,58 0,00 

Digitálne kompetencie 7, 08 3,19 0,00 

Občianske kompetencie  6,10 3,03 0,00 

Schopnosť sa učiť 8,10 7, 04 0,053 

Podnikateğstvo a iniciatívnosť  7,38 3,61 0,00 

Kultúrna citlivosť  6,30 3,47 0,00 

 

 Avńak, neustále prebiehajúci inovačný proces v rámci technologického a pracovného 

prostredia, ktorého technologickou bázou je internet v kontexte priemyslu 4.0 vyvoláva 

potrebu aktuálneho sledovania vývoja dopytu po pracovných poņiadavkách a celkového 

procesu formovania ğudského kapitálu a jeho nadväznosti na potreby praxe. Významnosť 

vzťahu medzi stupņom inovatívnosti a obsahom relevantných kompetencií, vyuņívaných na 

danom mieste diferencuje povahu ņiaducich pracovných kompetencií. Zistenia Avvisatiho, 

Jacotiho a Vincet-Lancrina (2013), ktoré podrobne analyzujú dôleņitosť vyuņívaných 

kompetencií, potvrdili odlińnosť preferovaných kompetencií, hodnotených ako významné 
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nielen podğa stupņa ale i podğa odlińného zamerania inovačnej aktivity realizovanej v rámci 

pracovného miesta. Získané údaje podrobne analyzujú dôleņitosť vyuņívaných kompetencií, 

zručností s ohğadom na inovatívnosť pracovných miest
6
.  

 Podğa zistených údajov, respondenti zdôraznili dôleņitosť kompetencií kreativity a 

kritického myslenia vo vńetkých sledovaných inovačných oblastiach. Komunikačné 

schopnosti boli hodnotené ako ďalńie najdôleņitejńie vo vńetkých oblastiach s výnimkou 

procesných inovácií, kde respondenti vysoko hodnotili význam IT schopnosti, na podobnej 

úrovni ako analytické schopnosti. Tieto kompetencie sú vysoko hodnotené i v ostatných 

oblastiach inovačnej aktivity, s výnimkou produktovej inovačnej činnosti, kde schopnosti 

koordinácie spoločných aktivít mali vyńńie hodnotenie ich významu. Súhrnne, inovatívni 

pracovníci hodnotili schopnosti „prichádzať s novými myńlienkami a rieńeniami („kreativita, 

„pripravenosť zvaņovať, posudzovať – kritické myslenie“, a „schopnosť prezentovať idey 

alebo produkt publiku – komunikačné schopnosti“ na najvyńńej úrovni. 

 S ohğadom na diferencie v oblasti dopytu po pracovných kompetenciách podğa druhu 

inovačnej aktivity sa vynára potreba porozumieť povahe inovatívneho procesu priemyslu 4.0 

a pracovným poņiadavkám, ktoré sa s ním spájajú. S ohğadom na komplexnosť procesov, 

ktoré sú definované ako súčasť podstaty procesu, moņno zdôrazniť potrebu rozvoja 

kompetencií ņiaducich pre vńetky sledované inovačné oblasti (vývoj produktov, inovácie v 

procese výroby a metód činnosti). V súvislosti s primárnym dôrazom na inovačný vývoj 

metód spracovávania informácií ako súčasť procesu výroby (procesné inovácie a inovácie v 

oblasti metód ako zdroj produktových inovácií), moņno očakávať nárast dopytu po 

kompetenciách v oblasti IKT a internetu.  

 

Rozvojové príleţitosti a riziká formovania pracovných kompetencií pre priemysel 4.0 

v Slovenskej republike 

 

Rozvoj priemyslu 4.0 je spojený s významnými výzvami v oblasti formovania ğudského 

kapitálu. Z pohğadu predpokladov komplexnej spoločenskej integrácie predstavujú digitálne 

kompetencie súčasť kğúčových kompetencií (EÚ), tvoriacich napr. v rovine základných 

digitálnych pracovno-uņívateğských kompetencií súčasť pracovných poņiadaviek na rôznych 

(i niņńích) kvalifikačných stupņoch. Rozńirovanie poznatkov v rámci predmetov i ńkolení 

v oblasti softvérových programov zameraných na aplikáciu princípov priemyslu 4.0 do 

výrobného cyklu sa následne môņe stať konkurenčnou výhodou. K poņiadavkám, ktoré 

moņno povaņovať za kğúčové v oblasti formovania ņiaducich pracovných kompetencií moņno 

zaradiť pripravenosť na odklon od prísnej değby medzi profesiami a vývoj vzdelávacieho 

systému smerom k poņiadavkám vzdelávania 4.0, zapájajúceho prvky virtuálnej simulácie a 

kombinovanej reality do odborného vzdelávania. 

 Pri analýze moņných rizík formovania kompetencií potrebných pre rozvoj priemyslu 4.0 je 

potrebné poukázať na skutočnosť, ņe digitálne kompetencie a kğúčové kompetencie patria 

v súčasnosti k základným predpokladom integrácie nielen na trhu práce (New Skills Agenda). 

V tomto kontexte je potrebné venovať pozornosť i moņným ohrozenia formovania ņiaducich 

pracovných kompetencií i v oblasti nedostatočného digitálneho prístupu detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. V medzinárodnom porovnaní patrí Slovensko medzi krajiny 

                                                           
6
 Výskum, realizovaný na vzorke absolventov po piatich rokoch po ukončení ńtúdia, bol zameraný na 

subjektívne hodnotenie dôleņitosti vybraných zručnosti vo vzťahu k miere inovatívnosti pracovného prostredia 

Respondenti hodnotili mieru inovatívnosti pracovného prostredia metódou subjektívneho odhadu a zároveņ, 

respondenti hodnotili dôleņitosť zručností, ktoré vyuņívajú na pracovnom mieste, podğa druhu a zamerania 

inovačnej aktivity. Zároveņ, respondenti hodnotili dôleņitosť zručností, ktoré vyuņívajú na pracovnom mieste, 

podğa druhu a zamerania inovačnej aktivity.
 
Prostredníctvom odpovedí na otázku: „Ako by ste charakterizovali 

rozsah inovácií vo vańej organizácii?“ respondenti hodnotili na 5 bodovej ńkále stupeņ inovačnej aktivity v troch 

oblastiach inovačnej činnosti – v produktovej, procesnej a v metodologickej oblasti inovačnej činnosti. 
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s nízkou schopnosťou kompenzovať socio-demografické znevýhodnenie detí v procese 

vzdelávania, preto súčasťou náńho zámeru je i sledovanie moņnosti kompenzácie nedostatoč-

ného digitálneho prístupu detí zo SZP.  

 Predpokladané predĝņenie schopnosti pracovať v dôsledku zníņenia fyzickej náročnosti 

práce a moņnosť podpory zlaďovania práce a rodinného ņivota predstavujú očakávané, 

predpokladané pozitívne prínosy dopadu rozvoja priemyslu 4.0 v oblasti ğudského kapitálu 

a jeho vyuņívania na trhu práce. Predpokladá sa rozvoj práce na diağku ktorá môņe podporiť 

vyuņívanie ğudského kapitálu jednotlivcov zo vzdialenejńích regiónov. Keďņe pôvodné silné 

očakávania na transformujúci potenciál internetu v spoločenskej realite sa potvrdil len 

čiastočne – stále neprevaņujú online formy vzdelávania, či práca z domu s vyuņitím IKT 

(telework) nepredstavuje dominantnú pracovnú činnosť, moņno zdôrazniť potrebné 

analyzovať dopady formovania priemyslu 4.0 nielen z pohğadu výrobných sektorov, ale 

i z pohğadu jednotlivcov, ktorí vstupujú na trh práce s cieğom uplatniť nadobudnutý ğudský 

kapitál). 

 Keďņe výdavky ńtátneho rozpočtu na výskum a vývoj v SR), spolu s výdavkami podnikov 

na výskum a vývoj patria k najniņńím v krajinách EU 28 (na úrovni ¼ priemeru EÚ), oblasť 

finančnej podpory inovačným aktivitám patrí k rizikovým faktorom v oblasti podpory rozvoja 

priemyslu 4.0, ktorý moņno vnímať ako formu inovačného procesu. Podobne, podğa Baláņ, 

Frank a Ojala (2017) moņno identifikovať systém financovania vysokońkolského ńtúdia, ktorý 

je nastavený viac na podporu masového vzdelávania ako vysoko-ńpecializovaného výskumu 

ako rizikový faktor podpory inovačného priemyslu. Rizikovým faktorom pre rozvoj priemyslu 

4.0 je nedostatočné prepojenie akademickej výskumnej sféry a priemyselnej sféry.  

 I keď podiel zamestnanosti v poznatkovo-intenzívnych činnostiach vzrástol z 31.59 na 

33.21 v rokoch 2009 – 2016, údaje dokladajú, ņe slovenské firmy len pomaly adaptovali 

digitálne technológie pre zlepńovanie produktivity alebo na podporu predaja, príkladom je 

oddialenie spustenia pouņívania elektronických schránok u právnických osôb. Naopak, ako 

uvádzajú Baláņ, Frank a Ojala (2017: 9), k pomerne rozvinutým oblastiam inteligentnej 

ńpecializácie na Slovensku moņno zaradiť zavedenie e-mobility a smart cities, naopak, ako 

nedostatočne rozvinuté moņno identifikovať oblasti smart grids (vyuņívania elektrickej 

energie), smart homes a smart buildings). Podporou pre formovanie ņiaducich kompetencií 

pre priemysel 4.0 by sa mohol súbor opatrení v pripravovanej stratégii reformy ńkolského 

systému v SR pod názvom Učiace sa Slovensko, ktorá smeruje k vyńńej podpore 

vysokońkolského výskumu, najmä formou legislatívnych zmien, ktoré vytvorením VVI 

(verejných výskumných inńtitúcií) smerujú k zvýńeniu flexibility výskumu, podpore jeho 

financovania a manaņmentu. Firmy, ktoré najviac investovali do výskumu vývoja pôsobia 

v sektore výroby motorových vozidiel (20,5 % podiel na výdavkoch firiem na výskum a 

vývoj), IT sektora (15 %), ale i výroba plastov a spracovanie odpadu (7,6 %) a strojárska 

výroba (9,8 %). Podğa prieskumu Industry 4.0 na Slovensku, ktorý bol realizovaný 

v septembri 2017 na vzorke 47 podnikov, 28 % podnikov začalo s rieńením problematiky, 

20% uviedlo, ņe má vlastnú stratégiu rozvoja priemyslu 4.0 vo firme. Zároveņ, podğa 

zistených údajov, dvom tretinám firiem chýbajú dôleņité informácie, odbornejńie, 

ńpecifickejńie, či pozitívne príklady z praxe. Firmy, ktoré potvrdzujú dostatok informácií, ich 

čerpajú ako know-how materskej spoločnosti, ktorá ich aplikuje aj na náń trh (Industry 4
UM – 

Analýza výsledkov prieskumu Industry 4.0 v SR 2017).  

 Ņiaducou sa i v tejto súvislosti sa vypracovanie akčného plánu stratégie rozvoja 

inteligentného priemyslu pre Slovensko, keďņe, ako zdôrazņujú správy Európskej komisie, 

chýba identifikácia priorít v oblasti rozvoja inteligentnej ńpecializácie na Slovensku. Dopady 

na kvalifikačnú ńtruktúru, zmenu sociálneho statusu niektorých povolaní, dopady na 

zamestnanosť, predpokladaný zánik niektorých profesií moņno identifikovať v podmienkach 

Slovenska ako rizikový faktor, spojený s formovaním priemyslu 4.0 s ohğadom na 
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skutočnosť, ņe Slovensko patrí aktuálne medzi krajiny, ktoré sú najviac ohrozené rizikom 

straty pracovných miest v dôsledku automatizácie s podielom pracovných miest ohrozených 

v dôsledku automatizácie na úrovni 70 % (OECD 2018). Zhorńenie uplatniteğnosti časti 

pracovnej sily na trhu práce bude predstavovať výzvy pre tvorby opatrení na trhu práce. 

 Dopady rozvoja priemyslu 4.0 v rovine trhu práce, ktoré predstavujú moņné riziká, bariéry 

rozvoja ğudského kapitálu i celkovo komplexného rozvoja ğudskej osobnosti sú prirodzenou 

témou, výzvou, poņiadavkou pre aplikovaný spoločenskovedný výskum, ktorý je podğa 

iniciatívy v ČR, ale i na príklade Nemecka a iných lídrov v oblasti, nevyhnutné podporiť. 

Napokon, osobnosť človeka presahuje svojím významom len dimenziu jeho realizácie na trhu 

práce. Teda presahuje za koncept ğudského kapitálu. Otázky spojené s vývojom 

inteligentného priemyslu sú hlbńie – na jednej strane dopyt po pracovných kompetenciách 

ņiaducich pre rozvoj novej etapy priemyselnej výroby, na druhej strane posúdenie budúcej 

relevancie dimenzie pracovného uplatnenia v kontexte celkovej sebarealizácie človeka. 

Slovensko patrí podğa OECD ku krajinám, ktoré sú najviac ohrozené automatizáciou výroby, 

resp. stratou pracovných miest spojených s automatizačným procesom. V tejto súvislosti je 

potrebné pripravovať priestor pre komplexný rozvoj ğudskej osobnosti. Prelínanie 

spoločenskej ńtruktúry a osobnosti jednotlivca je obojstranne podmienený, vzájomný proces. 

I samotný spoločenský systém bude stáť pred otázkou ako podporiť vývoj rámca, pre 

kompenzovanie automatizačného procesu vytvorením priestoru pre kompenzáciu pomerne 

jednoduchých úloh, fyzicky nenáročných na jednej strane, ako i pre kompenzáciu úloh 

vyņadujúcich analytické, tvorivé a syntetické metódy uvaņovania, diferencovane pre rôzne 

typy pracovných pozícií. Vytvorenie moņností pre osobnú sebarealizáciu ako doplnkovú 

aktivitu k pracovnému času v podniku môņe byť výzvou pre dopytovú stránku formovania 

ğudského kapitálu v budúcnosti, zohğadņujúc rôzne kvalifikačné stupne i osobnosti.  

 Ako najvýznamnejńiu aktuálnu výzvu v oblasti nových pracovných poņiadaviek v kontexte 

priemyslu 4.0 vidíme potrebu sledovať dopady zmien v pracovných poņiadavkách, ktoré 

formovanie priemyslu 4.0 – ako najvýraznejńej súčasnej inovácie – prinesie pre pracovné 

pozície podğa jednotlivých kvalifikačných stupņov.  
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Postavenie starších ľudí na slovenskom trhu práce – ţelaná či neţelaná 

pracovná sila? 
 

Rastislav Bednárik
1
 

Inńtitút pre výskum práce a rodiny 

 

Abstrakt 

V závere 80-tych rokov dvadsiateho storočia boli starńí ğudia imanentnou súčasťou pracovnej 

sily, čo sa po roku 1989 výrazne zmenilo. S nástupom trhovej ekonomiky sa racionalizovali 

pracovné zdroje pre konkurencieschopné prevádzky, a v rámci prudkého rastu nezamestna-

nosti si to odniesli starńí pracovníci – poväčńine odchodom do dôchodku. Zamestnávatelia 

počas dlhého obdobia (vyńe 25 rokov) trvajúcej vysokej miery nezamestnanosti nepotrebovali 

zamestnať osobitne starńích – k dispozícii mali vysoké počty nezamestnaných, z ktorých si 

mohli vyberať. Dokonca v určitých obdobiach silneli aj politické tlaky na vytláčanie starńích 

z trhu práce. Posledné obdobie ekonomického rastu dáva nádej, ņe sa starńí znovu uplatnia na 

trhu práce.  

 

Kľúčové slová: starńí pracujúci, starńí zamestnanci, starńí na trhu práce, podpora zamestnáva-

nia starńích 

 

 Starnutie obyvateğstva a zmeny na trhu práce vyvolávajú otázky o zapojení starńích ğudí do 

práce – teda buď ako zamestnancov, alebo ako samostatne zárobkovo činných osôb. 

Predlņovanie doby doņitia, predlņovanie ņivota v dobrom zdraví a zniņovanie fyzickej 

námahy pri práci zas indikujú moņnosti predlņovania individuálneho pracovného ņivota 

človeka. Na Slovensku sa v období posledných päť aņ desať rokov výrazne prejavili dôsledky 

týchto procesov a ukazuje sa ńpecifika postavenia starńích ğudí v práci. Na jednej strane – 

najmä v období globálnej krízy (ale aj pred ņou) – nedostatok pracovných príleņitostí vytláča 

starńích ğudí z pracovných pozícií, na strane druhej – najmä po roku 2016 – prebytok 

pracovných príleņitostí ponúka starńím zamestnanie aj po dosiahnutí veku odchodu do 

dôchodku. Protichodnosť oboch situácií sa prejavuje aj v protichodnosti prijímaných opatrení 

– na jednaj strane sa zákonom predlņuje vek odchodu do dôchodku ako relevantný nástroj 

udrņania starńej pracovnej sily v zamestnaní, avńak zároveņ sa navrhujú opatrenia na 

obmedzenie účasti starńích ğudí v platenej práci – a to ako nástroj na uğahčenie zapojenia 

tentokrát mladých nezamestnaných do platenej práce. Tento príspevok poukazuje na 

konkrétne reálie a politiky uplatņované v tejto súvislosti. 

 

Demografická situácia a starší na trhu práce 

 

Starnutie populácie Slovenska za posledných vyńe 30 rokov nadobúda znateğné kontúry. 

Základné porovnanie ukazuje, ņe zatiağ čo v roku 1985 ņilo na Slovensku 430 tisíc muņov 

a 560 tisíc ņien vo veku vyńńom ako 60 rokov, v roku 2017 to bolo 668 tisíc muņov a 880 tisíc 

ņien starńích ako 60 rokov. Nárast o 238 tisíc starńích muņov a o 320 tisíc starńích ņien. Pri 

populácii Slovenska, kde celkový počet obyvateğov za toto obdobie narástol u muņov o 128 

tisíc a u ņien o 163 tisíc, je to pozoruhodný jav, potvrdzujúci demografické premeny na 

Slovensku. Aj pomerné čísla dokladajú nárast podielu osôb v starńom veku (60+) u muņov 

z 12,3 % na 18,5 % a u ņien zo 16,1 % na 24,9 %.  

  

                                                           
1
 Koreńpondencia: doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc., Inńtitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava, Ņupné 

nám. 5, E-mail: rastislav.bednarik@ivpr.gov.sk 
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Tabuğka č. 1: Populácia Slovenska – muţi a ţeny 
 

Populácia 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

M (v tis) 2523,5 2586,5 2608,9 2625,1 2613,5 2636,9 2642,3 2651,7 

M 60+ (v tis.) 430,1 430,1 433,6 446,3 480,2 558,0 641,1 667,8 

M 60+ (v %) 12,3 12,5 12,6 12,6 13,0 14,3 17,3 18,5 

Ţ (v tis) 2621,0 2701,2 2747,3 2773,5 2771,3 2788,0 2779,0 2783,7 

Ţ 60+ (v tis) 559,7 591,4 608,1 638,6 683,3 768,5 853,1 879,8 

Ţ 60+ (v %) 16,1 16,9 17,5 18,1 18,9 20,5 23,6 24,9 

 
Zdroj: Ńtatistický úrad SR 

 

 Populačný seniorský rast je sprevádzaný aj starnutím pracovnej sily. Zoberme si len 

obdobie posledných vyńe 20 rokov a zaznamenávame tieņ signifikantný nárast pracujúcich 

osôb vo veku 55-64 rokov. V roku 1995 pracovalo na Slovensku 79 tisíc muņov vo veku 55-

64 rokov a v roku 2017 sa tento počet zvýńil o vyńe 115 tisíc na 195 tisíc; u ņien ińlo o nárast 

o 155 tisíc – z počtu 21 tisíc v roku 1995 na počet 176 tisíc v roku 2017. Tento nárast sa 

premietol do výrazného zvýńenia významu starńej pracovnej sily (vo veku 55-64 rokov): 

u muņov z 6,7 % v roku 1995 na 14 % v roku 2017, u ņien z podielu len 2,2 % na podiel 15,2 

% z populácie pracujúcich.  

 

Tabuğka č. 2: Pracujúci na Slovensku – muţi a ţeny 
 

Pracujúci 1995 2000 2005 2010 2015 2017 

M (v tis) 1193,3 1137,3 1233,0 1284,5 1349,3 1389,0 

M 55-64 (v tis.) 79,4 74,9 115,5 166,0 187,8 194,9 

M 55-64 z pracujúcich (v %) 6,7 6,6 9,4 12,9 13,9 14,0 

Ţ (v tis) 953,5 964,4 983,1 1033,0 1074,7 1154,0 

Ţ 55-64 (v tis) 20,9 25,3 45,0 100,5 158,4 175,9 

Ţ 55-64 z pracujúcich (v %) 2,2 2,6 4,6 9,7 14,7 15,2 

 

Zdroj: Ńtatistický úrad SR 
 

 Demografický rast signalizoval potenciu zamestnávania starńích, čo sa premietlo do 

reálneho zvýńenie účasti starńích osôb na slovenskom trhu práce. Rast účasti starńích na trhu 

práce je podporovaný, ale aj brzdený. Faktorom podpory je rast dôchodkového veku a brzdou 

vysoká miera nezamestnanosti, keď máme zostať len pri najexponovanejńích faktoroch. 

V tomto ohğade je relevantné pozrieť sa hlbńie na oba faktory. 

 Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení nastavil určité vekové a pracovné 

parametre odchodu do dôchodku. Zjednoduńene môņeme povedať, ņe pre muņov bol 

stanovený dôchodkový vek na 60 rokov a pre ņeny o niekoğko rokov menej (podğa počtu detí, 

ktoré vychovala). Toto sa zmenilo zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorý 

zvýńil vek odchodu do dôchodku na 62 rokov tak pre muņov, ako aj pre ņeny. Pre ņeny táto 

zmena znamenala výraznejńí posun a prejavilo sa to v rýchlejńom náraste starńích ņien na trhu 

práce oproti nárastu počtu starńích muņov.  

 Vplyv zákona na pracovnú účasť starńích ğudí v práci sa prejavil v eńte jednom výz-

namnom aspekte – ińlo o nastavenie sumy starobného dôchodku. Pred rokom 1990, ale eńte aj 

ďalńích vyńe 10 rokov platilo, ņe suma starobného dôchodku je výrazne niņńia oproti sume 

zárobku z pracovnej činnosti. Jediným spôsobom, ako si zvýńiť starobný dôchodok bolo 

(okrem moņnosti pracovať na vysoko rizikových pracoviskách – bane a pod.) pokračovať 

v práci aj po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku a vzdať sa poberania starobného 

dôchodku. Aņ do konca roku 1991 bolo neprípustné súbeņne poberať aj mzdu aj starobný 

dôchodok. Ako „kompenzácia“ za vzdanie sa starobného dôchodku fungovala „valorizácia“ 

na báze rastu o 1,5 % sumy starobného dôchodku za kaņdý ńtvrťrok práce po dosiahnutí 
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dôchodkového veku. Takto aj cez finančný stimul získania vyńńieho starobného dôchodku v 

„budúcnosti“ sa dosahoval rast účasti starńích na trhu práce. Môņeme dodať, ņe tento 

mechanizmus vydrņal aņ do roku 2003, i keď od roku 1992 bolo uņ prípustné súbeņne poberať 

starobný dôchodok aj mzdu – ale zo zamestnania dohodnutého najviac na jeden rok po 

dosiahnutí dôchodkového veku. Čiņe zvýńilo sa riziko straty zamestnania, keď starńí 

dôchodca bol menej chránený na trhu práce a pracoval na dobu určitú a nie na dobu neurčitú 

ako pred dosiahnutím dôchodkového veku. 

 Nepriamou podporou na udrņanie starńích v práci boli aj legislatívne kroky sprísņovania 

podmienok poberania predčasného starobného dôchodku. Od roku 2004 vtedajńí nový zákon 

č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zaviedol tento inńtitút, najmä v súvislosti s uğahčením 

situácie na trhu práce. Aņ keď na túto dávku ańpiroval značný počet stále eńte pracujúcich 

občanov, prikročilo sa k sprísneniu podmienok jeho poberania.  

 Zatiağ čo nastavenie sociálneho zabezpečenia podporovalo účasť starńích ğudí 

v pracovnom procese, situácia na samotnom trhu práce bola voči starńím pracujúcim 

nepriaznivá. Zmena ekonomického reņimu a prechod zo socialistického plánovania na trhové 

podmienky po roku 1990 sa na slovenskom trhu práce prejavila v prudkom náraste 

nezamestnanosti, čo zvýńilo konkurenciu medzi uchádzačmi o zamestnanie sa na pracovnom 

mieste. A starńí ğudia „ťahali za kratńí koniec“. Tvrdosť dopadu nezamestnanosti môņeme 

dokladovať niekoğkými údajmi archivovanými na Ministerstve práce, sociálnych vecí 

a rodiny a na Ńtatistickom úrade. Uņ samotný rozbeh bol impozantný, keď v priebehu jedného 

roku 1990 sa miera nezamestnanosti zvýńila z úrovne 0 % na vyńe 10 %. A treba konńtatovať, 

ņe odvtedy sa vysoká nezamestnanosť drņala nad úrovņou 12 % aņ do roku 2015 (s jedinou 

výnimkou poklesu v roku 2008, kedy dosiahla 9,6% ). Dokonca v období 1999 – 2005 sa 

miera nezamestnanosti drņala v rozmedzí 16 % aņ 19 % a aj po odznení globálnej krízy sa 

v rokoch 2009 – 2014 drņala na úrovni 13 % aņ 14 %. Takéto podmienky na trhu práce 

nahrávali zamestnávateğom, ktorí si dlhé roky mohli vyberať z veğkej ponuky nezamestna-

ných a mohli si stanovovať podmienky aj v mzdovej oblasti. Ukázalo sa, ņe starńí ğudia boli 

vytláčaní z trhu práce najmä konkurenciou zo strany mladńích pracovníkov, ktorí sa lepńie 

adaptovali na nové podmienky práce vyņadujúce znalosti informačno-komunikačných 

technológií či znalosti cudzích jazykov a boli lepńie pripravovaní na novo sa vytvárajúce 

profesie.  

 Osobitne chceme ukázať, ako sa situácia na trhu práce zmenila v prípade tých starńích, 

ktorí uņ dosiahli dôchodkový vek. V daných podmienkach sa prudko mení obraz o ich 

aktivite. Zatiağ čo do roku 1990 vyńe ńtvrtiny aņ tretiny starobných dôchodcov pracovalo, po 

roku 1990 počet i podiel pracujúcich starobných dôchodcov prudko klesol. 

 

Tabuğka č. 3: Pracujúci starobní dôchodcovia – absolútne počty a podiely pracujúcich 

starobných dôchodcov (PracSD) z počtu starobných dôchodcov (SD) 
 

 1966 1975 1984 1987 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Počet PracSD (v tis.) 46,9 124,6 171,6 188,3 171,9 55,7 50,4 42,0 71,1 56,6 

% zo SD 29,7 34,7 33,3 31,3 26,3 7,8 6,9 5,6 9,4 7,3 

 

Zdroj: MPSVR SR (2002): Základné ukazovatele z oblasti sociálneho zabezpečenia vo vývojových radoch 1957 – 2001. 

 

 V období pred rokom 1990 sa zvyńoval jednak počet starobných dôchodcov a jednak aj 

počet pracujúcich starobných dôchodcov. Podğa dobovej ńtatistiky (MPSVR SR 2002) 

najvyńńí počet 188 tisíc pracujúcich starobných dôchodcov bol v roku 1988. A to vtedy 

predstavovalo 31,3 % z počtu starobných dôchodcov. Prudký pokles nastáva po zmene 

reņimu, kedy na trhu práce sa udrņalo uņ len 56 tisíc starobných dôchodcov, čo bolo uņ len 

7,8% z počtu vńetkých starobných dôchodcov. Nový trh práce uņ nepotreboval taký rozsah 

starńích pracovníkov a tí čo dosiahli dôchodkový vek, uņ boli výrazne znevýhodnení.  
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Tabuğka č. 4: Pracujúci poberatelia starobných dôchodkov 
 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

Počet PoberSD (v tis.) 778,0 783,7 811,9 916,3 923,7 954,7 980,9 1018,8 1032,3 1064,4 

Počet PPSD (v tis.) 56,6 50,1 54,2 62,4 64,7 65,3 54,0 77,1 84,3 91,1 

% PPSD z PoberSD 7,3 6,4 6,7 6,8 7,0 6,8 5,5 7,6 8,2 8,6 

Počet PPSD – SZČO (v tis.) 13,4 11,0 11,7 10,4 11,2 11,5 4,6 11,5 12,2 12,6 

Počet PPSD - zamest (v tis.) 43,2 39,1 42,5 52,0 53,4 53,8 49,4 65,6 72,0 78,5 

Počet PPSD – dohodár (v tis.) * * * * * * * 52,8 54,8 54,8 

 
V tabuğke sú absolútne počty poberateğov starobných dôchodkov (PoberSD) a počty pracujúcich (SZČO a zamestnancov), ktorí zároveņ 

poberajú starobné dôchodky (Pracujúci poberatelia starobných dôchodkov = PPSD) – v tis.; podiely týchto pracujúcich starobných 

dôchodcov z počtu poberateğov starobných dôchodkov – v %; počty PPSD v podrobnejńom členení; osobitne poberatelia SD pracujúci na 
dohodu (dohodári) – v tis. 

Zdroj: Sociálna poisťovņa 

 

 Ńtatistiky Sociálnej poisťovne potvrdzujú, ņe vyuņitie starńích ğudí uņ poberajúcich 

starobný dôchodok, je nízke. Po roku 1990 aņ do roku 2012 sa dostalo na trh práce a bolo 

zamestnaných či podnikalo len niekoğko desiatok tisíc poberateğov starobných dôchodkov (od 

40-tisíc po 65 tisíc). Evidencia samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) hovorí, ņe 

v období 2000 aņ 2017 bolo pracovne činných ročne cca 10-tisíc aņ 13-tisíc osôb, ktoré 

poberali starobný dôchodok. Nárast počtu zamestnancov poberajúcich starobný dôchodok je 

aņ od roku 2014, kedy sa začína evidovať aj počet starńích poberateğov dôchodkov, ktorí 

pracovali na dohodu (teda nie v riadne platenom zamestnaní).  

 

Graf: Vývoj počtu pracujúcich starobných dôchodcov na Slovensku v tis. osôb 

 

 
 

 Tieto i ďalńie údaje ukazujú, ņe z pôvodne 8%-ého podielu starńích dôchodcov na pracov-

nej sile v 80-tych rokoch minulého storočia tento klesol na terajńí 2 % aņ 4 % podiel. A ďalńie 

údaje hovoria, ņe z podielu vyńe 30% pracujúcich starobných dôchodcov v období pred 

rokom 1990 sa v súčasnosti aktívne zapája do práce len 5 % aņ 8 % starobných dôchodcov. 

Poteńujúce je, ņe trend je pozitívny: teda rastie počet ale i podiel starńích, najmä tých vo veku 

do 70 rokov, ktorí pracujú. Môņeme zhrnúť – aj na základe údajov o osobách zamestnaných 

po vzniku nároku na dôchodok – z pôvodne „ņelanej“ a vyuņívanej starńej pracovnej sily sa na 

dlhých takmer 30 rokov stala skôr „neņelaná a trpená“ pracovná sila. Ņe by to bolo len 

v dôsledku neschopnosti ekonomiky a uplatņovaných politík trhu práce prekonať a zníņiť 

vysokú mieru nezamestnanosti? 
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Podpora zamestnávania starších ľudí 

 

V druhej časti príspevku sa tak zameriame na politiky a opatrenia na podporu zamestnávania 

starńích ğudí. 

 Politika zamestnávania starńích ğudí bola motivovaná potrebou zníņiť napätie na trhu 

práce. Úsilie na podporu zamestnávania starńích pracovníkov bolo obmedzené vysokou 

mierou nezamestnanosti. V rokoch 1990 aņ 2010 neexistovali ņiadne osobitné opatrenia na 

podporu zamestnávania starńích ğudí. Skôr sa ozývali hlasy, aby starńí ğudia nekonkurovali 

mladým v situácii vysokej miery nezamestnanosti. 

 Zákonné opatrenia reflektovali túto situáciu a v súvislosti so starńími nezamestnanými sa 

zameriavali skôr na finančné podpory pre nich. V období 1.1.1995 aņ 31.12.1996 bolo 

zákonom č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti stanovené obdobie poskytovania „hmotného 

zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie“ diferencovane podğa veku nezamestnaného – čím 

bol starńí, tým dlhńie mohol poberať túto dávku (napr. od 1.10.1995 do 31.12.1996 

nezamestnaná osoba vo veku nad 50 rokov dostávala dávku počas 12 mesiacov, kým 

nezamestnaná osoba mladńia ako 30 rokov len počas 6 mesiacov). Neskôr zákon č. 387/1996 

Z.z. o zamestnanosti od 1.1.1997 diferencoval dĝņku poberania „podpory v nezamestnanosti“ 

podğa počtu rokov platenia poistného v nezamestnanosti. Bolo stanovené, ņe osoby platiace 

poistné kratńie ako 15 rokov majú nárok na dávku počas 6 mesiacov, osoby platiace viac ako 

15 rokov ale kratńie ako 25 rokov majú nárok na dávku počas 9 mesiacov a osoby platiace 

poistné v nezamestnanosti dlhńie ako 25 rokov dostávajú dávku aņ počas 12 mesiacov. Od 

1.12.1999 posledná kategória odpadla, takņe maximálna doba poberania „podpory 

v nezamestnanosti“ zostala 9 mesiacov pre tých, ktorí platili poistné v nezamestnanosti dlhńie 

ako 15 rokov. Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení s platnosťou od 1.1.2004 zruńil 

zvýhodnenia ohğadne veku či dĝņky platenia poistného a obdobie poberania „dávky 

v nezamestnanosti“ zjednotil na obdobie maximálne 6 mesiacov.  

 V období globálnej finančnej krízy roku 2008 a po nej sa vyvinulo úsilie, aby starńí ğudia 

odińli z trhu práce. Napríklad skupina siedmich opozičných poslancov predloņila návrh do 

Národnej rady Slovenskej republiky na zasadnutie vo februári 2013 s cieğom zmeniť a 

doplniť zákon o sociálnom poistení tak, ņe sa vylúčia nároky na starobné dôchodky pre 

ńtátnych zamestnancov a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ak chcú 

ďalej pracovať, strácajú starobný dôchodok. Návrh vńak uņ v prvom čítaní nepreńiel.  

 Podpora zamestnávania starńích osôb bola ńiroko diskutovaná počas prípravy dokumentu 

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, ktorý vydalo Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny v roku 2014. Národný program je zameraný na podporu ğudských 

práv starńích osôb prostredníctvom ich aktivácie, a to implementáciou podporných verejných 

politík. Nie sú to len politiky v oblasti zamestnanosti a zamestnateğnosti starńích ğudí (hlavný 

to cieğ stratégie aktívneho starnutia), ale aj politiky podporujúce ich celoņivotné vzdelávanie, 

občianske a sociálne aktivity mimo formálneho trhu práce a presadzovanie ich nezávislosti, 

dôstojnosti a hospodárskeho a sociálneho zabezpečenia. 

 V rámci prípravy podkladov Národného programu aktívneho starnutia sa uskutočnilo 

niekoğko sociologických prieskumov mapujúcich situáciu starńích ğudí na trhu práce. 

Napríklad podğa publikácie Bútorová 2013 respondenti identifikovali tri najváņnejńie 

problémy starńích ğudí na trhu práce: vekovú diskrimináciu, oslabenie zdravia a pracovných 

kapacít v starńom veku a nedostatok pracovných príleņitostí. 

 Na Slovensku sa doteraz venovala pozornosť podpore nezamestnaných ako takých, avńak 

nie osobitne podpore zamestnávania starńích ğudí. 

 Na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rade konanej dņa 8. decembra 2014, sa v rámci 

rokovaní sociálnych partnerov o materiáli „Národná stratégia zamestnanosti“ zdôrazņovala 

potreba zvýńiť zameranosť opatrení na cieğovú skupinu znevýhodnených uchádzačov o 
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zamestnanie. Pripomínam, ņe aj osoby vo veku nad 50 rokov sú zaradené do skupiny 

znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (a v rámci Národnej stratégie zamestnanosti sa 

osobitná pozornosť venuje aj starńím ğuďom). Ostatné skupiny, ako dlhodobo nezamestnaní, 

mladí ğudia a uchádzači o zamestnanie s nízkym alebo ņiadnym vzdelaním sa v týchto 

materiáloch tieņ zdôrazņovali. 

 

Vybrané aktuálne opatrenia na podporu zamestnávania starších ľudí 

 

1. Oslobodenie od platenia príspevkov na invalidný dôchodok a poistenie v nezamestnanosti 

pre dôchodcov (starńí poistenci po dosiahnutí veku odchodu do starobného dôchodku neplatia 

ani príspevky na invalidné poistenie, ani príspevky na poistenie v nezamestnanosti. Zamest-

návateğ tak uńetrí na odvodoch 4 % a zamestnanec tieņ 4 % z vymeriavacieho základu.) 

Účinnosť tohto opatrenia zavedeného v roku 2004 sa nehodnotila. Podğa vývoja trhu práce 

počas krízy v rokoch 2009 – 2011 sa vńak dá predpokladať, ņe z dôvodu vysokej miery 

nezamestnanosti uņ ani zníņenie odvodov zamestnávateğov nestačilo na to, aby dôchodcovia 

mohli zostať na trhu práce. Politicky sa tvrdilo, ņe dôchodcovia majú v starobnom dôchodku 

zdroj ņivobytia, a to ich chráni. A nebolo by dobré aby konkurovali nezamestnaným mladým. 

Následný hospodársky rast vńak podporil nárast zamestnanosti príjemcov starobných 

dôchodkov, čo bolo posilnené aj pretrvávajúcim zníņením odvodov pre túto kategóriu 

pracovníkov. 

2. Národný projekt Chceme byť aktívni na trhu práce 

(poskytovanie finančných príspevkov pre zamestnávateğov na podporu vytvárania pracovných 

miest pre ğudí vo veku 50+ v menej rozvinutých regiónoch).  

Projekt je financovaný zo ńtátneho rozpočtu a spolufinancovaný Európskym sociálnym 

fondom (ESF) v rámci Operačného programu Ğudské zdroje na roky 2014 – 2020. Pomer 

výdavkov vlády a prostriedkov z ESF predstavuje 15 % ku 85 %. 

Projekt bol spustený v decembri 2015. V roku 2016 bolo do tohto národného projektu 

zaradených 520 uchádzačov o zamestnanie vo veku 50 a viac rokov (0,8% z populácie 

starńích uchádzačov o zamestnanie), z ktorých 46 % bolo muņov a 54 % ņien. Zamestnali sa 

na novovytvorených pracovných miestach podporovaných projektom. Z hğadiska 

dosiahnutého vzdelania to boli najmä osoby so stredným odborným vzdelaním – 46,1 %, 

úplné stredné odborné vzdelanie malo 24 % a základné vzdelanie 14,6 % zaradených. Pokiağ 

ide o ńtruktúru uchádzačov o zamestnanie podğa SK NACE zamestnávateğa, dominovala 

oblasť verejnej správy a sociálneho zabezpečenia – 19,2 %, nasledovala priemyselná výroba – 

16 % a veğkoobchod a maloobchod – 13,3 %. Z hğadiska povolania najväčńí podiel tvorili 

pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – 36,4%, potom to boli pracovníci v sluņbách a 

obchode – 22,3 % a administratívni pracovníci 10 %.  

V roku 2016 bolo na projekt vynaloņených 192 414 €. 

3. Príspevok uchádzačom o zamestnanie na ich samostatnú zárobkovú činnosť 

V priebehu prvej dekády 21. storočia Úrady práce podporovali úmysly uchádzačov o zamest-

nanie zaloņiť si vlastnú firmu a podnikať. Maximum tejto podpory bolo v roku 2010, kedy 

bolo podporených vyńe 15 tisíc uchádzačov o zamestnanie (UoZ) celkovou sumou 48,22 

milióna Eur. V ďalńom období vńak podpora UoZ na účely samopodnikania výrazne klesala, 

aņ v roku 2016 to bola podpora len pre 1951 UoZ v sume 8,25 milióna Eur. Od roku 2010 tieņ 

klesala podpora samopodnikania pre UoZ vo veku 50+. V roku 2010 bolo podporených 1488 

UoZ vo veku 50+, v roku 2012 to bolo 876 takýchto osôb, v roku 2014 uņ len 181 a v roku 

2016 takto bolo podporených len 178 osôb starńích ako 50 rokov. 

4. Ďalńie opatrenia: 

V súčasnosti vláda pouņíva niekoğko nástrojov na zamestnávanie rôznych kategórií občanov, 

a v tom aj starńích, ako napríklad: 
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- Projekty REPAS – rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov o zamestnanie. 

- Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. 

- Príspevok na podporu pracovnej mobility. 

 

Záver 

 

Na záver môņeme konńtatovať, ņe starńí ğudia začínajú byť zaujímaví v súčasnej situácii vý-

razného poklesu miery nezamestnanosti a nárastu dopytu po pracovnej sile na Slovensku. 

Toto sa vńak v prísluńných politikách eńte neodzrkadlilo. 

 Viac sa diskutuje o zlepńení vzdelávania mladých ğudí – s väčńím dôrazom na vzájomnú 

prepojenosť národnej ńtruktúry pracovných miest a kvalifikácií. Pozornosť sa tieņ venuje 

osobitným politikám návratu dlhodobo nezamestnaných do práce. V súvislosti so zahraničnou 

migráciou je preferovaná vysokokvalifikovaná zahraničná imigrácia. 

 Osobitné opatrenia na podporu zamestnávania starńích ğudí v preddôchodkovom veku 

a tých čo uņ dosiahli vek odchodu do dôchodku, eńte nie sú na programe dņa. 
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Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na proces inńtitucionalizácie práv pacientov a vplyv ich legislatívneho 

vyjadrenia na zdravotníctvo, zdravotnú starostlivosť v makrosociálnych aj mikrosociálnych 

súvislostiach. Práva pacientov môņeme vymedziť ako explicitné formálne vyjadrenie a 

inńtitucionálne ukotvenie spoločenských očakávaní kladených na zdravotníctvo ako sociálnu 

inńtitúciu, nielen ochranu pacienta v interakcii lekár – pacient. Realizácia práv pacientov 

kladie poņiadavky nielen na ich legislatívne ukotvenie, ale aj na princípy organizácie 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, jej finančné, materiálne a personálne zabezpečenie, jej 

dostupnosť, kvalitu a bezpečnosť.  

 

Kľúčové slová: práva pacientov, sociológia medicíny, dejiny medicíny, etika v zdravotníctve, 

vymoņiteğnosť práva 

 

Úvod 

 

Sociálna rola chorého a jej premeny patria medzi základné oblasti sociológie medicíny. 

S. Bártlová zdôraznila, ņe vńeobecne platná sociologická teória sociálnej role chorého 

neexistuje. Vymedzenie roly chorého je podmienené dobovým pojatím zdravia a choroby a 

moņnosťami medicíny. Chorí sa navzájom odlińujú jednak charakterom a priebehom ochore-

nia, jednak sociálnou situáciou – z tohto aspektu majú rôzne ategórie sôb vyhğadávajúcich 

zdravotnú starostlivosťrozdielne potreby. (Bártlová, 2005, s. 79-82) 

 Na základe uvedeného, práva pacientov môņeme z pohğadu sociológie vymedziť ako 

inńtitucionalizované vyjadrenie sociálnych očakávaní osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná 

starostlivosť, či uņ kuratívna alebo preventívna. Práva pacientov sa v súčasnosti vzťahujú na 

kaņdodennosť fungovania zdravotného systému a jeho zloņiek, zdravotníckych inńtitúcií 

a poskytovateğov zdravotnej starostlivosti (ambulancie, nemocnice, lekárne, záchrannú 

zdravotnú sluņbu a pod.). Práva pacientov predstavujú veğký priestor pre sociologické bádani 

z viacerých perspektív. 

 Demokratizácia verejného ņivota v mnohých krajinách umoņnila obyvateğom slobodne sa 

zdruņovať, v rámci mimovládneho sektora sa kreovali záujmové organizácie pacientov aj 

poskytovateğov zdravotnej starostlivosti. Aktérmi hnutia za práva pacientov často nie sú len 

pacienti, ale aj lekári, zdravotné sestry a prísluńníci iných tzv. „pomáhajúcich profesií“. 

Postupne boli vypracované v rôznych krajinách rozmanité kódexy práv pacientov, ako 

kultúrne vzorce sui generis. Procesy globalizácie urýchğujú výmenu informácií medzi 

sociálnymi aktérmi v rôznych geografických oblastiach, napomáhajú medzinárodnej 

spolupráci v oblasti zdravotníctva, a tieņ kultúrnej difúzii vo sfére definovania a ochrany práv 

pacientov.  

                                                           
1
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 Z pohğadu lekárskej etiky, práva pacientov tradične boli súčasťou vzťahu pacienta a lekára 

(zdravotníckeho profesionála) a vyjadrovali jeho hodnotový obsah. Etická reflexia pacienta je 

dôleņitou súčasťou hodnotovej výbavy zdravotníckych pracovníkov. Právo zohralo najmä 

v priebehu 20. storočia dôleņitú úlohu pri inńtitucionalizácii roly chorého. Obsah sociálnej 

roly chorého bol postupne formulovaný jazykom práva. Jazyk práva vymedzuje pravidlá 

sociálneho konania ako konkrétne oprávnenia a záväzky definovaných účastníkov právnych 

vzťahov. Nesplnenie právom stanovených povinností je právne vynútiteğné a/alebo sankcio-

novateğné ńpecializovaným aparátom (ako napr. súdnictvo, orgány ńtátnej správy 

zdravotníctva, Európsky súd pre ğudské práva a pod.). 

 Práva pacientov predstavujú významnú sociálnu inováciu s priamymi aj nepriamymi 

spoločenskými dopadmi. 

 

„Objavenie sa“ práv pacientov 

 

Uņ na prelome 19. a 20. storočia sa objavovali lokálne iniciatívy, ktoré poukazovali najmä na 

zlé zaobchádzanie s pacientmi s duńevným ochorením. Dôraz bol kladený na ochranu pred 

zlým zaobchádzaním s pacientmi v ústavnej starostlivosti, na práva jednotlivcov v sociálnej 

interakcii zdravotnícky pracovník – pacient. 

 Prijatie Vńeobecnej deklarácie ğudských práv na pôde Organizácie spojených národov 

(ďalej „OSN“) dņa 10.12.1948 bolo významným historickým medzníkom. Ğudskoprávny 

prístup k zdraviu ako globálny trend sa v medicíne začal presadzovať aņ po jej prijatí. (Glasa, 

2009) Na základné dokumenty o ğudských právach nadväzujú neskôr vypracované právne 

a politické dokumenty o právach pacientov a následne o právach pacientov so ńpecifickým 

ochorením. Práva pacienta predstavujú ńtandardy, ktoré majú pomôcť naplneniu 

spoločenského významu zdravotníctva.  

 Od 2. polovice 20. stor. dochádzalo v krajinách západnej Európy a USA, resp. 

euroamerického kultúrneho okruhu, k významným zmenám, ku ktorým môņeme zaradiť: 

 Rozńírenie diagnostických a terapeutických moņností medicíny a vznik biomedicíny. 

 Zmena v dĝņke ņivota a v spektre ochorení obyvateğstva. 

 Zmena definície zdravia a choroby. 

 Demokratizácia verejného ņivota. 

 Vznik OSN, Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej „SZO“) a rozvoj medzinárodnej 

spolupráce v oblasti ochrany zdravia obyvateğstva, presadzovanie ğudskoprávneho prístupu 

k zdraviu (právo na zdravie formulované ako základné ğudské právo). 

 Zdravotníctvo sa profilovalo ako sektor verejných sluņieb, ale aj ako odvetvie 

hospodárstva, v mnohých krajinách s vysokou mierou regulácie. 

 Najmä v Európe sa presadila v 2.polovici 20. storočia idea vńeobecne dostupnej zdravotnej 

starostlivosti (tzv. „universal health coverage“), kde ńtát vystupoval ako garant práva na 

zdravie, garant dostupnosti zdravotnej starostlivostia a regulátor, hoci modely zdravotných 

systémov a spôsoby ich ekonomického zabezpečenia sa v jednotlivých krajinách líńia. Teória 

rozoznáva 4 základné typy modelov, v praxi sa vyskytujú rôzne variácie: 

1. Liberálny (tieņ privátny, súkromný) model, typický pre USA, väčńinu krajín Afriky 

a mnohé oblasti Ázie a Juņnej Ameriky: ńtát negarantuje vńetkým občanom zdravotnú 

starostlivosť, zdravotníctvo funguje na princípoch trhovej eokonomiky s minimálnou 

reguláciou zo strany ńtátu, úhrady za poskytnuté sluņby sú buď priamymi platbami alebo z 

dobrovoğného poistenia. Výsledkom je veğká nerovnosť v dostupnosti zdravotnej 

starostlivosti. 

2. Bismarckov model, uplatņovaný v Nemecku, Rakúsku, Holandsku a i., od 90.rokov 20.stor 

aj v krajinách tzv. Vysegradskej ńtvorky: základom je povinné poistenie ktoré platia 

zamestnanci, zamestnávatelia a ńtát a spravujú ho poisťovne – väčńinou verejné 
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a neziskové inńtitúcie, ktoré si vńak v mnohých krajinách samy určujú rozsah aj výńku 

platby za starostlivosť poskytnutú ich poistencom. 

3. Beveridgeov model vznikol vo Veğkej Británii, uplatņuje sa v Austrálii, v krajinách 

severnej a juņnej Európy: ńtát garantuje verejnú zdravotnú sluņbu pre vńetkých obyvateğov, 

financovanú z daní. Paralelne existuje moņnosť priamych platieb aj súkromného 

pripoistenia nad rámec základného poistenia. Popri ńtátnych poskytovateğoch (národnej 

zdravotnej sluņbe) existujú súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.  

4. Semańkov model, uplatņuje sa v súčasnosti v modifikovanej podobe v niektorých postso-

vietskych ńtátoch a na Kube: ńtát garantuje dostupnú zdravotnú starostlivosť vńetkým 

obyvateğom, systém ńtátneho zdravotníctva je výrazne centralizovaný, financovaný z daní 

obyvateğstva. (Ozorovský a kol. 2016: 27-30) 

 Právo „dosiahnuť najvyńńí moņný stupeņ zdravia“ bolo uznané ako základné ğudské právo 

človeka. Táto maxima je obsiahnutá v ńtatúte SZO, ńtatúte Svetového zväzu lekárov a v 

právnej rovine je formulovaná ako „právo na zdravie“ vo Vńeobecnej deklarácii ğudských 

práv. V rámci systému medzinárodného práva bolo následne V Európskou sociálnou chartou 

prijatou Radou Európy v roku 1965 – legislatívne explicitne formulované právo občana na 

zdravotnú starostlivosť a legislatívne vyjadrený záväzok štátu prijímať aktívne opatrenia 

na zlepńenie ņivotnej úrovne a zdravia populácie. V krajinách s demokratickým reņimom sa 

v ďalńích dekádach vo verejnom diskurze zosilņovala rétorika subjektívnych „práv“.  

 Podğa Alex Moldovej, práva pacientov majú diskurzívny charakter. Rozńírenie diskurzu 

o právach pacientov mimo rámec vzťahu lekár – pacient robí túto oblasť komplikovanejńou. 

Problematizuje sa, komu práva pacientov vlastne prislúchajú – či je týmto subjektom, 

ktorému prináleņia oprávnenia pacient, spotrebiteğ alebo občan. (Mold 2012) 

 Dochádza k zmene kultúrneho vzorca v oblasti medicíny: „Model nezištnej, účinnej a 

bezpodmienečnej pomoci človeku, ktorý sa ocitol pre chorobu, zranenie alebo iný postih vo 

fyzickej či psychickej núdzi alebo nebezpečenstve ohrozenia ţivota – ako ho poznáme zo 

známeho biblického príbehu o „milosrdnom Samaritánovi“, prestáva byť vzorom dobrej 

medicíny a zdravotníctva v jej najhlbšej podstate a v jej poslaní.“ (Binderová, Bolfíková 

2010: 94) 

 Práva pacientov vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti sa týkajú rôznych aspektov 

zdravotnej starostlivosti. Na jednej strane je to dostupnosť, resp. v ńirńom chápaní 

bezbariérovosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti – v zmysle odstránenia geografických a 

finančných bariér, bariér fyzického prostredia, bariér kultúrnych v podobe bariéry jazykovej, 

mentálnej (stigmatizácia, predsudky), na druhej strane aņ po spokojnosť s poskytovanými 

zdravotnými sluņbami alebo ochrany súkromia (mlčanlivosť zdravotníckeho pracovníka).  

 Podğa E. Kříņovej „doba, kedy sa zdalo, ţe práva pacientov sú úplne vyriešené tým, ţe 

štáty zaistia občanom univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti, bezplatnej v momente 

spotreby, sa stala historickou minulosťou, rovnako ako predpoklad, ţe kaţdý medicínsky 

zásah je automaticky a bezvýhradne dobrom. Od situácie, kedy ochrana pacientov bola 

riešená skôr vymedzením povinností lekára a ďalších zdravotníckych pracovníkov, sa 

postupne čoraz viac prechádza k explicitnej formulácii práv chorých ako špecifických 

poţiadaviek.“ (Kříņová, 2002: 125-126) 

 Človek, resp. pacient v súčasnosti vyhğadáva zdravotnú starostlivosť nielen v prípade 

ohrozenia svojho ņivota a zdravia, ale aj v prípade túņby po zlepńení jeho subjektívne 

pociťovanej kvality – dnes hovoríme o tzv. „medicíne splnených ņelaní“, ktorej príkladom 

môņu byť rôzne výkony v oblasti reprodukčnej medicíny, estetickej stomatológie a plastickej 

chirurgie, napr. kovové implantáty na lebke v podobe ostņov dikobraza... 

 Lekár vykonáva svoju profesiu v súčasnosti často ako zamestnanec poskytovateğa 

zdravotnej starostlivosti. Profesia lekára dnes zároveņ predstavuje len jeden element z ńirokej 

palety zdravotníckych profesií, ktoré sa postupne diferencovali. Profesia lekára sa stala 
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povolaním, síce s vysokou mieru osobnej zodpovednosti za realizované činnosti, ale 

podliehajúcemu tlakom zo strany zamestnávateğa a tieņ iných subjektov. Zdravotníctvo 

predstavuje v súčasnosti vo vyspelých krajinách sociálny a ekonomický subsystém, ktorý 

podlieha veğkej miere regulácie, ale aj komercionalizácii. 

 Nie je to len ńtát, ktorý vystupuje ako významný regulátor v oblasti poskytovania 

zdravotnej starostlivosti. Do vzťahu medzi lekárom a pacientom v 20. storočí vstúpila 

zdravotná poisťovņa, ktorá limituje autonómiu tých, ktorí sú s ņou v zmluvnom vzťahu – na 

jednej strane profesijnú autonómiu lekára, ale tieņ osobnú autonómiu pacienta. (Doleņal 2012, 

Nováková 2013, Ozorovský a kol. 2016)  

 

Dopady kodifikácie práv pacientov 

 

Práva pacientov vystupujú ako inovácia na úrovni inńtitucionálnej, aj v rovine kaņdodennosti. 

Bezmocnosť pacienta v nemocnici, sociálna dominancia lekára (nositeğa expertného 

poznania) vo vzťahu lekár – pacient sa stala terčom spoločenskej kritiky a boli nastolené 

poņiadavky ochrany pacienta ako „toho slabńieho“ v interakcii.  

 Práva pacientov menia podobu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Azda najviac citeğné 

sú zmeny v oblasti byrokratizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti, nakoğko záznamy o 

poskytnutej zdravotnej starostlivosti a jej priebehu (zdravotná dokumentácia), o získaní 

informovaného súhlasu a pod. majú forenzný význam, predstavujú písomné dôkazy a 

podklady pre rieńenie prípadných sťaņností pacientov. Nedodrņiavanie práv pacientov 

prekročilo rovinu profesijnej kontroly v rámci deontológie, stáva sa nielen morálne, ale aj 

právne sankcionovateğné, vrátane súdnej ochrany. V zdravotníctve sa uplatņujú rôzne 

kontrolné a zodpovednostné mechanizmy, v jednotlivých krajinách sú rozdielne.  

 Po roku 1993 sa na Slovensku inovovali mechanizmy ochrany práv pacientov. Medzi 

významné zmeny patria: 

 Obnovenie činnosti Slovenskej lekárskej komory. Zákon 170/1950 Zb. o zdravotníckych 

povolaniach zruńil záujmové korporácie zdravotníckych pracovníkov s povinným 

členstvom, likvidáciu a prevod majetku a zamestnancov zveril Ministerstvu zdravotníctva. 

Zároveņ určil, ņe na výkon zdravotníckych povolaní sa nevzťahujú predpisy 

ņivnostenského poriadku (ņivnostenského zákona). Pôvodné funkcie Lekárskej komory 

prevzalo ROH a orgány ńtátnej správy. Lekári sa smeli zdruņovať ohğadom odborných 

otázok na báze vedeckej spoločnosti.  

 Vznikli nové profesijné komory, zdruņujúce zdravotníckych pracovníkov (v súčasnosti ich 

je spolu sedemnásť). 

 Od 1.1.2005 je zriadený Úrad pre dohğad nad zdravotnou starostlivosťou.  

 Miestna ńtátna správa zdravotníctva bola prenesená na samosprávne kraje.  

 

Model práv pacienta podľa Európskej charty práv pacientov (2002) 

 

V literatúre existujú rôzne typológie práv pacientov. Napr. E. Kříņová vo svojej ńtúdii 

z r.2002 uvádza, ņe v medzinárodných dokumentoch je moņné identifikovať 5 skupín práv 

pacientov: 

1. Prvým a základným právom je právo na zdravotnú starostlivosť a prístup k zdravotníckym 

sluņbám. 

2. Druhou skupinou práv je právo na informácie. 

3. Treťou skupinou práv je právo na dôstojnosť a reńpektovanie ğudskej osobnosti.  

4. Ńtvrtou skupinou je právo na sebaurčenie. 

5. Piatou skupinou je právo na kontrolu a sťaņnosť, prípadne na participáciu v riadiacich 

a správnych orgánoch zdravotníckych inńtitúcií. (Kříņová, 2002: 129-130) 
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 Napriek tomu, ņe na oblasť práv pacienta sa vzťahujú rôzne politické dokumenty 

medzinárodných politických ale tieņ profesijných organizácií (napr. Svetového zväzu lekárov 

– WMA, Svetového zväzu psychiatrov – WPA), jeden z kğúčových dokumentov pre 

zjednotenie zdravotných politík v EÚ predstavuje Európska charta práv pacientov. Bola 

vypracovaná a prijatá pacientskymi organizáciami vrátane zástupcov zo Slovenska (prof. 

Martin Rusnák). Dokument obsahuje model 14 práv pacientov, ktoré komplexne postihujú 

rôzne dimenzie zdravotnej starostlivosti a prekračujú rámec vzťahu lekár – pacient. 

 „I napriek tomu, ţe systémy zdravotníctva jednotlivých krajín EÚ sa líšia, rovnakým 

spôsobom ohrozujú práva pacientov, spotrebiteľov, uţívateľov, rodinných príslušníkov, 

oslabené populačné skupiny a obyčajných ľudí. V skutočnosti tieto práva spochybňujú viaceré 

obmedzenia, napriek slávnostným prehláseniam o „európskom sociálnom modeli“ (právo na 

všeobecný prístup k zdravotníckej starostlivosti).... My, ako občania Európy, nesúhlasíme s 

tým, ţe tieto práva je moţné teoreticky vyhlasovať, a na druhej strane ich v praxi z finančných 

dôvodov popierať.... Nesúhlasíme s tým, ţe tieto práva je moţné zákonne ustanoviť, a potom 

ich nerešpektovať, ţe ich je moţné presadzovať vo volebných programoch, a potom na ne 

zabudnúť, hneď po nastúpení novej vlády do funkcie.“ (Európska charta, 2002: 1) 

 Európska charta práv pacientov takto vo svojej preambule dáva práva pacientov do úzkej 

súvislosti s európskym sociálnym modelom, t. j. realizáciou práva na vńeobecnú dostupnosť 

zdravotnej starostlivosti. Zástupcovia pacientskych organizácií (väčńinou z radov lekárov) 

zdôvodnili v texte prijatie charty práv pacientov argumentom, ņe v realite je dostupnosť 

zdravotnej starostlivosti v jednotlivých krajinách ohrozená. Experti – zástupcovia pacientov 

a pacientskych organizácií, vyuņili svoje právo aktívneho občianstva a vypracovali katalóg 14 

konkrétnych práv pacientov, ktoré v dobe vzniku dokumentu pokladali za najviac ohrozené: 

právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotnej starostlivosti, právo na informácie, právo na 

súhlas, právo na výber poskytovateğa, právo na súkromie a dôvernosť, právo na zohğadnenie 

pacientovho času, právo na dodrņiavanie ńtandardov kvality, právo na bezpečnosť, právo na 

inovácie, právo vyhnúť sa zbytočnej bolesti a utrpeniu, právo na personalizované 

zaobchádzane a terapiu, právo sťaņovať sa, právo na kompenzáciu ujmy alebo ńkody. 

(Európska charta, 2002) 

 Môņeme zhrnúť, ņe uvedené čiastkové práva pacientov vymedzujú ńtrnásť dimenzií, ktoré 

definujú očakávania osoby, ktorá je v pozícii pacienta (príjemcu zdravotnej starostlivosti), 

a to voči osobám, ktoré jej budú poskytovať zdravotnú starostlivosť (zdravotnícki pracovníci) 

a ďalńím osobám na nej zúčastnenej, voči zdravotníckym inńtitúciám (napr. zdravotné 

poisťovne), ale tieņ voči ńtátu ako regulátorovi zdravotníctva. 

 Mnohé európske krajiny premietli tieto poņiadavky Charty do svojej vnútrońtátnej 

legislatívy, čím im priznávajú právnu záväznosť v rámci svojej jurisdikcie. 

 

Práva pacientov na Slovensku 

 

Medzi rokmi 1948 – 1989 bol v odbornej literatúre v Československu výskyt slovného 

spojenia „práva pacientov“ minimálne pouņívaný, pouņívali sa skôr formulácie ako „právo na 

zdravotnú starostlivosť“ alebo „právo na ochranu zdravia“ a to predovńetkým ako práva 

pracujúcich, pracujúceho ğudu, expressis verbis vyjadrené po prvý raz v Ústave 9.mája, 

prijatej v roku 1948. Následne sa uskutočnila rozsiahla etatizácia, v rokoch 1948 – 1953 boli 

pońtátnené zdravotnícke zariadenia, lekárne, kúpele atd. Lekári, lekárnici aj iní zdravotnícki 

pracovníci sa stali zamestnancami ńtátu. Uskutočnilo sa niekoğko reforiem poistného systému, 

zdravotná starostlivosť bola bezplatná. Bol zavedený obvodový systém práce a rajonizácia 

poskytovateğov zdravotnej starostlivosti. Dôleņitým predpisom bol zákon č. 20/1966 Sb. a na 

neho nadväzujúce predpisy. Okrem zjednocovania a definovania úloh zdravotníctva a jeho 

zloņiek, tento zákon sa venoval aj vzťahu lekár – pacient. Kým dovtedajńia legislatíva (zákon 
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170/1950 Sb. o zdravotníckych povolaniach) zmieņovala ako povinnosť lekára voči 

pacientovi iba zachovanie mlčanlivosti, zákon č. 20/1966 Sb. uņ ńirńie definoval postavenie 

lekára vo vzťahu k pacientovi, okrem mlčanlivosti boli právne ukotvené najmä poučenie a 

súhlas chorého, a ońetrenie bez súhlasu pacienta vrátane nedobrovoğnej hospitalizácie. Vo 

vzťahu lekár-pacient tak bola zachovaná prirodzená dominancia lekára. Zákon platil takmer 

tri dekády, nahradený bol aņ od 1.1.1995 zákonom č. 277/1994 Zb. o zdravotnej starostlivosti. 

 Po roku 1989 spolu s demokratizáciou verejného ņivota sa aj na Slovensku začal v čoraz 

väčńej miere presadzovať jazyk práv na presadenie poņiadaviek a záujmov parciálnych 

sociálnych kategórií obyvateğstva, resp. skupín. Od roku 1993 môņeme sledovať aj na 

Slovensku veğký posun v tejto oblasti. Pacientske hnutie, vznik a rozńírenie činnosti 

pacientskych organizácií a svojpomocných pacientskych skupín boli od začiatku 90.rokov 

u nás predmetom sociologického výskumu. (Schmitová a kol., 1994, Laiferová a kol., 2008) 

Súčasná slovenská legislatíva v oblasti ochrany práv pacienta bola dlhodobo pripravovaná 

(Hegyi a kol., 2000) a obsahuje viaceré právne záruky ochrany práv pacientov, čo vńak 

nezaručuje ich bezproblémovú realizáciu v kaņdom jednotlivom prípade. Taktieņ súdne spory 

v tzv. pacientskych kauzách môņu trvať niekoğko rokov.  

 V Slovenskej republike (SR) práva pacientov v súčasnosti upravuje na základe Ústavy SR 

a medzinárodných zmlúv zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluņbách 

súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorńích predpisov, a ďalńie zákony ktoré boli prijaté pri rozsiahlej 

reforme zdravotníctva v roku 2004. Poskytovateğ zdravotnej starostlivosti je podğa §4 ods.3 

„povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne“ (t. j. lege artis), čomu zodpovedá právo 

pacienta, aby mu bola zdravotná starostlivosť správne poskytnutá. V §11odseku 9 taxatívne 

vymedzuje, ņe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má kaņdý právo za podmienok 

ustanovených uvedeným zákonom na:  

a) ochranu dôstojnosti, reńpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,  

b) informácie, týkajúce sa jeho zdravotného stavu,  

c) informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o 

moņnostiach voğby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti,  

d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podğa tohto 

zákona moņno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu,  

e) rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,  

f) odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,  

g) zachovanie mlčanlivosti o vńetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o 

skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených 

osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,  

h) zmiernenie utrpenia,  

i) humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov. 

 Povinnosti pacientov sú vńak expilicitne definované iba v prípade osoby, ktorá je 

nositeğom prenosného ochorenia. Základné etické ńtandardy pre výkon zdravotníckych 

povolaní v SR sú ńpecifikované v prílohe č. 4 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o 

poskytovateğoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, 

ktorá nesie názov „Etický kódex zdravotníckeho pracovníka“ (v ďalńom texte je uvádzaný pod 

skratkou EKZP). Hoci sa jedná o etické normy, tým ņe sú súčasťou zákona, majú vńeobecne 

záväzný charakter. Táto úprava je nadradená vo vzťahu k deontologickým kódexom, ktoré 

vydávajú jednotlivé profesijné komory zdravotníckych pracovníkov. Kodifikácia etických 

noriem formou zákona nie je vo svete beņná, spravidla sa preferuje a uplatņuje normotvorná 

autonómia profesijných asociácií (komôr) alebo zdravotníckych zariadení (nemocníc). 
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(Krońlák 2008) Etický kódex je vyjadrením mravného ideálu určitého povolania, jeho 

hlavných hodnôt, slúņi ako určitá projekcia plnenia úloh v povolaní i ako vńeobecný návod, 

ako sa treba s právať v konkrétnych situáciách a v profesijných vzťahoch. Slúņi aj ako miera 

hodnotenia konania, ktoré ńkodí profesii. (Vaculíková 2009) 

 Právne prostriedky, ktorými sa pacient môņe domáhať nápravy protiprávneho stavu alebo 

odńkodnenia, sú podğa platnej legislatívy najmä písomná ņiadosť o nápravu adresovaná 

poskytovateğovi zdravotnej starostlivosti (podğa §17 zákona č.576/2004 Z.z. v platnom 

znení), písomný podnet na Úrad pre dohğad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) alebo na 

prísluńnú profesijnú komoru zdravotníckych pracovníkov (Slovenskú lekársku komoru, 

Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek a i.). Do úvahy pripadá aj písomná 

sťaņnosť, ústavná sťaņnosť, podanie oznámenia o spáchaní priestupku, podanie ņaloby na súd, 

podanie trestného oznámenia a i.. 

 Zákon č.576/2004 Z.z. obsahuje hlavné zásady, ako sa správne má poskytovať zdravotná 

starostlivosť. Poskytuje aj mechanizmy, ako si pacient môņe uplatniť svoje práva. Ak sa 

osoba domnieva, ņe sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne podğa § 4 ods. 3, alebo 

sa domnieva, ņe iné rozhodnutie ońetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sluņieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 

starostlivosti je nesprávne, má podğa §17 právo poņiadať poskytovateğa o nápravu. Ņiadosť o 

nápravu sa podáva písomne. Poskytovateğ je povinný písomne informovať ņiadateğa o 

spôsobe vybavenia ņiadosti najneskôr do 30 dní od podania ņiadosti ņiadateğom, ak z obsahu 

ņiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratńej lehote. Ak poskytovateğ 

ņiadosti nevyhovie alebo neinformuje ņiadateğa o spôsobe vybavenia ņiadosti najneskôr do 30 

dní od podania ņiadosti ņiadateğom, osoba má právo poņiadať ÚDZS SR o vykonanie 

dohğadu, ak predmetom ņiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V ďalńích 

prípadoch nespokojnosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo sluņieb súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti (napr. ak ide o poplatky v ambulancii lekára), je 

moņné sa obrátiť tieņ na orgán prísluńný na výkon dozoru, ktorým je MZ SR alebo Vyńńí 

územný celok (lekár prísluńného samosprávneho kraja).  

 Podğa §50 ods.2 zákona č.581/2004 Z.z. v platnom znení, ak Úrad pri výkone dohğadu 

zistí, ņe zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak zistí poruńenie povinností 

ustanovených v § 46 ods. 1, tak podğa závaņnosti zistených nedostatkov a ich následkov môņe 

uloņiť poskytovateğovi zdravotnej starostlivosti pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho 

povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateğom zdravotnej starostlivosti je právnická 

osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môņe uloņiť jej odbornému zástupcovi. 

Pokuty môņe úrad podğa povahy veci uloņiť opakovane; súčasne s uloņením pokuty môņe 

uloņiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov. Ak úrad pri výkone dohğadu zistí iné 

nedostatky v činnosti poskytovateğa zdravotnej starostlivosti, ktoré vyplývajú z poruńenia 

povinností ustanovených osobitnými predpismi, podğa závaņnosti zistených nedostatkov sa 

môņe obrátiť na prísluńný orgán a navrhnúť uloņenie pokuty, začatie disciplinárneho konania, 

dočasné pozastavenie alebo zruńenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, 

dočasné pozastavenie alebo zruńenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo 

licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon 

činnosti odborného zástupcu. 

 Ak existuje podozrenie, ņe pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bol spáchaný trestný 

čin, pacient alebo jeho rodinný prísluńník môņe podať oznámenie orgánom činným v trestnom 

konaní podğa Trestného poriadku. V prípade, ņe pacientovi vznikla pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti ńkoda alebo iná ujma na jeho právach, môņe si ju uplatniť buď 

mimosúdne (napr. uzavrieť mediačnú dohodu), alebo podaním ņaloby na prísluńný súd podğa 

zákona č.160/2015 Z.z. (Civilného sporového poriadku). Treba uviesť, ņe právny subjekt, 

resp. osoba, ktorá sa obráti na súd v SR vo veci diskriminácie vrátane diskriminácie v oblasti 
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zdravotnej starostlivosti, je oslobodená od súdnych poplatkov. Za právne určených 

podmienok, v ńpecifických prípadoch, sa môņe pacient obrátiť na Ústavný súd SR (vtedy 

musí byť zastúpený právnikom). V prípade namietania nezákonnosti hospitalizácie (napr. v 

ústavnej psychiatrickej starostlivosti) je moņnosť obrátiť sa na súd, ktorý postupuje podğa 

zákona č.161/2015 Z.z. (Civilného mimosporového poriadku). 

 Dôleņité sú aj kompetencie verejného ochrancu práv (ombudsmana), ktoré zakotvuje zákon 

č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v platnom znení a Ústava v čl.151a. Pôsobnosť 

verejného ochrancu práv je daná v prípadoch, ak 1. boli poruńené základné práva a slobody 

(vymedzené v Ústave Slovenskej republiky a v medzinárodných dokumentoch a zároveņ 2. k 

poruńeniu dońlo zo strany orgánu verejnej správy, ktorými sú orgány ńtátnej správy, alebo 

orgány územnej samosprávy. Orgánom verejnej správy pre účely tohto zákona sú aj právnické 

a fyzické osoby, ktoré podğa osobitného zákona rozhodujú o právach a povinnostiach 

fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy, alebo do práv a povinností 

fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy inak zasahujú, ako napr. 

zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovņa, ńtátne ńkoly, ńtátne zdravotnícke zariadenia. 

 Pacient sa môņe v istých situáciách obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré v spolupráci 

s advokátskymi kanceláriami zabezpečuje právnu pomoc v určitom rozsahu a vymedzených 

veciach, za podmienok stanovených zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci 

osobám v materiálnej núdzi, v platnom znení. Platenú právnu pomoc (ako komerčnú činnosť) 

poskytujú v SR advokáti podğa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení 

zákona c. 455/1991 Zb. o ņivnostenskom podnikaní v znení neskorńích predpisov, ich odmena 

sa riadi vyhláńkou MS SR 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych sluņieb, v znení neskorńích predpisov. 

 

Záver 

 

Spoločnosti prelomu 20.a 21. storočia charakterizuje normatívny pluralizmus a hodnotový 

relativizmus, čo sťaņuje konsenzus ohğadom určujúcich spoločenských hodnôt. O to 

významnejńia je úloha práva. Pre demokratické krajiny je ńtandardom tzv. „občianska 

koncepcia práva“ kedy legitimita práva je odvodená z jeho uņitočnosti. Chýbajúci mravný 

étos je nahrádzaný pragmatickým konceptom ğudských práv. Morálne spoločenské 

očakávania sú inkorporované do právneho systému ako regulačného systému sui generis, 

právo vńak etiku (morálku) v spoločnosti nahradiť nemôņe, tak ako nie je moņné právom 

(tvorbou právnych predpisov) nahradiť politiku a celé spektrum činností, ktoré realizujú 

sociálni aktéri. (Capíková, 2014) 

 Z pohğadu lekárskej etiky, práva pacientov môņeme pokladať za kodifikáciu starovekých 

(hippokratovských) a novovekých etických princípov. (Nemčeková, Ņiaková, Mińtuna, 2000, 

s.7) Práva pacientov majú hodnotový obsah, odvodený z princípov lekárskej etiky a reflektujú 

aj aktuálnu úroveņ vedeckých poznatkov nadobudnutých nielen v biomedicíne, ale aj v 

spoločenských vedách. 

 Práva pacientov môţeme v súčasnosti vymedziť ako explicitné formálne vyjadrenie 

a inštitucionálne ukotvenie spoločenských očakávaním kladených na zdravotníctvo ako 

sociálnu inštitúciu, nielen ochranu pacienta v interakcii lekár (resp. zdravotnícky 

pracovník) – pacient.  

 Kodifikácia práv pacientov (najmä, ale nielen) v Európskej charte práv pacientov (ďalej 

„Charta“) upozorņuje na faktory, ktoré nielen negatívne ovplyvņujú spokojnosť 

pacientov/uņívateğov zdravotníckych sluņieb, ale môņu viesť k dysfunkčnosti zdravotníctva. 

Z textu dokumentu, ktorý je členený na niekoğko častí, je zrejmé, ņe realizácia práv 

pacientov, vyjadrených v Charte, je podmienená nielen morálnym profilom lekára alebo 

sestry, ale aj dostupnou a fungujúcou sieťou zdravotníckych zariadení vrátane ich 
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materiálno – technického vybavenia, a v neposlednom rade personálneho zabezpečenia 

dostatočným počtom kvalifikovaných zdravotníckych a riadiacich pracovníkov. Ţiaľ, 

v súčasnosti v našich podmienkach sú tieto predpoklady realizácie práv pacientov 

ohrozené nedostatkom ľudských zdrojov v zdravotníctve. Veğmi problematické je tieņ 

dorieńenie nadväznosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré dosiağ trpí dvojrezortnos-

ťou, a negatívne ovplyvņuje napr. pacientov trpiacich progredujúcimi chronickými ochore-

niami. 
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IV. Hodnoty a dynamika spoločenských zmien na Slovensku vo 

výskume European Values Survey 
 

Hodnota demokracie a demokracia ako hodnota v Európskom výskume 

hodnôt (EVS)
1
 

 

Silvia Miháliková – Milan Zeman
2
 

Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav 

 

Abstrakt 

Úvodné časti ńtúdie sumarizujú súčasné teoretické východiská skúmania demokracie, pričom 

autori venujú pozornosť najmä pokusom merať kvalitu demokracie a jej princípy z rôznych 

konceptuálnych a metodologických perspektív. Argumentujú, ņe nemoņno stotoņņovať 

nespokojnosť občanov s fungovaním demokracie, s konkrétnym uskutočņovaním politiky 

predstaviteğmi vládnucej strany, či koalície strán s celkovým odmietnutím demokracie ako 

politického systému.  

Autori prezentujú zistenia z najnovńieho výskumu EVS na Slovensku, ktoré sa týkajú pilierov 

demokracie ako sú dôvera k inńtitúciám a k politickým stranám ako i konvenčné formy 

participácie ako napr. účasť na voğbách na vńetkých úrovniach a členstvo v rôznych 

spoločenských a politických organizáciách. Dáta z výskumov EVS od r. 1991 umoņņujú 

identifikovať zmeny hodnôt demokracie v priebehu uplynulého ńtvrťstoročia na Slovensku. 

Ide predovńetkým o charakteristiky demokracie (dôleņitosť demokratického systému, 

preferované spôsoby vládnutia, úloha politických strán, záujem o politiku, ciele krajiny 

v blízkej budúcnosti a pod.) a formy politického konania, či uņ ako reálnu účasť alebo 

potenciálnu pripravenosť participovať na politických aktivitách. Odpovede respondentov na 

tieto otázky umoņņujú charakterizovať ńtandardné hodnoty demokracie občanov na Slovensku 

a vytvárajú tak predpoklad pre medzinárodnú komparáciu. 

 

Kľúčové slová: demikracia a demokratizácia, hodnoty, EVS, dôvera k politickým stranám, 

organizovanosť v inńtitúciách 

 

Demokracia ako predmet výskumu 

 

Demokracia je v kríze. Na hodnoty, ktoré sú vlastné demokracii – najmä právo vybrať si 

svojich lídrov v slobodných a spravodlivých voľbách, sloboda médií a právny štát – sa 

sústavne útočí a sú na ústupe na celom svete....(Michael J. Abramowitz, prezident Freedom 

House) 

 Na pôde sociálnych vied sa v súčasnosti stretávame s celým radom pokusov definovať 

a presnejńie vymedziť nielen konceptuálny rámec, ale aj rôzne formy uskutočņovania 

teoretických predstáv o fungovaní demokracie. Zvýńená pozornosť venovaná ńtúdiu 

demokracie je vyvolaná zmenami, ktoré sa v ostatných desaťročiach dotkli chápania 

a uplatņovania demokratických princípov tak v európskych etablovaných liberálnych 

demokraciách, ako aj v spoločnostiach, ktoré sa vydali na cestu budovania demokratických 

reņimov po kolapse komunistických systémov koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho 

storočia, ale aj krajín a spoločností v celosvetovom meradle, ktoré ovplyvņujú rozmanité 

                                                           
1
 Príspevok vznikol na základe rieńenia projektu APVV-15-0653 (HODYSE) Hodnoty v dynamike 

spoločenských zmien na Slovensku a v Európe. 
2
 Koreńpondencia: prof. PhDe. Silvia Miháliková, PhD. a Mgr. Milan Zeman, Sociologický ústav SAV, 

Klemensova 19, 813 64 Bratislava. E-mail: silvia.mihalikova@savba.sk; milan.zeman@savba.sk 
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procesy globalizácie. Zároveņ sa opäť vynárajú otázky a skúsenosti tých krajín, ktoré preńli 

opačnou cestou vývoja – od demokracie k rôznym variantom autoritárskych reņimov
3
. Počet 

kniņných titulov, ńtúdií, konferencií a seminárov úspeńne rastie a rôzne typy demokratického 

diskurzu tvoria neodmysliteğnú súčasť nielen masmediálneho pôsobenia a vedeckých diskusií, 

ale aj neformálnej komunikácie v rodine, medzi priateğmi a známymi.  

 Rozmanitosť prístupov, definícií a konceptuálnych rámcov komplikuje prijatie vńeobecne 

akceptovateğných demokratických ńtandardov, nehovoriac o moņnosti ich objektivizácie či 

merania. Situáciu na dôvaņok problematizuje pouņitie metódy „jedného metra“, teda 

hodnotenie miery či kvality demokracie v rôznych krajinách na základe spoločného kğúča, 

jednotných kritérií s rozdielnym stupņom zváņenia socio-kultúrneho kontextu, tradícií 

a ńpecifík danej krajiny či regiónu.
4
 Na pôde akademických disciplín sa môņeme stretnúť 

s výskumnými projektmi a ńtúdiami, ktoré si stanovili ciele „odmerať, zhodnotiť“ 

kvalitu/úroveň/mieru demokracie v jednotlivých krajinách. Jeden z takýchto projektov sa 

realizoval od roku 1991 pôvodne na Essex University, začiatkom nového milénia sa presunul 

na London School of Economics ako nezávislé výskumné centrum nazvané Democratic 

Audit
5
. Koncept auditu vychádza z nasledujúcich predpokladov: 1/ demokracia je nikdy 

nekončiacim procesom a procesy demokratizácie sa týkajú nielen krajín, ktoré sa iba nedávno 

vydali smerom k demokracii, ale aj krajín s dlhodobou demokratickou tradíciou. Politický 

vývoj pritom smeruje buď k prehĝbeniu demokratických princípov, alebo postupuje naopak, 

k ich deńtrukcii a hoci niektoré aspekty demokracie fungujú v jednej krajine bez problémov, 

iné môņu byť v tej istej krajine takmer neprijateğné. 2/ Napriek tomu, ņe jednotlivé krajiny sa 

navzájom líńia svojimi kultúrnymi tradíciami či stupņom rozvoja, koncept demokracie ostáva 

pre vńetky spoločnosti rovnaký a praktickú realizáciu princípov demokracie v rámci inńtitúcií 

a procesov moņno hodnotiť prostredníctvom toho istého súboru kritérií a indikátorov. 3/ 

Najkvalifikovanejńími audítormi fungovania a kvality demokracie sú v kaņdej krajine jej 

vlastní občania, niekto zvonka môņe nanajvýń radiť, ale nemôņe zaručiť správnosť svojho 

úsudku týkajúceho sa inej ako svojej krajiny a samotné uskutočnenie demokratického auditu 

tvorí súčasť demokratizačného procesu. (Boyle, 1996: 3-5) 

 Kaņdé doterajńie úsilie zmerať kvalitu demokracie či uņ z pozície rôznych prístupov 

k spomínanému auditu demokracie alebo prostredníctvom tzv. Freedom House Index
6
 sa 

stretlo s celým radom kritických ohlasov a odmietnutia tak konceptuálneho ako aj 

metodologického charakteru. Situáciu veğmi priliehavo zhodnotil Ringen (2007), ktorý 

                                                           
3
 J. Linz a A. Stepan zdôrazņujú, ņe moderná demokratická teória by mala integrovať tak ńtúdie prechodov 

k demokracii, ako aj demokratického kolapsu a v tom prípade nemoņno povaņovať za vnútorne si odporujúce ani 

uvaņovanie o „kolapse konsolidovanej demokracie“ (Linz, Stepan, 1996). R. Dahl konńtatuje, ņe medzi rokom 

1900 a 1985 sa demokracia zrútila v 52 krajinách, v niektorých dokonca dvakrát (Dahl, 1991; s. 12)  
4
 Napríklad v období pred vstupom postkomunistických krajín do EÚ vypracovala Európska komisia 160 

stranový dotazník, ktorý mali krajiny strednej a východnej Európy uchádzajúce sa o členstvo v EÚ vyplniť. Na 

tomto základe vypracovali „eurobyrokrati“ spolu s Radou ministrov EÚ hodnotiace správy, ktoré diferencovali 

krajiny na tie, ktoré splnili podmienky na vstup do „elitného klubu“ EÚ a tie krajiny, ktoré museli eńte počkať.  
5
(http://www.democraticaudit.com/the-uks-changing-democracy-the-2018-democratic-audit/ 

6
 Freedom House Index (vydáva kaņdoročne od roku 1973 správu o stave slobody, demokracie a ğudských práv 

vo svete Freedom in the World) pouņíva dve základné dimenzie: politické práva (konkurencia a participácia) 

a občianske slobody. Kaņdá dimenzia sa meria na sedemstupņovej ńkále a krajiny s najvyńńím stupņom 

demokracie získavajú hodnoty 1-1 a s najniņńím stupņom 7-7. Týmto spôsobom ostáva priestor na diferenciáciu 

rôznych typov polo-demokratických a polo-autoritárskych reņimov. Krajiny, ktoré dosahujú priemer medzi 1 - 

2,5 sa povaņujú za slobodné; s priemerom medzi 3 – 5, 5 za čiastočne slobodné a priemer medzi 5 – 5, 7 značí, 

ņe ide o krajiny bez politickej slobody. Hodnotenie, ktoré sa uskutočnilo v rokoch 1990 – 1991, zahŕņalo 165 

krajín a klasifikovalo 65 krajín ako slobodných, 50 ako čiastočne slobodných a 50 ako neslobodných. Vtedajńie 

Československo získalo priemer 2,0 (Sorensen 1993, s. 16 – 19). Hodnotenie za rok 2018 klasifikuje 88 krajín 

ako slobodných (vrátane SR), 58 krajín ako čiastočne slobodných a 49 ako neslobodných. 

(https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world). 

http://www.democraticaudit.com/the-uks-changing-democracy-the-2018-democratic-audit/
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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povedal, ņe sme ako slepí v tme, nielenņe nedokáņeme odpovedať na otázku kvality 

demokracie, ale nevieme ani akým spôsobom nájsť odpoveď.  

 Napriek tomu sa otázkam nielen vnútornej kvality demokracie, ale aj jej performatívnym 

prejavom v priebehu predchádzajúcich desaťročí venovali viacerí autori a inńtitúcie (napr. 

Beetham 1999, Berg-Schlosser 2004, Ringen, 2007) rovnako na európskom kontinente ako aj 

v globálnom meradle. Na Slovensku začal Inńtitút pre verejné otázky (IVO) v roku 2008 

hodnotiť kvalitu demokracie pod názvom projektu IVO Barometer (v období 2008 – 2012 

vydával kaņdoročne sumárne hodnotenie stavu demokracie) a následne pokračoval v rámci 

projektu s názvom Otvorenejšie Slovensko (2013 – 2015). Cieğom bolo pozrieť sa bliņńie na 

fungovanie demokracie, ktorá síce spĝņala základné poņiadavky kladené na demokratický 

reņim, avńak to neznamenalo, ņe demokratické princípy boli vńeobecne reńpektované 

a realizovali sa bez zásadných nedostatkov. Hodnotenie kvality demokracie je vńak 

komplikovaným procesom a nie je ğahké nájsť jednoznačné odpovede ani na základné otázky. 

Kritickú reflexiu konceptuálnej a metodologickej stránky výskumu IVO, ktoré zniņujú 

výpovednú hodnotu indexov a nameraných hodnôt pri stanovení celkového agregovaného 

indexu kvality demokracie, poskytuje ńtúdia B. Dolného (Dolný 2010).  

 Na základe akceptovania rôznych typov klasifikácie a hodnotenia kvality demokracie sa 

v medzinárodnej politike vytvárajú rôzne konfigurácie a zoskupenia krajín a národov, ktoré 

povaņujú globálni mocenskí aktéri za viac alebo menej demokratické a na základe toho sa 

vytvára ich obraz, postavenie a získavajú vplyv v rozhodovaní na medzinárodnej scéne. Preto 

politickým a ekonomickým lídrom kaņdej krajiny do istej miery vņdy záleņí na tom, ako je 

hodnotená ich krajina či reņim v medzinárodných porovnaniach.  

 

Demokracia a demokratizácia 

 

Hoci v literatúre sa môņeme stretnúť s celým radom teoretických prístupov k re/definovaniu 

demokracie, veğmi často sa autori, ktorí sa pokúńajú zachytiť demokratickú prax vracajú 

k chápaniu ´modernej politickej demokracie´ v práci J. Schumpetera Capitalism, Socialism 

and Democracy. Ide mu v nej o „revíziu klasickej demokratickej doktríny“, pričom 

zdôrazņuje význam volebnej procedúry a demokraciu definuje ako „....také inńtitucionálne 

usporiadanie na dosiahnutie politických rozhodnutí, v ktorom jednotlivci získavajú moc 

rozhodovať v konkurenčnom zápase o volebné hlasy ğudí“ (Schumpeter, 1942, s. 269). 

Demokracia je v jeho „procedurálnom“ poņatí predovńetkým metódou rozhodovania 

a predstavuje iba jeden z moņných politických postupov. Tento realistický prístup 

najvýstiņnejńie vyjadruje moņnosť voličov rozhodnúť o ďalńej existencii či odvolaní 

vládnucej garnitúry prostredníctvom slobodných volieb. Treba vńak mať na zreteli, ņe ani 

slobodné voğby nie sú vńeliekom a môņu za istých okolností predstavovať ohrozenie nielen 

rodiacej sa, ale aj uņ etablovanej demokracie. Ako uvádza S.K. White „...voğby môņu 

rovnakou mierou legitimovať ako aj delegitimizovať demokratický reņim“ (2017, s. 28). 

Závisí to od úrovne demokratickej spoločenskej atmosféry, stupņa verejnej podpory či 

odmietnutia demokratických princípov, teda od celkového stavu preferovaných hodnôt v 

demokratickej politickej kultúre určujúcej vedomie a správanie rozhodujúcich politických 

aktérov, ku ktorým patrí predovńetkým verejnosť.
7
  

 Demokraciu ako politickú metódu či procedúru vńak treba odlíńiť od sociálneho 

a politického procesu demokratizácie ako súhrnu nezávisle premenných. Politickí vedci sa 

v zásade zhodujú, ņe demokratizácia je prechodom, tranzíciou od nedemokratického 

usporiadania k demokracii, pričom ide o komplexný viacfázový proces. Pri historickom 

                                                           
7
 Na príklade politického vývoja na Slovensku po roku 1993 by sme mohli poukázať na mobilizáciu verejnosti 

pri odmietnutí mečiarizmu v parlamentných voğbách v roku 1998 alebo pri odmietnutí populistickej, 

neonacistickej politickej strany Kotleba – ĞSNŃ vo voğbách do VÚC v roku 2017.  
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pohğade na procesy demokratickej tranzície je jasné, ņe v nich neexistuje nijaká vopred daná 

istota či „recept“ ako dospieť k demokracii. Kaņdý takýto prechod obsahoval celý rad udalostí 

a javov rozmanitej intenzity a trvania, v centre ktorých stáli rozličné typy politických 

a sociálnych aktérov a výsledok ich pôsobenia nebol nikdy vopred daný. Najčastejńie citovaní 

autori zaoberajúci sa prechodmi k demokracii v krajinách Latinskej Ameriky a juņnej Európy 

konńtatujú, ņe výsledkom tranzície „...môņe byť ustanovenie politickej demokracie alebo 

reńtaurácia novej a moņno eńte tuhńej formy autoritárskej vlády“ (O´Donnell, Schmitter, 1986, 

s. 3). 

 K dosiahnutiu plne etablovanej, akceptovanej demokracii a demokratického reņimu je 

potrebné prejsť ďalńími fázami „prehlbovania a upevņovania demokracie“, ktorých výstupy 

sú vńade podobné, ale v kaņdej krajine majú ńpecifickú podobu, môņu sa týkať rozdielnych 

priorít a význam zohráva aj poradie uskutočņovania jednotlivých opatrení. Ďalńím krokom je 

etapa konsolidovania demokracie, v ktorej sa demokratické normy a pravidlá reńpektujú ako 

„záväzné pravidlá hry“, pričom americký politológ A. Przeworski označuje tento stav ako 

„the only game in town“ a pokračuje: „O konsolidovanej demokracii moņno hovoriť aņ 

potom, keď svojim fungovaním posilņuje samú seba, teda keď vńetky relevantné politické sily 

povaņujú za najoptimálnejńie pokračovať v podriadení svojich hodnôt a záujmov neistému 

výsledku vzájomného pôsobenia demokratických inńtitúcií“ (Przeworski, 1991, s. 26). 

 Neraz sa moņno stretnúť s argumentom, ņe demokratická konsolidácia nie je výlučne 

politickým procesom, ale ņe si vyņaduje aj sociálne a ekonomické zmeny. Vo viacerých 

spoločnostiach a to nielen v rámci postkomunistického sveta, klesá politická podpora 

demokraticky zvoleným lídrom práve v dôsledku neobmedzeného rastu sociálnych 

a ekonomických nerovností, čo môņe viesť k „cyklickej delegitimizácii“ demokratických 

reņimov. O rozsahu tohto nebezpečenstva hovoril R. Dahrendorf ako o „nástupe ázijských 

hodnôt“ v európskom priestore, pričom ich chápe ako nástup autoritárskych tendencií 

zabezpečujúcich síce vysokú produktivitu práce, sluńnú ņivotnú úroveņ, ńtátom vynútenú 

spoločenskú solidaritu, ale zároveņ oklieńťovanie osobných slobôd, nezáujem o marginálne 

skupiny populácie a presadzovanie poriadku aj na úkor opustenia demokratických hodnôt. Vo 

vzťahu k presadzovaniu „ázijských hodnôt“ v politickom vývoji v stredovýchodnej Európe 

povedal: „Nebojím sa návratu komunizmu, neverím, ņe sa vráti totalita. Autoritári sa vńak 

presadia: nech sa ğudia venujú svojim veciam. O ńtát, hospodárstvo a bezpečnosť na ulici sa 

postaráme my.....Neńťastie sa najčastejńie rodí v strede politického spektra a zakorení sa skôr, 

ako ğudia zistia, čo vńetko je s ním spojené“ (Dahrendorf 1996). 

 Pokiağ ide charakterizovanie konsolidovanej demokracie, existuje zásadná zhoda 

o existencii ńirokého spektra takýchto reņimov, pričom môņeme hovoriť o kontinuu od nízkej 

aņ po vysokú kvalitu demokracie (pozri Schmitter, Karl, 1995). J. Linz s A. Stepanom 

vypracovali vlastnú pracovnú definíciu konsolidovanej demokracie, ktorá obsahuje dimenziu 

behaviorálnu (nikto zo signifikantných spoločenských aktérov sa neusiluje o zmenu 

demokratického reņimu);hodnotovú (prevaņná väčńina verejnosti preferuje demokratické 

hodnoty a podporuje demokratický reņim aj v prípade serióznych ekonomických problémov či 

niečím iným podmienenej nespokojnosti, pričom antidemokratické sily sú veğmi limitované 

a viac-menej izolované) a konštitucionálnu (vládnuce a mimovládne sily sú pripravené 

a zvyknuté reńpektovať zákon a demokratické pravidlá pri rieńení akejkoğvek situácie 

a konfliktu. (pozri Linz, Stepan 1996, s. 15-17) Títo autori stanovujú podmienky, bez splnenia 

ktorých nemoņno vôbec uvaņovať o ńtádiu konsolidovanej demokracie a jednou z nich je 

konńtatovanie: „Iba demokracie sa môņu stať konsolidovanými demokraciami“ (Linz, Stepan, 

1996, s. 15). 

 Hodnotiť stupeņ demokratickosti reņimu je pre jednotlivca ğahńie, ak nemusí uvaņovať 

o abstraktných ideologických princípoch (pozri Rose, 1994), ale sústredí sa na opis vlastného 

vnímania fungovania demokratických princípov a zamyslí sa nad vlastnými postojmi 
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a hodnotením existujúceho systému. Viaceré analýzy vzťahu občanov k demokratickému 

reņimu totiņ potvrdzujú, ņe je potrebné rozlińovať medzi legitimitou demokracie ako takej 

a mierou ne/spokojnosti s fungovaním demokratických princípov, dosiahnutými výsledkami 

politiky v konkrétnom historickom čase
8
. Nemoņno konńtatovať, ņe je to vńeobecne 

akceptovaný prístup, pretoņe celý rad autorov má odlińný názor. 
9
 Podstata ich argumentácie 

spočíva v presvedčení, ņe občania v podstate nerozlińujú medzi podporou demokratického 

reņimu vo vńeobecnosti a svojimi konkrétnymi skúsenosťami v kaņdodennom ņivote. 

Výsledkom sú potom tvrdenia, ktoré interpretujú nízku úroveņ spokojnosti občanov 

s fungovaním demokratických inńtitúcií ako ne/priame vyjadrenie nízkej podpory 

demokratickému systému alebo inými slovami, chápu mieru podpory konkrétnej politickej 

konfigurácie a jej politiky ako relevantný ukazovateğ podpory reņimu ako celku.  

 Ak prijmeme hoci minimalistický výklad obsahu kategórie legitimity, dosadíme si pod 

legitimitu pozitívne postoje občanov voči demokratickým inńtitúciám vo vńeobecnosti, 

pretoņe demokratický reņim povaņujú na najprijateğnejńiu formu vlády vo svojej krajine. 

Samozrejme, ņe nijaký systém nie je úplne legitímny v očiach všetkých svojich občanov, 

pretoņe jednotlivci sa líńia mierou intenzity pozitívnej podpory demokratických inńtitúcií. 

A okrem toho na aktuálnosti nič nestráca ani okrídlený Churchillov výrok o tom, ņe to 

vńetkých zlých spôsobov vlády je demokracia eńte vņdy tým najmenńím zlom. S tým súvisia 

aj postoje občanov k moņnej alternatíve demokratického reņimu, teda k reņimu pevnej ruky, či 

k autoritárskym systémom.  

 Hoci ğudia môņu prijímať demokratický reņim jednoznačne pozitívne a byť presvedčení, 

ņe napriek nedostatkom a niektorým zlyhaniam jeho inńtitúcií, sú tieto predsa len lepńie ako 

akékoğvek iné, môņu byť zároveņ aj rozhodnými kritikmi fungovania a praktického výkonu 

politickej demokracie. Neschopnosť politiky a jej predstaviteğov rieńiť tie problémy, ktoré 

ğudia povaņujú v určitom časovom období za najdôleņitejńie, neplnenie predvolebných sğubov 

a očakávaní, vedú k politickej nespokojnosti, ktorá je vyjadrením občianskej frustrácie 

odvodenej z diskrepancie medzi tým, čo je a tým, čo bolo sğúbené, ņe bude. Politická 

nespokojnosť teda vzniká na základe občianskeho hodnotenia konkrétnych politík daného 

reņimu, aktivít jeho politických predstaviteğov a dopadov ich pôsobenia v kaņdodennom 

ņivote. To eńte vńak zďaleka neznamená, ņe občania by boli náchylní akceptovať iný ako 

demokratický reņim, vyjadrujú len svoju nespokojnosť s tým, ako funguje a k čomu sa 

dopracovala existujúca vládnuca garnitúra. Tým sa napĝņa jedna z predností demokratického 

reņimu, ktorá umoņņuje, aby občania povedali svojej vláde vo voğbách to známe GO HOME! 

 V súčasnosti sa stalo nepísaným pravidlom, ņe vo vńetkých demokraciách klesá 

v medzivolebnom období podpora občanov vládnucemu subjektu, resp. vládnucej koalícii, 

lebo jeho/jej politiku a predstaviteğov robia zodpovednými za vńetky chyby, zlyhania 

a opatrenia, ktoré nezodpovedajú ich ņelaniam. Niekedy sa tieto nálady obyvateğstva 

označujú ako kríza alebo patológia demokracie, o ktorej sa hovorí uņ pár desaťročí, ale to eńte 

stále neznamená, ņe by nespokojnosť s výkonom politiky a vlád viedla ku kolapsu 

demokratických reņimov. Za určitý prelom v tejto relatívne optimistickej prognóze sa 

v súčasnosti povaņuje nástup populistických, autoritárskych a nacionalistických politických 

síl v Európe a naprieč celým svetom. J.Rupnik v lete 2018 konńtatoval, ņe: „ Nikto v strednej 

Európe neodporúča iný ako demokratický reņim, nikto sa nechce vzdať individuálnych slobôd 

                                                           
8
 Problematike odlíńenia legitímnosti demokratického reņimu a vyjadrenia nespokojnosti s fungovaním 

demokratických inńtitúcií sa venujú viaceré práce analyzujúce situáciu v jednotlivých krajinách. Napr. Fuchs, 

Klingemann 2000; Montero, Gunther, Torcal 1997; Linz, Stepan 1996, Plasser, Ulram 1997; Norris 1999; 

Westle 2007 ; Weßels, 2016. 
9
 Príkladom takéhoto prístupu môņu byť práce: Tóka 1995; Anderson, Guillory 1997; Lowell 2001. Z nańich 

autorov takmer vńetky interpretácie výskumov verejnej mienky týkajúce sa dôvery k základným politickým 

inńtitúciám.  
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získaných v roku 1989, ale ťaņko posúdiť, do akej miery počas predchádzajúcich 20 rokov 

liberálnej demokracie vytvorili politické inńtitúcie a občianska spoločnosť hrádzu voči vlne 

populizmu a nacionalizmu.“ (s. 35) Zdá sa, ņe obavy o budúcnosť demokratických reņimov 

postupne narastajú a to nielen v prostredí profesionálnych politikov, ale aj v akademických 

analýzach. Hğadajú sa vysvetlenia týchto posunov na politickej scéne a moņnosti eliminácie 

faktorov, ktoré môņu reálne ohroziť fungovanie demokratických princípov. Rastúca voličská 

podpora stranám hlásiacim sa k populistickým a autoritárskym hodnotám ovplyvņuje 

ńtandardnú politickú súťaņ takmer na celom svete. Na základe komparatívnej analýzy dát 

z výskumov European Social Survey 2002 – 2014 (ESS) môņe byť jedným z vysvetlení 

„...vnímanie kultúrnych ohrození, pričom rýchle a hlboké zmeny hodnôt v postindustriálnych 

spoločnostiach v priebehu uplynulých desaťročí významne ovplyvnili základné pocity 

sociálnej identity späté s hodnotami rodiny, viery a národa. Tento vývoj viedol k pocitom 

´kultúrneho ohrozenia´, ktoré aktivovalo autoritárske hodnoty a volebnú podporu pre 

populistické strany s autoritárskou politikou najmä medzi starńími a menej vzdelanými 

občanmi.“ (Norris, Inglehart, 2017).  

 Podobné vysvetlenia nás privádzajú ku konceptuálnemu vymedzeniu politickej kultúry 

v zmysle klasickej funkcionalistickej tradície, ktorá poukazuje na to, akým spôsobom 

(internalizované) hodnoty určujú správanie – často pritom ińlo o statický a deterministický 

výklad vzájomného vzťahu kultúry a konania. Stúpenci tohto prístupu (z najznámejńích 

menujeme aspoņ niektorých: S. Lipset, G. Almond, S. Verba, L. Pye) vypracovali pôvodne 

provokatívny politicko-kultúrny model demokracie a demokratizácie. Procesy demokratizácie 

majú v ich ponímaní evolučný charakter a predstavujú symbiózu kognitívnych, 

emocionálnych a hodnotových orientácií individuálnych (a následne aj kolektívnych) aktérov 

vo vzťahu k politickým javom. Pre tranzíciu a následnú konsolidáciu demokracie je potom 

nevyhnutná existencia ńpecifických hodnotových orientácií, teda občianskej kultúry a určitá 

úroveņ ekonomického rozvoja. Občiansku politickú kultúru predstavuje v tomto ponímaní 

konzistentný, vzájomne súdrņný komplex hodnotových orientácií a vzorov správania. 

V klasických prácach o politickej kultúre sa signály prejavov nespokojnosti s demokratickým 

systémom explicitne alebo implicitne povaņovali za ohrozenie, či krízu legitimity 

demokratického reņimu. Následné vlny spochybņovania a odmietania politicko-kultúrneho 

prístupu pri analýze demokracie sa striedali s adoráciou modelov modernizácie, 

korporativizmu, elitizmu, konfliktualistických výkladov sociálnej zmeny, racionálneho 

výberu a ich rozmanitých modifikácií. Napriek kritickým hlasom, nejednoznačnému 

vymedzeniu obsahu a spôsobov verifikácie úrovne politickej kultúry, ostáva doposiağ 

relevantným rámcom analýzy demokracie a ako dokazuje spomínaná analýza P. Norris a R. 

Ingleharta, zaņíva opätovnú renesanciu.  

 

Hodnoty demokracie vo výskume EVS z roku 2017 na Slovensku 

 

Meranie podpory demokratickému reņimu sa zvyčajne uskutočņuje prostredníctvom odpovedí 

respondentov na otázky, ktorý typ politického systému povaņujú za najvhodnejńí pre svoju 

krajinu, do akej miery sú pripravení sa zapojiť do rôznych foriem politického konania, či ich 

zaujíma politika a ako často sledujú politické dianie v médiách. Súčasťou otázok je dôvera 

k politickým stranám a posúdenie ich úlohy v spoločnosti, otázky späté s preferovanými 

cieğmi budúceho vývoja svojej krajiny a mierou organizovanosti v rôznych občianskych, 

charitatívnych, environmentálnych a politických organizáciách.  
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Záujem o politiku 

 

Záujem o politiku sa vo výskume EVS skúma vo vńeobecnej rovine, teda otázkou „Do akej 

miery vás zaujíma politika?“ a druhým indikátorom tohto záujmu je miera pravidelného 

sledovania politického diania v médiách. Otázka týkajúca sa vńeobecného záujmu o politické 

dianie bola na Slovensku doteraz poloņená v troch zo ńtyroch vĝn EVS.  

 Z grafu č.1 je očividný kontinuálny pokles záujmu o politiku. Zatiağ čo v roku 1991 sa 

o politiku zaujímala (veğmi + trochu ma zaujíma) takmer polovica opýtaných (47,9 %), tak 

v roku 2017 tento záujem deklarovala trocha viac ako tretina (36,4 %) respondentov, čo 

znamená pokles o 11,5 percentuálnych bodov.  

 O politiku sa zaujímajú hlavne ğudia s vysokońkolským vzdelaním a bývajúci v najväčńích 

mestách s viac ako 100 tisíc obyvateğmi.  

 V porovnaní s rokom 1991 narástol podiel tých, ktorých politika vôbec nezaujíma aņ na 

jednu ńtvrtinu (25,3 %), čo predstavuje nárast o 10,9 percentuálnych bodov. Ide predovńetkým 

o ğudí z najmladńích vekových kategórií a ğudí so základným vzdelaním.  

 

Graf č.1: Záujem o politiku v rokoch 1991, 2008 a 2017 

 

 
 

Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017 

 

Frekvencia sledovania politického diania v médiách 

 

Pokiağ ide o hlavné zdroje sledovania politiky v médiách, tradičné médiá – TV, rozhlas a 

tlač/noviny – ostávajú najčastejńím zdrojom získavania informácií. Starńia generácia a 

respondenti z menńích sídiel do 1000 obyvateğov sledujú politiku najmä prostredníctvom 

pozerania televízie a počúvania rozhlasu.  

 Mladńia generácia sa viac zaujíma o politiku prostredníctvom sociálnych sietí – naopak, 

starńia generácia s niņńím vzdelaním (základné vzdelanie a stredné bez maturity) takmer 

nikdy nesleduje politiku na sociálnych sieťach (FB, Twitter, Instagram…).  
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Graf č. 2: Frekvencia sledovania politického diania v médiách 
 

 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017 

 

Ochota zapojiť sa do vybraných foriem politického konania 

 

Respondentom boli predloņené ńtyri formy politického konania, a to: podpisovanie petícií, 

zapojenie sa do bojkotu, účasť na ohlásených (povolených) demonńtráciách a účasť na 

neschválených ńtrajkoch. Ku kaņdej z týchto foriem politického konania sa vyjadrovali, či sa 

uņ zapojili, prípadne potenciálne by boli ochotní sa zapojiť alebo ju úplne odmietajú, teda 

nikdy by sa nezapojili.  

Petície – stredná a starńia generácia častejńie potvrdzuje, ņe sa uņ zúčastnili podpisových 

akcií, najstarńia generácia tvrdí, ņe by sa nikdy niečoho podobného nezúčastnili, rovnako ako 

aj respondenti s niņńím vzdelaním.  

Bojkot – je to aktivita málo známa v nańich podmienkach. Nie je jasné, čo si ğudia 

predstavujú pod bojkotom, môņe to byť napr. aj odmietnutie nakupovať isté výrobky, 

odmietanie participovať práve na rôznych politických aktivitách a pod. Z tohto dôvodu je 

problematická interpretácia tohto typu politického konania.  

Pripravenosť zúčastniť sa na ohlásených (povolených) demonńtráciách deklaruje 39% 

respondentov na Slovensku a podobnú tendenciu vidíme v pripravenosti zúčastniť sa na 

neschválených ńtrajkoch (19%).  
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Graf č.3: Ochota zapojiť sa do vybraných foriem politického konania  
 

 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017 

 

Tabuğka č. 1: Ochota zapojiť sa do vybraných foriem politického konania 

 
 Podpisovanie petícií 

Uņ som sa zapojil Bol by som ochotný zapojiť sa Nikdy by som sa nezapojil Nevie + neodpov. 

Rok 1991 34,8 31,9 18,1 15,3 

Rok 1999 57,0 21,6 17,4 4,0 

Rok 2008 34,0 27,6 28,3 10,2 

Rok 2017 38,4 31,3 26,3 4,0 

 

 Zapojenie sa do bojkotu 

Uņ som sa zapojil Bol by som ochotný zapojiť sa Nikdy by som sa nezapojil Nevie + neodpov. 

Rok 1991 3,3 27,7 44,1 24,8 

Rok 1999 3,5 24,0 55,3 17,2 

Rok 2008 1,9 21,0 62,5 14,5 

Rok 2017 3,9 31,4 54,8 9,9 

 Účasť na ohlásených (povolených) demonštráciách 

Uņ som sa zapojil Bol by som ochotný zapojiť sa Nikdy by som sa nezapojil Nevie + neodpov. 

Rok 1991 19,8 45,2 21,6 13,4 

Rok 1999 13,0 39,5 38,7 8,8 

Rok 2008 4,9 26,0 56,6 12,5 

Rok 2017 5,1 33,8 54,5 6,6 

 

 Účasť na neschválených štrajkoch 

Uņ som sa zapojil Bol by som ochotný zapojiť sa Nikdy by som sa nezapojil Nevie + neodpov. 

Rok 1991 5,6 29,8 43,8 20,9 

Rok 1999 1,9 17,1 62,4 18,6 

Rok 2008 0,7 8,0 79,2 12,1 

Rok 2017 2,1 16,7 72,4 8,7 
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Účasť na voľbách 

 

Zaujímalo nás, do akej miery respondenti uplatņujú svoje volebné právo na troch úrovniach 

volieb – voğby do miestnych samospráv, parlamentné voğby do NR SR a voğby do 

Európskeho parlamentu. Graf č.4 ukazuje, ņe u respondentov dochádza k výraznému rozporu 

medzi deklarovanou účasťou na voğbách a reálnou účasťou, ktorá je výrazne niņńia.  

Spočítali sme varianty odpovedí „vņdy + zvyčajne vņdy“ sa zúčastņuje volieb, odpočítali od 

reálnej účasti a porovnali najvyńńí rozdiel. Respondenti vo svojich odpovediach najviac 

„navýńili“, účasť na voğbách do Európskeho parlamentu, a to aņ o 51,9 %. Účasť na voğbách 

do miestnych samospráv deklarovalo o 34,2 % viac opýtaných a najviac sa respondenti 

priblíņili reálnej účasti v prípade Parlamentných volieb do NR SR, kde o 21 % viac opýtaných 

deklarovalo účasť na týchto voğbách.  

 Najvyńńí podiel tých respondentov, ktorí sa nikdy nezúčastņujú volieb bol v prípade volieb 

do Európskeho parlamentu (30,1 %). Z hğadiska reálnej neúčasti na týchto voğbách je tento 

podiel výrazne vyńńí.  

 

Graf č.4: Účasť na voľbách  

 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017  

 

Dôvera k politickým stranám 

 

V dotazníku EVS sa skúma dôvera k rôznym vybraným inńtitúciám, medzi nimi aj 

k politickým stranám. Táto otázka bola poloņená len v rokoch 2008 a 2017. Najniņńia miera 

dôvery spomedzi 18 vybraných inńtitúcií bola zistená k politickým stranám. Odpovede 

respondentov nám v grafe č. 5 ukazujú v roku 2017 mierny pokles dôvery k politickým 

stranám, ale čo je varovné, v porovnaní s rokom 2008 výraznejńie narástol podiel tých, ktorí 

vôbec nedôverujú politickým stranám, a to z jednej ńtvrtiny na takmer jednu tretinu, čo 

predstavuje nárast o 7,1 percentuálneho bodu.  

 Preto je namieste otázka, či nízka miera dôvery k ńtandardným politickým stranám súvisí s 

mnoņstvom ńkandálov a rôznych korupčných a iných káuz spätých s predstaviteğmi týchto 

politických strán? Vo väčńine prípadov ide o nízku mieru sebareflexie politikov, ich neochotu 

prebrať zodpovednosť za chybné rozhodnutia a odstúpiť zo svojich funkcií.  

 Dôsledok – vznik neńtandardných politických strán na Slovensku (OĞaNO, SME 

RODINA – Boris Kollár, Kotleba – Ğudová strana Nańe Slovensko).  
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Graf č. 5: Dôvera k inštitúciám – politické strany 
 

 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017  

 

Úlohy politických strán 

 

Respondentom bola predloņená batéria ńiestich vybraných výrokov, ktoré boli zamerané na 

úlohy politických strán v ņivote spoločnosti. Respondenti sa vyjadrovali ku kaņdému výroku 

nakoğko s ním súhlasia alebo nesúhlasia Z analytických dôvodov sme zlúčili kategórie úplne 

+ skôr súhlasím, resp. vôbec + skôr nesúhlasím. S dvomi výrokmi, ktoré negatívne 

charakterizujú úlohu politických strán v spoločnosti súhlasila výrazná väčńina respondentov.  

Politické strany kritizujú jedna druhú, v skutočnosti sú ale vńetky rovnaké (80,1 %). 

Politické strany len rozdeğujú verejnosť (74 %).  

 Medzi tými, ktorí povaņujú politické strany za uņitočné a vyznávajú demokratické princípy 

je 40 % respondentov z najmladńej generácie (18-24 rokov) a rovnakých 40% z najstarńej 

generácie (65 a viac); patria k nim predovńetkým respondenti s vysokońkolským vzdelaním, 

respondenti z väčńích miest (40%) a veğkých miest (45%), prevaņne z Banskobystrického 

(53%) a Trenčianskeho kraja (43%). 

 Respondenti, ktorí majú najkritickejńie hodnotenie politických strán patria k strednej 

generácii, respondenti so stredońkolským vzdelaním bez maturity, bývajúci v mestách s 20 

000-100 000 obyvateğmi a respondenti z Nitrianskeho kraja (55%).  
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Graf č. 6: Úlohy politických strán 
 

 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017 

 

Typy politických systémov a spôsob spravovania Slovenska 

 

Otázka zameraná na posudzovanie ńtyroch typov mocenských systémov nebola v EVS 

pouņitá len v roku 1991. Respondenti pomocou ńtvorstupņovej ńkály (od veğmi dobrý po 

veğmi zlý) mali moņnosť posúdiť kaņdý z týchto ńtyroch typov.  

Moņnosť spravovania krajiny silným vodcom, ktorý sa nemusí trápiť s parlamentom a 

voğbami odmietajú takmer dve tretiny (64,6 %) opýtaných. Naproti tomu viac ako ńtvrtina 

(26,9 %) respondentov povaņuje takýto typ politického systému za dobrý (veğmi+skôr dobrý). 

V porovnaní s rokom 2008 vzrástol počet tých, ktorí povaņujú tento typ systému za dobrý o 

15,4 percentuálnych bodov.  

 

Tabuğka č. 2: Vláda silného vodcu 

 
 Vláda silného vodcu, ktorý ktorý sa nemusí trápiť s parlamentom a voľbami 

 Veğmi dobrý Skôr dobrý Skôr zlý Veğmi zlý Nevie + neodp. 

Rok 1999 5,4 12,6 36,3 37,0 8,7 

Rok 2008 1,9 9,6 31,5 44,3 12,7 

Rok 2017 3,7 23,2 33,0 31,6 8,5 

 

 Prijateğnejńia je predstava spravovania krajiny expertmi – na Slovensku s tým súhlasia 

takmer tri ńtvrtiny (72,4 %) opýtaných. Ide o systém, keď nie vláda, ale odborníci rozhodujú 

podğa toho, čo sami povaņujú za najlepńie pre Slovensko. V prípade posudzovania systému 

vlády odborníkov nenastali v porovnaní s rokom 2008 takmer ņiadne zmeny (tabuğka č. 2). 

 

Tabuğka č. 3: Nie vláda, ale odborníci rozhodujú  

 
 Nie vláda, ale odborníci rozhodujú podľa toho, čo sami povaţujú za najlepšie pre Slovensko 

 Veğmi dobrý Skôr dobrý Skôr zlý Veğmi zlý Nevie + neodp. 

Rok 1999 35,0 45,7 11,5 2,1 5,7 

Rok 2008 19,5 52,6 11,0 3,6 13,2 

Rok 2017 24,0 48,4 14,3 3,8 9,5 
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 Moņnosť spravovania krajiny armádou odmieta 77,5 % respondentov na Slovensku oproti 

14,8 % opýtaných, ktorí povaņujú tento systém za dobrý (veğmi + skôr dobrý). V porovnaní 

s rokom 2008 dońlo k nárastu podpory tohto systému o 11,7 percentuálnych bodov. Naproti 

tomu dońlo k výraznému poklesu tých, ktorí povaņujú spravovanie krajiny armádou za veğmi 

zlý systém o 20,6 percentuálnych bodov.  

 

Tabuğka č. 4: Armáda spravuje krajinu  

 
 Keď armáda spravuje krajinu 

 Veğmi dobrý Skôr dobrý Skôr zlý Veğmi zlý Nevie + neodp. 

Rok 1999 0,7 6,2 37,5 48,0 7,6 

Rok 2008 0,1 3,0 28,2 58,5 10,2 

Rok 2017 1,9 12,9 39,6 37,9 7,7 

 

 Demokratický politický systém preferujú ńtyri pätiny (80,9 %) občanov SR. Podpora 

demokratického politického systému je od roku 1999 stabilizovaná bez väčńích výkyvov. Na 

druhej strane zvýńená podpora vlády silného vodcu a aj mierne vyńńia podpora spravovania 

krajiny armádou nabáda k zvýńenej opatrnosti. Z nańej histórie a aj zo skúseností viacerých 

krajín vo svete vieme, ņe aj prívrņenci autoritarskych reņimov môņu preferovať demokartický 

politický systém, ale len dovtedy kým oni sami nezískajú moc a následne neobmedzia 

demokratické práva občanov.  

 

Tabuğka č. 5: Demokratický politický systém  

 
 Demokratický politický systém 

 Veğmi dobrý Skôr dobrý Skôr zlý Veğmi zlý Nevie + neodp. 

Rok 1999 28,7 46,4 9,7 4,4 10,8 

Rok 2008 21,8 54,1 8,6 1,8 13,7 

Rok 2017 30,9 50,0 8,7 3,1 7,3 

 

Graf č. 7: Typy politických systémov a spôsob spravovania Slovenska  
 

 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017  
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Členstvo v dobrovoľných organizáciách – politické strany a hnutia 

 

Otázka zameraná na vývoj sociálneho zdruņovania sa vo výskume EVS na Slovensku poloņila 

vo vńetkých ńtyroch vlnách. Respondentom bol predloņený zoznam dobrovoğných organizácií 

v rámci ktorého sa vyjadrovali ku kaņdej z nich, či sú členmi. Z odpovedí respondentov je 

evidentné, ņe na Slovensku tvoria najvyńńí podiel (74, 8 %) takí, ktorí nepatria do ņiadnej 

z predloņených dobrovoğných organizácií. Nás predovńetkým zaujímalo, aký veğký je podiel 

tých ğudí, ktorí sú členmi politických strán a hnutí. Výsledky výskumu ukázali veğmi nízky 

podiel takýchto ğudí (0, 7 %), a preto nie je moņné túto skupinu ďalej ńtatisticky analyzovať.  

 

Graf č.8: Členstvo v dobrovoľných organizáciách 

 

 
 

Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017 

 

 Z hğadiska vývoja členstva v politických stranách a hnutiach bol dosiahnutý najvyńńí 

podiel členov v roku 1999 (6,6 %), čo bolo výsledkom vytvárania nových politických strán 

a hnutí v podmienkach slobodnej súťaņe. Odvtedy nastal výrazný pokles členstva, čo súvisí aj 

so zánikom veğkých strán a hnutí po prelome milénia a v posledných rokoch nástup 

neńtandardných politických subjektov s minimálnou členskou základņou.  
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Tabuğka č. 6: Členstvo respondenta v politických stranách a hnutiach 

 
Rok  Označil Neoznačil 

1991  2,6 97,4 

1999  6,6 93,4 

2008  1,1 98,9 

2017 0,7 99,3 

 

 Klesajúci počet členov politických strán a hnutí moņno interpretovať na jednej strane ako 

sklamanie občanov s pôsobením politických strán na verejnosti, so vzájomným osočovaním 

lídrov, sériou korupčných ńkandálov a neschopnosťou nájsť konsenzuálne rieńenia nielen 

v orientácii vnútornej, ale i zahraničnej politiky. Na druhej strane neńtandardnosť niektorých 

politických subjektov, ktoré sú zastúpené aj v NR SR (napr. OĞaNO alebo SME RODINA – 

Boris Kollár) sa prejavuje aj v tom, ņe ich proklamovaná antistraníckosť sa viaņe aj 

s nezáujmom o formovanie vlastných regionálnych straníckych ńtruktúr a takmer odmietnutím 

vytvárania registrovanej členskej základne.  

 

Najdôleţitejšie ciele Slovenska na najbliţších 10 rokov 

 

Výskum EVS sa zameriava aj na uvaņovanie o budúcnosti, to znamená, na aké ciele by sa 

malo Slovensko zamerať v priebehu najbliņńích 10 rokov. Respondenti si mohli vyberať zo 

ńtyroch predloņených cieğov. Vzhğadom na to, ņe otázka nebola na Slovensku súčasťou 

dotazníka v rokoch 1999 a 2008 je moņná komparácia len s rokom 1991, teda s obdobím tesne 

po spoločensko-politických zmenách. Z grafu č. 9 je evidentné, ņe poradie cieğov v rokoch 

1991 a 2017 zostalo zachované a dońlo len k zmenám v distribúcii odpovedí, teda v 

percentuálnych podieloch.  

 Pribliņne polovica opýtaných povaņuje za najdôleņitejńí cieğ Slovenska na najbliņńích 10 

rokov vysokú mieru ekonomického rastu (49 %). V porovnaní s rokom 1991, kedy najviac 

preferovalo tento cieğ 69 % opýtaných dońlo k poklesu o 20 percentuálnych bodov. Pokles 

dôleņitosti vysokej miery ekonomického rastu je moņné vysvetliť postupným zvyńovaním 

ņivotnej úrovne a zniņovaním zaostávania za vyspelejńími západnými krajinami. Čiņe ğudí uņ 

začínajú trápiť aj iné problémy ako len existenčné. V súvislosti s rokom 1991 eńte treba 

upozorniť na fakt, ņe v tomto roku začala narastať nezamestnanosť a zároveņ nastalo 

postupné uvoğņovanie cien, čím dońlo k výraznejńiemu poklesu ņivotnej úrovne.  

 Viac ako pätina opýtaných (22 %) preferuje ako najdôleņitejńí cieğ Slovenska na 

najbliņńích 10 rokov moņnosť zabezpečiť, aby ğudia mohli viac hovoriť do vecí, ktoré sa dejú 

na ich pracovisku a v ich obciach. Toto môņe naznačovať záujem viac sa podieğať na 

rozhodnutiach, ktoré sa ich bytostne dotýkajú.  

 Za tretí najdôleņitejńí cieğ Slovenska respondenti povaņujú zaistenie silnej 

obranyschopnosti (18 %). Môņe to súvisieť s celkovým zhorńením bezpečnostnej situácie vo 

svete, so zvýńenou hrozbou terorizmu a pod. Práve táto oblasť zaznamenala v porovnaní 

s rokom 1991 dvojnásobný nárast aņ o 9 percentuálnych bodov.  

 Respondenti najmenej preferujú zo ńtyroch vybraných cieğov Slovenska pokúsiť sa urobiť 

nańe mestá a krajinu krajńími (11 %). Podobne ako v predchádzajúcom prípade, dońlo 

v porovnaní s rokom 1991 k viac ako dvojnásobnému nárastu (o 6 percentuálnych bodov) v 

preferencii tohto cieğa.  
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Graf č. 9: Najdôleţitejšie ciele Slovenska na najbliţších 10 rokov 

 

 
 

Zdroj: Sociologický ústav SAV, EVS 2017  

 

Záver 

 

Súhrnne moņno konńtatovať pokračujúci pokles záujmu o politiku, ako aj sledovanie 

politického diania v médiách od roku 1991 do súčasnosti, čo môņe zvyńovať ńance pre 

etablovanie sa donedávna okrajových politických prúdov.  

 Z hğadiska predloņených ńtyroch typov politického konania, v troch prípadoch existuje 

takmer u tretiny opýtaných potenciál aktívneho konania (bol by som ochotný zapojiť sa). 

Najniņńiu podporu má účasť na neschválených ńtrajkoch.  

 Pokiağ ide o účasť na troch úrovniach volieb – voğby do miestnych samospráv, 

parlamentné voğby do NR SR a voğby do Európskeho parlamentu, ukazuje sa výrazný rozpor 

medzi deklarovanou účasťou na voğbách a reálnou účasťou, ktorá je výrazne niņńia.  

 Súčasná kríza ńtandardného politického systému zaloņeného na politických stranách sa 

prejavuje aj v najniņńej miere dôvery k politickým stranám spomedzi 18 vybraných inńtitúcií. 

Politickým stranám dôveruje len kaņdý piaty respondent. S tým súvisí aj vysoká miera 

súhlasu s výrokmi, ktoré negatívne charakterizujú úlohu politických strán v spoločnosti 

(Politické strany kritizujú jedna druhú, v skutočnosti sú ale vńetky rovnaké a Politické strany 

len rozdeğujú verejnosť). Evidentný je tieņ nárast podpory nedemokratického politického 

systému a spôsobu spravovania Slovenska, kde viac ako ńtvrtina opýtaných povaņuje vládu 

silného vodcu, ktorý sa nemusí trápiť s parlamentom a voğbami, za dobrý.  

 Z hğadiska sociálneho zdruņovania sa prejavil najvyńńí podiel (tri ńtvrtiny) takých, ktorí 

nepatria do ņiadnej z predloņených dobrovoğných organizácií. Kríza ńtandardných politických 

strán sa aj v tomto prípade prejavila vo veğmi nízkom podiele aktívneho členstva 

v politických stranách a hnutiach (0, 7 %).  

 Prezentované zistenia tvoria úvod do podrobnejńích analýz a podotázok zameraných na 

fungovanie demokratických inńtitúcií. Finálny integrovaný dátový súbor EVS 2017, ktorý 

bude k dispozícii v priebehu roku 2019, nám umoņní detailnejńie spracovanie a medzinárodnú 

komparáciu výsledkov zúčastnených krajín.  
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Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na skúmanie vzťahu medzi tromi typmi dôvery: vńeobecnej dôvery, 

inńtitucionálnej dôvery a dôvery v politický systém, pričom sa zameriava na overenie 

platnosti najrozńírenejńích teórií. Zistenia vychádzajúce z Výskumu európskych hodnôt 

poukazujú na nízku úroveņ medziğudskej dôvery, ktorá sa vńak nepremietne do dôvery 

v inńtitúcie. Veğké rozdiely v dôvere k jednotlivým inńtitúciám totiņ poukazujú na 

neexistenciu vńeobecného pocitu dôvery v inńtitúcie, ako to tvrdia kulturalistické teórie. 

Ďalńie zistenie poukazuje na pomerne vysokú podporu demokracie, ktorá je takmer nezávislá 

od dôvery v inńtitúcie. Nańe dáta teda naznačujú limitovanú platnosť rozńírenej idei 

o podmienenosti podpory demokratického reņimu dôveryhodnými inńtitúciami.  

 

Kľúčové slová: spoločenská dôvera, inńtitucionálna dôvera, demokracia, sociálny kapitál 

 

Úvod 

 

Dôvera sa povaņuje za základnú podmienku dobrej spoločnosti, ktorá prispieva k ekonomic-

kému rastu, demokratickej stabilite, sociálnej integrácii, harmónii a kooperácii, spokojnosti so 

ņivotom a podğa niektorých výskumov dokonca aj k dobrému zdraviu a dlhovekosti (pozri 

napr. Barefoot et al., 1998). Simmel ju nazval jednou z najdôleņitejńích syntetických síl 

v spoločnosti (Wolff, 1950), Kenneth Arrow mazivom sociálnych systémov (Arrow, 1974) 

a Erik Uslaner slepačím vývarom spoločenského ņivota (Uslaner, 2002), konceptualizácia 

dôvery je vńak stále problematická.  

 V čom sa väčńina autorov zhoduje je to, ņe pri vymedzení dôvery je potrebné rozlíńiť 

dôveru v druhých ğudí a dôveru v systémy. Okrem rozlíńenia interpersonálnej a systémovej 

dôvery literatúra eńte aj v rámci interpersonálnej dôvery rozlíńuje dôveru v ğudí, ktorých 

osobne poznáme a dôveru v ğudí vo vńeobecnosti. Hlavný rozdiel spočíva v tom, ņe dôvera 

v ğudí ktorých osobne poznáme, inými slovami partikulárna dôvera, je zaloņená na 

skúsenostiach, získaných úzkymi a pravidelnými kontaktmi s inými. Dôvera v cudzích ğudí, 

alebo generalizovaná, resp. spoločenská dôvera, nie je obmedzená na úzky okruh nańich 

známych, ale je rozńírená na abstraktnú a neńpecifikovanú skupinu ostatných ğudí. Vńeobecná 

dôvera znamená vieru, presvedčenie, ņe ostatným ğudom moņno dôverovať, i keď ich 

nepoznáme osobne. Rovnako ako sa v rámci dimenzie interpersonálnej dôvery rozlińuje 

dimenzia partikulárnej, respektíve vńeobecnej dôvery, aj v rámci dimenzie systémovej dôvery 

môņeme rozlíńiť dôveru v inńtitúcie a dôveru v abstraktné systémy. Dôveru v inńtitúcie 

môņeme vo vńeobecnosti charakterizovať ako presvedčenie alebo vieru jednotlivcov v to, ņe 

inńtitúcie, ako aj ich zástupcovia, budú slúņiť verejnému záujmu (Wang, 2014). Poslednou 

kategóriou, ktorá je predmetom dôvery, sú systémy, ktoré Sztompka (1999), nazýva 

technologickými systémami a Giddens (1991) expertnými alebo abstraktnými systémami.  

 V tejto práci sa budeme venovať trom zo ńtyroch dimenzií dôvery a ich vzájomnému 

vzťahu – dôvere v ğudí vo vńeobecnosti, ktorú budeme nazývať spoločenskou dôverou, 

dôvere vo vybrané inńtitúcie a systémovej dôvere alebo dôvere v politický systém.  

                                                           
1
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 Nańim cieğom bude zistiť, do akej miery spolu súvisí vńeobecná dôvera v ğudí, dôvera 

v inńtitúcie a dôleņitosť demokracie. Dôvera podğa kulturalistickej teórie, ktorú reprezentujú 

napríklad Almon, Verba, Putnam a Inglehart, spolu s občianskou angaņovanosťou 

a kooperáciou napomáha k utváraniu a efektívnemu fungovaniu demokracie. Podğa Mullera 

a Selingsona (1994) je vńak vzťah medzi dôverou a demokraciu opačný, a existenciu 

demokracie povaņujú za zdroj občianskej spoločnosti a dôvery. Tretí názor reprezentuje 

Sztompka (1999), podğa ktorého dôvera a demokracia sa navzájom ovplyvņujú, demokracia 

je zdrojom dôvery, ale zároveņ ju potrebuje k svojmu fungovaniu. Jednotliví autori sa teda 

nezhodujú v tom, čo povaņujú za príčinu a čo za dôsledok, nańou prvotnou otázkou vńak je, či 

výsledky nańich empirických výskumov potvrdzujú vôbec nejaký vzťah. Budeme preto 

overovať hypotézu o existencii vzťahu medzi sociálnym kapitálom, ktorý sme merali 

pomocou indikátora členstva v dobrovoğníckych zdruņeniach a interpersonálnej dôvery v ğudí 

vo vńeobecnosti a dôleņitosťou demokracie. 

 

Teórie vzťahu všeobecnej a inštitucionálnej dôvery 

 

Ako sme ukázali vyńńie, objektom dôvery môņu byť konkrétni jednotlivci, ako nańi známi, 

rodina a kamaráti, ale aj ostatní ğudia alebo skupiny ğudí vo vńeobecnosti, ďalej inńtitúcie ako 

armáda, polícia, zdravotníctvo, NATO, EU a aj abstraktné systémy ako politický systém. 

Niektorí autori povaņujú medziğudskú dôveru za paradigmatický typ a vńetky ostatné formy 

za jej deriváty (Earle & Cvetkovich, 1995), iní, ako napríklad Eric Uslaner, sa vńak 

domnievajú, ņe neexistuje vńeobecný syndróm dôvery a dôvera v iných ğudí nemôņe 

ovplyvniť mieru dôvery v to, ņe inńtitúcie konajú správne (Uslaner, 2002).  

 Odlińný charakter spoločenskej a inńtitucionálnej dôvery zdôrazņujú teórie, ktoré Mishler 

a Rose (2001) nazvali inńtitucionálnymi teóriami a ktoré autori odlíńili od kultúrnych teórií 

dôvery. Kultúrne teórie vychádzajú z presvedčenia, ņe dôvera má korene v kultúrnych 

normách, ktoré sa internalizujú v procese socializácie uņ v ranom veku. Podğa týchto teórií 

dôvera v inńtitúcie vniká mimo sféry inńtitúcií a je rovnako zaloņená na hlboko zakorenených 

presvedčeniach o ğuďoch. Inńtitucionálna dôvera je teda len rozńírením medziğudskej dôvery, 

ktorá bola naučená v ranom veku a neskôr sa premietla aj na politické inńtitúcie (Mishler & 

Rose, 2001). Piotr Sztompka dokonca hovorí, ņe za kaņdým sociálnym objektom, bez ohğadu 

na jeho komplexnosť, teda aj za kaņdou inńtitúciou, stoja ğudia, a sú to títo ğudia, do ktorých 

vkladáme nańu dôveru. Dôvera v abstraktné inńtitúcie a systémy je teda podğa neho 

v konečnom dôsledku rovnako dôvera v ğudí, ktorí tieto inńtitúcie a systémy tvoria 

(Sztompka, 1999). 

 Inńtitucionálne teórie, na druhej stane, odporujú kultúrnym teóriám a hovoria, ņe dôvera v 

inńtitúcie je racionálna; závisí od hodnotenia inńtitucionálneho výkonu občanmi. Inńtitúcie, 

ktoré fungujú dobre, vytvárajú dôveru; nedôveryhodné inńtitúcie vytvárajú skepticizmus a 

nedôveru. Tento prístup k inńtitucionálnej dôvere reprezentuje napríklad Uslaner, podğa 

ktorého dôvera v ńtátne inńtitúcie reflektuje dojmy a skúsenosti ğudí s ich fungovaním, ako aj 

to, či ğudia súhlasia s politikou vládnuceho reņimu. Tvrdí, ņe aj dôvera v iných ako aj dôvera 

v inńtitúcie majú odlińné korene. Dôvera v ńtátne inńtitúcie je podğa neho podmienená 

skúsenosťou, kým dôvera v ostatných ğudí nie (Uslaner, 2002).  

 Na základe analýzy empirických dát sa pokúsime vyvrátiť či potvrdiť platnosť kultúrnych 

teórií ako i platnosť inńtitucionálnych teórií (budeme skúmať mieru dôvery v rozličné 

inńtitúcie a jej koreláciu so vńeobecnou dôverou). 
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Vzťah dôvery a demokracie 

 

Podobne ako sa rozchádzajú názory jednotlivých autorov v tom, či medziğudská a inńtitucio-

nálna dôvera vychádzajú z rovnakého zdroja alebo nie, autori sa nezhodujú ani vo svojich 

predstavách o vzťahu dôvery a demokracie.  

 V sociologickej literatúre môņeme nájsť mnoņstvo odkazov na pozitívny synergický efekt 

spoločenskej a inńtitucionálnej dôvery na spoločenský ņivot a na demokraciu. Ako uvádza 

napríklad Zmerli a Newton (2008), ukazuje sa, ņe dôvera podporuje kooperáciu, pozitívnu 

spoločenskú atmosféru, uğahčuje zapájanie do rôznych foriem kolektívneho správania 

a povzbudzuje záujem o verejný ņivot. Dôvera medzi členmi spoločnosti vytvára prostredie 

pre jednoduchńie a uspokojujúcejńie zapájanie do komunitného a verejného ņivota a pomáha v 

budovaní inńtitúcií občianskej spoločnosti, od ktorých je stabilná a efektívna demokracia 

priamo aj nepriamo závislá. Za zakladateğov vnímania dôvery ako nevyhnutnej podmienky 

uznávania legitimity a dôleņitosti demokratického systému, ktorý literatúra nazýva 

kulturalistickým prístupom (pozri napr. Sedláčková 2012), sa povaņuje Almond a Verba 

(1963), na ktorých sa nadviazali aj napríklad Robert Putnam (2000)a Ronald Inglehart (1999). 

Podğa Putnama spoločenská dôvera spolu s občianskou angaņovanosťou a kooperáciou 

napomáhajú k efektívnemu fungovanou demokratického systému. Podobne ako Putnam, aj 

Inglehart sa domnieva, ņe interpersonálna dôvera je jedným z faktorov, ktoré napomáhajú 

k utváraniu stabilnej demokracie. Dôvera je podğa Ingleharta teda vodidlom ku stabilnej 

demokracii (Sedláčková, 2012). Sztompka (1999) vńak, na druhej strane, hovorí o vzájomnom 

ovplyvņovaní demokracie a dôvery. Podğa neho demokracia potrebuje dôveru k tomu, aby 

mohla pretrvať a fungovať, ale zároveņ demokratický systém riadenia vytvára a posilņuje 

podmienky, za ktorých spoločenská a politická dôvera prosperujú.  

 Podğa predstaviteğov racionálneho prúdu vńak liberálna demokracia nie je príčinou ani 

dôsledkom dôvery, ale práve naopak, je prejavom nedôvery voči vládnucim. Podğa nich 

demokracia vyrástla z nedôvery voči tradičným politickým a náboņenským autoritám a je aj 

naďalej zaloņená na kontrolných mechanizmoch, teda na určitej nedôvere (Dunn, 1988, 

Hardin, 1998, Warren, 1999, In: Sedláčková, 2012). Dôvera je týmito autormi chápaná ako 

forma jednania vo vlastný záujem V kontexte demokracie to znamená, ņe občania 

a predstavitelia vlády si budú navzájom dôverovať, iba ak to bude pre obe strany výhodné 

(Braithwaite, Levi, 1998, In: Sedláčková, 2012). 

 

Postsocialistické krajiny a dôvera 

 

Vďaka medzinárodným komparatívnym výskumom uņ dlho vieme, ņe dôvera vo väčńine 

postsocialistických krajín je hlboko pod európskym priemerom. Potvrdzuje to napríklad aj 

Bjørnskov (2006), ktorý vo svojej komparačnej ńtúdií dospel k záveru, ņe skúsenosť s 

komunistickým reņimom je signifikantným faktorom pri vysvetlení dôvery v medzinárodnom 

porovnaní. Podğa neho dôvera v postkomunistických spoločnostiach je niņńia čiastočne kvôli 

ńkodlivému vplyvu komunistického reņimu na spoločnosť a čiastočne kvôli nepriaznivým 

procesom, ktoré sprevádzali transformáciu v týchto krajinách (Bjørnskov, 2006). Bjørnskov 

pri svojom vysvetlení sa odvoláva na teóriu diktatúry Paldama a Svendsena (Paldam & 

Svendsen, 2001) ktorá hovorí, ņe represívne správanie komunistického reņimu, pôsobenie 

tajných agentov a zastrańovanie obyvateğov viedlo k tomu, ņe ğudia nadobudli pocit, ņe 

nikomu nemôņu dôverovať. Na jednej strane sa tak rozpadli prirodzené sociálne siete ğudí, na 

druhej strane sa vńak posilnili tradičné sociálne siete veğkých rodín, v rámci ktorých členovia 

úzko spolupracovali, ale hranice ktorých uņ dôvera nepresiahla.  
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 Inńtitucionálne teórie, na druhej strane hovoria, ņe transformácia do postkomunistických 

krajín priniesla neskúsené inńtitúcie, čeliace mnohým problémom po transformácií, ktoré len 

ťaņko mohli získať dôveru zaloņenú na výkone. 

 

Systémová dôvera 
 

Systémová dôvera je často spájaná s legitimitou politického reņimu. Legitimita býva v tejto 

súvislosti často definovaná ako "uznanie práva na výkon moci, ktoré vychádza z presvedčenia 

občanov o spravodlivosti a primeranosti určitého, najčastejńie politického usporiadania". 

(Sedláčková, 2012, s. 125) Legitimita zaisťuje lojalitu občanov k danému reņimu a takto 

prispieva k jeho stabilite. 

Miera spokojnosti s fungovaním politického systému sa skúmala vo výskumoch EVS 

(Výskum európskych hodnôt) od roku 1999. Vývoj miery spokojnosti na Slovensku a jej 

porovnanie s ďalńími krajinami naznačuje graf č. 1. Z tohto grafu je zrejmé, ņe zatiağ čo v 

roku 1999 bola miera spokojnosti s fungovaním politického systému zo vńetkých 

znázornených krajín najniņńia (3,81), v roku 2008 stúpla na druhú najvyńńiu hodnotu (5,48) a i 

v roku 2017 po miernom poklese (na 4,93) ostala nad úrovņou miery spokojnosti v Českej 

republike. Tieto výsledky moņno interpretovať i tak, ņe výskum v roku 1999 zachytil 

rozčarovanie spoločnosti z mečiarovského reņimu, ktorý práve skončil. Toto meranie tieņ 

zachytilo začiatok tvrdých úsporných opatrení ńirokej demokratickej koalície, ktoré bolo 

sprevádzané významným nárastom nezamestnanosti a poklesom ņivotnej úrovne časti 

obyvateğstva. Naopak, výskum z roku 2008 zachytil "dobré časy" pred hospodárskou krízou s 

kontinuálnym hospodárskym rastom. 

 

Graf č. 1: Povedzte, prosím, ako ste v tomto období spokojný s fungovaním politického 

systému v našej krajine? Pouţite stupnicu od 1 po 10 na karte, kde „1“ znamená „vôbec 

nie spokojný“ a „10“ znamená „úplne spokojný“. Priemer. 

 
 

 Ďalńia otázka k systémovej dôvere vo výskume EVS bola zameraná konkrétnejńie: na 

hodnotenie demokratického politického systému. Respondenti mohli odpovedať na ńkále: 

veğmi dobrý, skôr dobrý, skôr zlý, veğmi zlý. V grafe č. 2 sú uvádzané zrátané odpovede 
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„veğmi dobrý“ a „dobrý“. Hodnotenie demokracie sa na Slovensku vyvíjalo podobne ako 

spokojnosť s fungovaním politického reņimu. Z relatívne nízkej úrovne v roku 1999 (84,2%), 

stúplo v roku 2008 na 88,1% čo bola najvyńńia hodnota v krajinách V4. V roku 2017 vńak 

nasledoval výrazný pokles na 80,9% čo sa azda dá vysvetliť i aktuálnou politicko-

spoločenskou situáciou na Slovensku, keď po voğbách v roku 2016 a vstupe antisystémovej 

strany do parlamentu prińlo k istej detabuizácii antisystémových názorov v spoločnosti. 

 

Graf č. 2: Teraz opíšem rôzne druhy politických systémov a opýtam sa Vás, čo si o nich 

myslíte ako o spôsobe spravovania našej krajiny. Povedzte o kaţdom z nich, či by to bol 

veľmi dobrý, skôr dobrý, skôr zlý alebo veľmi zlý spôsob spravovania našej krajiny? 

Zrátané % odpovedí „veľmi dobrý“ a „skôr dobrý“ z tých respondentov, ktorí na 

otázku odpovedali. 

 
 

Vývoj všeobecnej dôvery na Slovensku 

 

Ako zdroje poznatkov o stave spoločenskej dôvery na Slovensku nám slúņia najmä 

medzinárodné porovnávacie výskumy, ako Európska sociálna sonda (ESS), Medzinárodný 

program sociálneho výskumu (ISSP) a Výskum európskych hodnôt (EVS). Jednotlivé 

výskumy realizované na Slovensku sa líńia najmä v tom, či odpovede zaznamenávajú na 

binárnej ńkále alebo na 11 stupņovej Likertovej ńkále. Kvôli rôznym ńkálam a mierne 

odlińným otázkam, ktoré jednotlivé výskumy pouņívajú, z metodologického hğadiska ich nie 

je vhodné porovnávať. Znázornenie týchto výskumov v jednom grafe (graf č. 3) nám vńak 

umoņní vidieť, ņe ich výsledky sú podobné a poukazujú na dlhodobo nízku úroveņ 

spoločenskej dôvery na Slovensku (Klobucký & Mrva, 2017). Dáta z Výskumu európskych 

hodnôt z roku 2017 síce vypovedajú o náraste podielu ğudí, ktorí sa domnievajú, ņe „väčńine 

ğudí moņno dôverovať“ na hodnotu 21,4%, čo predstavuje nárast o 8 percentuálnych bodov 

oproti predchádzajúcej vlne EVS z roku 2008 (Sociologický ústav SAV, 2017), Slovensko sa 

vńak eńte stále umiestņuje medzi krajinami s nízkou spoločenskou dôverou v Európe.  
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Graf č. 3: Podiel respondentov, podľa ktorých „väčšine ľudí moţno dôverovať“  

 
Zdroj dát: rok 1991,1999, 2008, 2017 – EVS; rok 2010, 2016 – CSES; rok 2004 – Národná identita na Slovensku 

& ISSP 2003
3
 

 

Inštitucionálna dôvera 

 

Vývoj inńtitucionálnej dôvery v niektoré slovenské inńtitúcie znázorņuje graf č. 4. Z grafu je 

zrejmé, ņe dlhodobo najvyńńiu dôveru zo znázornených inńtitúcií si udrņiava ńkolstvo, pričom 

vńak jeho dôveru od roku 1999 klesá. Naopak, v celom sledovanom období narastá dôvera v 

políciu. Za zmienku azda eńte stojí výrazný prepad dôvery v cirkvi po roku 1999 a naopak 

nárast dôvery v ńtátnu správu po roku 1999. Medzi rokmi 2008 a 2017 zaznamenali najvyńńí 

nárast dôvery odbory. 

 

  

                                                           
3
 Presné znenie otázok v jednotlvých rokov pozri v Klobucký & Mrva, 2017 (roky 1991 – 2016) a na 

www.europeanvaluestudy.com (rok 2017).  

http://www.europeanvaluestudy.com/
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Graf č. 4: Povedzte, prosím, o kaţdej inštitúcii zo zoznamu, ktorý Vám prečítam, akú 

k nej máte dôveru – úplne jej dôverujete, skôr jej dôverujete, nie veľmi jej dôverujete 

alebo jej vôbec nedôverujete? (% podiel odpovedí „úplne dôverujem“ a „skôr dôverujem“.) 

 

 
 

 Zamerali sme sa i na medzinárodné porovnanie vývoja dôvery v niektoré inńtitúcie. 

Vytvorili sme jednoduchý index dôvery v ńtátne inńtitúcie, pričom sa v jednotlivých rokoch 

tento index skladá zo súhrnných priemerov dôvery (zrátané odpovede "úplne dôverujem" a 

"skôr dôverujem") v: armádu, políciu, súdnictvo, parlament, verejnú správu a systém 

sociálneho zabezpečenia. Vnútornú homogenitu komponentov indexu sme overovali 

koeficientom Crombachova alfa, ktorý sa za Slovensko v jednotlivých vlnách výskumu 

pohyboval v intervale 0,803 – 0,874, čo znamená vysokú úroveņ konzistencie. Výsledky 

vývoja indexu dôvery v ńtátne inńtitúcie znázorņuje graf č. 5. Index dôvery v ńtátne inńtitúcie 

na Slovensku výrazne rástol najmä v období rokov 1991 – 2008, ostatné meranie z roku 2017 

naznačuje jeho stagnáciu. Tento nárast na súčasnú relatívne vysokú úroveņ je pozoruhodný 

najmä pri porovaní s vývojom a hodnotami indexu dôvery v ńtátne inńtitúcie v ďalńích 

krajinách V4, kde tento index buď neustále klesal (Poğsko, Maďarsko), alebo bol po roku 

1999 na rádovo oveğa niņńích hodnotách (Česká republika). 
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Graf č. 5: Index dôvery v štátne inštitúcie (v jednotlivých rokoch priemer dôvery v ńesť 

ńtátnych inńtitúcií: armádu, políciu, súdnictvo, parlament, verejnú správu, systém sociálneho 

zabezpečenia (zrátané odpovede „úplne dôverujem“ a „skôr dôverujem“) 

 

 
 

 Napriek zmenám, ktorými preńla slovenská spoločnosť od roku 1991, z výsledkov 

výskumov je jasné, ņe sú inńtitúcie, ktoré sa dlhodobo môņu teńiť relatívne vysokej dôvere zo 

strany verejnosti, kým dôvera v iné inńtitúcie je dlhodobo nízka, alebo sa zniņuje (pozri napr. 

Sociologický ústav, 2017). 

 Výskum EVS z roku 2017 skúmal dôveru v 18 inńtitúcii, z ktorých najvyńńou mierou 

dôvery sa vyznačuje armáda, ktorej dôveruje 71% opýtaných a ńkolstvo (66,8%) a najniņńou 

mierou dôvery politické strany (19,3%), sociálne siete (23,7%) a vláda (29,5%) (pozri graf č. 

6). Rozdiely v dôvere v jednotlivé inńtitúcie sú teda obrovské. Hypotéza o vńeobecnom pocite 

dôvery alebo nedôvery k inńtitúciám vo vńeobecnosti, ktorým pracujú tak kultúrne, ako aj 

inńtitucionálne teórie, sa teda zdá byť na Slovensku neplatná. Podğa kultúrnej teórie je totiņ 

inńtitucionálna dôvera rozńírením medziğudskej dôvery na inńtitúcie, z čoho vyplýva, ņe 

inńtitúcie by sa nemali veğmi líńiť v stupni dôvery. Takisto podğa inńtitucionálnej teórie ğudia 

nemajú moņnosť poznať a vyhodnotiť fungovanie a výsledky vńetkých inńtitúcií, ale 

vyhodnocujú iba celkový výkon ńtátu, ktorý potom premietnu do dôvery v jednotlivé (ńtátne) 

inńtitúcie.  
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Graf č. 6: Povedzte, prosím, o kaţdej inštitúcii zo zoznamu ktorý Vám prečítam, akú 

k nej máte dôveru – úplne jej dôverujete, skôr jej dôverujete, nie veľmi jej dôverujete 

alebo jej vôbec nedôverujete? (% odpovedí „úplne dôverujem“ a „skôr dôverujem“) 

 
 

 Výskum EVS zisťoval dôveru v ńirokú ńkálu inńtitúcií, medzi ktorými sa nevyskytovali iba 

ńtátne inńtitúcie, ale aj neńtátne a nadnárodné inńtitúcie. 

 Z grafu č. 6 je jasné, ņe v dôvere v jednotlivé inńtitúcie sú veğké rozdiely, chceli sme vńak 

zistiť, či je moņné identifikovať nejakú podobnosť v odpovediach. Vyuņili sme na to analýzu 

hlavných komponentov, ktorá potvrdila nańu hypotézu o existencii viacerých komponentov. 

Z výsledkov analýzy vyplýva, ņe celkom jednoznačne sa dajú identifikovať tri hlavné 

komponenty, z ktorých prvý vysvetğuje 23 %, druhý 20,5 % a tretí 18 %, spolu 61,5 % 

variancie. Prvý komponent tvoria najmä politické a iné ńtátne inńtitúcie ako vláda, politické 

strany, národná rada, verejná správa, súdy a systém sociálneho zabezpečenia, druhý 

nadnárodné inńtitúcie ako OSN, EÚ, veğké firmy a spoločnosti, environmentálne organizácie, 

sociálne siete a zdravotníctvo a tretí komponent ostatné inńtitúcie, medzi ktorými sa 

nachádzajú tak ńtátne (armáda, ńkolstvo a polícia), ako aj neńtátne inńtitúcie, ako cirkvi, tlač 

a odbory, pre ktoré by sa preto len ťaņko hğadal spoločný názov.  

 Aké faktory hrajú úlohu pri dôvere k jednotlivým inńtitúciám? Dôvera ņien je veğmi 

mierne vyńńia ako dôvera muņov, a miernu rolu hrá aj vek, čo sa najviac prejavuje v 

prípade dôvery k cirkvi (r = 0, 256). Signifikantný vzťah medzi dosiahnutým vzdelaním 

a dôverou sa nepreukázal. Predpokladali sme, ņe rozdiely sa preukáņu medzi sympatizantmi 

vládnych a opozičných, respektíve mimoparlamentných strán. Náń predpoklad sa potvrdil, 

avńak rozdiely sú veğmi mierne, respektíve mierne. Neprekvapuje, ņe najväčńí rozdiel sa 

preukázal medzi týmito skupinami vo vzťahu k vláde, ale ani v tomto prípade nepresiahol 

úroveņ miernej vecnej signifikancie. Je vńak zaujímavé zistenie, ņe sympatizanti vládnych 

strán dôverujú viac nielen politickým inńtitúciám, ale aj nepolitickým a neńtátnym inńtitúciám. 

 Nańim cieğom bolo taktieņ overiť, či ğudia, ktorí si myslia, ņe väčńine ğudí sa dá 

dôverovať, prejavujú vyńńiu dôveru aj k inńtitúciám, ako to tvrdia kultúrne teórie, alebo majú 

pravdu inńtitucionálne teórie, ktoré vychádzajú z názoru, ņe generalizovaná dôvera má iný 

pôvod ako dôvera v inńtitúcie a tým pádom tieto dva javy nesúvisia? 
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Tabuğka č. 1: Analýza hlavných komponentov
4
 

 

 

Component 

1 2 3 

Vláda 0.806 
  

Politické strany 0.77 
  

Národná rada SR 0.744 
  

Verejná správa, úrady 0.653 
  

Súdy a právny systém 0.642 
  

Systém sociálneho zabezpečenia 0.595 
  

Organizácia spojených národov (OSN) 
 

0.749 
 

Európska únia 
 

0.701 
 

Veľké firmy a spoločnosti 
 

0.718 
 

Environmentálne organizácie 
 

0.676 
 

Sociálne siete 
 

0.478 
 

Zdravotníctvo 0.407 0.462 
 

Cirkvi 
  

0.703 

Armáda 
  

0.682 

Školstvo 
  

0.673 

Tlač 
 

0.404 0.517 

Odbory 0.445 
 

0.504 

Polícia 0.412 
 

0.599 

 

 Z výsledkov analýzy rozdielov vyplýva, ņe ğudia, ktorí si myslia, ņe ostatným ğuďom sa dá 

dôverovať, veğmi mierne viac dôverujú aj inńtitúciám. Výnimku predstavujú iba environmen-

tálne inńtitúcie a veğké firmy a spoločnosti, v prípade ktorých sa takýto rozdiel nepreukázal. 

Avńak rozdiely sú aj v prípade ostatných inńtitúcii na hranici zanedbateğnosti (vecné rozdiely 

sa pohybujú v rozmedzí od r = 0,069 aņ r = 0,174). Tieto výsledky nám nedovoğujú hypotézu 

o vzťahu vńeobecnej a inńtitucionálnej dôvery ani jednoznačne potvrdiť, ani vyvrátiť. Zdá sa, 

ņe platnosť kultúrnych a inńtitucionálnych teórií dôvery, ako to tvrdia aj Misheler a Rose 

(2011), sa nemusia navzájom vylučovať. Existencia (hoci aj veğmi mierneho) vzťahu medzi 

vńeobecnou a inńtitucionálnou dôverou nám umoņņuje do určitej miery dať za pravdu 

kultúrnym teóriám, ktoré vychádzajú z názoru, ņe tieto dva koncepty spolu súvisia. Na druhej 

strane vńak veğké rozdiely v dôvere k jednotlivým typom inńtitúcií, ktorých existenciu 

potvrdzujú výskumy uņ dlhodobo, naznačujú pravdepodobnejńiu platnosť inńtitucionálnych 

teórií. Inńtitucionálne teórie totiņ vychádzajú zo základnej premisy, ņe dôvera v inńtitúcie 

vychádza z vnímania výkonnosti inńtitúcií aktérmi, alebo ako hovorí Eric Uslaner (2000), je 

výsledkom strategického rozhodnutia. K tomuto záveru dospeli vo svojich výskumoch 

postkomunistických krajín aj Mishler a Rose (2011), podğa ktorých v spoločnostiach, kde 

dońlo k zásadným spoločenským premenám a k zmene celého politického reņimu, je dôvera 

v inńtitúcie viac premenlivá a je determinovaná predovńetkým vnímanou výkonnosťou 

ekonomických a politických inńtitúcií. V týchto krajinách v dôsledku zmien ktorými preńli, 

neplatí tzv. model celoņivotného učenia, podğa ktorého raná skúsenosť s dôverou posilņuje 

neskorńiu skúsenosť v dospelosti. Dôvera v inńtitúcie sa naopak javí, ako takmer 

neovplyvnená socializačnými činiteğmi alebo interpersonálnou dôverou. (Sedláčková, 2012) 

 

Dôvera a demokracia 

 

Podğa výskumu EVS demokracia je pre väčńinu obyvateğstva Slovenska veğmi dôleņitou 

hodnotou. Vyplýva to z odpovedí na otázku, ņe aké dôleņité je pre respondentov ņiť 

v demokraticky spravovanej krajine. Podğa výsledkov výskumu je veğmi dôleņité ņiť 

                                                           
4
 V tabuğke uvádzame iba komponenty s faktorovým sýtením vyńńím ako 0.4 
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v demokraticky spravovanej krajine pre 62,7% opýtaných, a pre ďalńích viac ako 20% skôr 

dôleņité (pozri graf č 7). Ņiť v demokratickej krajine je najdôleņitejńie pre vysokońkolsky 

vzdelaných a najmenej dôleņité pre absolventov stredných ńkôl bez maturity. Vzdelanie je 

jediný znak, podğa ktorého sa ukazujú signifikantné rozdiely, pohlavie, vek a ani veğkosť 

miesta bydliska nehrajú v tejto otázke významnú rolu.  

 

Graf č. 7: Ako dôleţité je pre vás ţiť v krajine, ktorá je spravovaná demokraticky? 

 

 
 

 Podobné výsledky priniesla otázka, ktorá skúmala postoj respondentov k demokratickému 

systému ako spôsobu spravovania krajiny. Podğa jej výsledkov 80 % opýtaných si myslí, ņe 

demokracia je veğmi dobrým alebo skôr dobrým spôsobom spravovania krajiny. Avńak aņ 

12 % respondentov sa vyjadrilo, ņe je to zlý spôsob spravovania. Ostatní sa nevedeli k tejto 

otázke vyjadriť. 

 Napriek existencii skeptických postojov voči demokracii v spoločnosti podpora 

demokracie je v krajine vysoká. Demokraciu v praxi si vńak mnohí predstavujú inak, ako to 

v krajine reálne funguje. Slovensko je spravované skôr alebo úplne demokraticky podğa 39 % 

respondentov a tretina si myslí, ņe je spravovaná iba stredne demokraticky.  

 Z výsledkov analýzy dát EVS z roku 2017 vyplýva, ņe signifikantný vzťah existuje iba 

medzi dôleņitosťou demokracie a členstvom v dobrovoğníckych zdruņeniach, medzi 

dôleņitosťou demokracie a vńeobecnou dôverou vńak uņ nie. Ukazuje sa teda, ņe ņiť 

v demokracii je dôleņitejńie pre tých, ktorí sú členom nejakého dobrovoğníckeho zdruņenia 

ako pre tých, ktorí takéto členstvo nemajú. Rozdiel medzi týmito skupinami vńak je iba na 

úrovni veğmi miernej vecnej signifikancie (r = 0,105). Druhá, kultúrna zloņka sociálneho 

kapitálu – dôvera – sa neukazuje ako významný faktor pri posudzovaní dôleņitosti ņitia 

v krajine, ktorá je demokraticky spravovaná. Rozdiel medzi tými, ktorí ğuďom dôverujú, 

a medzi tými, podğa ktorých s inými ğuďmi treba byť veğmi opatrný, nie je ńtatisticky 

signifikantný. Za zmienku stojí aj poznanie, ņe vzťah medzi dvoma skúmanými zloņkami 

sociálneho kapitálu je síce signifikantný, ale vecne nevýznamný (r = 0,076). 

 Zdá sa teda, ņe kulturalistické teórie, podğa ktorých silný sociálny kapitál podporuje 

legitimitu demokracie, v nańich podmienkach neplatní nutne – dôleņitosť pripisovaná 

demokracii so sociálnym kapitálom súvisí iba veğmi mierne. Ďalńou nańou otázkou bolo, či 
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dôvera v demokratické inńtitúcie posilņuje dôleņitosť demokracie, alebo naopak, nedôvera k 

inńtitúciám vedie k hlásaniu dôleņitosti demokracie, ako to tvrdia predstavitelia racionálneho 

prúdu uvaņovania o demokracii. Najprv sme vńak chceli overiť, či je vôbec nejaký vzťah 

medzi pripisovanou dôleņitosťou ņiť v demokratickej krajine a dôverou v jednotlivé inńtitúcie. 

Ńtatisticky signifikantný negatívny vzťah s dôleņitosťou ņiť v demokratickej krajine sa 

preukázal v prípade dôvery k polícii, verejnej správe, systému sociálneho zabezpečenia, EÚ, 

OSN, zdravotníctvu, environmentálnym organizáciám a sociálnym sieťam. Negatívny vzťah 

v týchto prípadoch znamená, ņe poklesom dôvery v dané inńtitúcie klesá aj dôleņitosť ņitia 

v demokratickej krajine. Treba vńak podotknúť, takmer vńetky tieto vzťahy sú vecne 

zanedbateğné (vecná signifikancia sa pohybuje v rozmedzí rzdravotníctvo = 0,055 aņ renvironmentálne 

organizácie = 0,128). Na základe týchto výsledkov nemôņeme tvrdiť, ņe demokratický reņim 

nutne potrebuje inńtitúcie, ktoré sú v očiach verejnosti dôveryhodné k tomu, aby zachoval 

svoju hodnotu a legitimitu. K podobným výsledkom dospela aj Markéta Sedláčková (2012), 

ktorá analyzovala vzťah demokracie a dôvery v Česku, ako aj Rose, Haerpher a Mishler 

(1997), ktorí skúmali sociálny kapitál v krajinách strednej a východnej Európy 

a skonńtatovali, ņe demokracia k svojmu fungovaniu nutne nepotrebuje vysokú mieru 

inńtitucionálnej dôvery (Sedláčková, 2012). 

 

Záver 

 

V ńtúdii sme sa zaoberali rozličnými rovinami sociologického uvaņovania o dôvere. V 

teoretickej časti sme analyzovali vzťah inńtitucionálnych a kultúrnych teórií dôvery, vzťah 

dôvery a demokracie a teórie, ktoré vysvetğujú niņńiu mieru dôvery v postsocialistických 

krajinách.  

 Deskriptívna časť zaloņená na dátach z EVS preukázala, ņe na Slovensku je i v kontexte 

iných postsocialistických krajín V4 veğmi nízka úroveņ vńeobecnej dôvery (i keď s miernym 

nárastom po roku 2008). Naopak systémová a inńtitucionálna dôvera je v kontexte krajín V4 

na vyńńej úrovni. Dôvera v rozličné inńtitúcie na Slovensku je výrazne rozdielna. Uņ tieto 

zistenia naznačujú niņńiu platnosť kultúrnych teórií, podğa ktorých by vńeobecná dôvera mala 

byť podobná (a vyvíjať sa podobným spôsobom) ako systémová či inńtitucionálna dôvera a 

dôvera v rozličné inńtitúcie by nemala byť príliń rozdielna. Veğké rozdiely v dôvere 

k jednotlivým inńtitúciám totiņ poukazujú na neexistenciu vńeobecného pocitu dôvery 

v inńtitúcie, ako to tvrdia kulturalistické teórie. 

 Na druhej strane sa vńak preukázala skutočnosť, ņe ğudia, ktorí si myslia, ņe ostatným 

ğuďom sa dá dôverovať, veğmi mierne viac dôverujú aj inńtitúciám. Toto nejednoznačné 

zistenie môņe naznačovať súčasnú platnosť kultúrnych aj inńtitucionálnych teórií dôvery v 

spoločenskej realite Slovenska. I napriek tomu sa vńak stále javí ako pravdepodobnejńia 

platnosť inńtitucionálnych teórií, ktoré hovoria o tom, ņe dôveru v inńtitúcie najviac 

ovplyvņuje ich vnímaná výkonnosť a menej je ovplyvnená socializačnými činiteğmi alebo 

interpersonálnou dôverou. 

Zaujímavým zistením je tieņ pomerne vysoká podpora demokracie, ktorá je takmer 

nezávislá od dôvery v inńtitúcie. Výskum EVS teda naznačil limitovanú platnosť rozńírenej 

idei o podmienenosti podpory demokratického reņimu dôveryhodnými inńtitúciami. 
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Meniace sa predstavy o dobrej spoločnosti. Pohľad výskumu európskych 

hodnôt1 
 

Zuzana Kusá
2
 

Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav 

 

Abstrakt 

Cieğom tohto príspevku je objasniť význam sociálneho univerzalizmu ako princípu 

prispievajúceho k spolupráci a stabilite zloņitých spoločností dneńka, a to v kontexte jeho 

slabnúcej pozície v politickom a verejnom diskurze. Na základe údajov z výskumu 

európskych hodnôt EVS sa snaņí nájsť odpoveď na otázku, akú podporu má tento princíp, t. j. 

zabezpečenie uspokojenia základných ņivotných potrieb pre vńetkých, v populácii Slovenska 

napriek jeho politickej marginalizácii, ako súvisí s ďalńími relevantnými presvedčeniami a či 

sa premieta do starosti o ņivotné podmienky skupín, ktoré objektívne čelia nedostatku 

zdrojov.  

 

Kľúčové slová: EVS, sociálny univerzalizmus, prerozdeğovanie, zásluhovosť, verejná 

mienka 

 

Uvaņovanie o parametroch a predpokladoch „dobrej spoločnosti“ ako spoločnosti, v ktorej 

sloboda jedného neuberá slobodu iným (Kant), ktorou nezmietajú konflikty a ktorá vie 

zosúladiť pokrok a poriadok (Comte), súdrņnosť s reńpektovaním slobodnej vôle jednotlivca 

(Durkheim) patrí ku klasickým témam nańej disciplíny a podğa Kellera aj k ústredným 

motívom jej formovania. (Keller 2005) Mierová koexistencia spoločenských vrstiev a celých 

spoločností sa v 20. storočí a osobitne po druhej svetovej vojne sa začala spájať 

s univerzalizmom ğudských práv a sociálnym univerzalizmom – v práve (J. Rawls), 

v sociológii (T. Parsons) a v sociálno-politickom myslení (T. H. Marshall a ďalńí).  

Univerzalizmus ğudských práv má početné myńlienkové korene, no ich zjednocujúcim 

základným zdôvodnením je reńpekt k dôstojnosti ğudskej osoby. (Joas 2013) Politiky 

sociálnej ochrany zaisťujúce podporu rozvoja pôsobností a schopností ğudí slobodne si 

vyberať z viacerých moņností (Sen 1990, 2005; Nussbaum – Dixon 2012, Nussbaum 2016) a 

redistribúciu vytvorených zdrojov tak, aby mal kaņdý zaistené základné ņivotné podmienky 

zachovávajúce jeho dôstojnosť, moņno oprávnene povaņovať za jedno z empiricky 

pozorovateğných stelesnení hodnoty ğudskej dôstojnosti v organizácii spoločnosti. V takom 

zmysle sa na ğudskú dôstojnosť odvoláva napríklad článok 34.1 Charty základných práv 

Európskej únie. 

 V tomto príspevku sa pribliņujeme zmeny v dôleņitosti, ktorú sociálnemu univerzalizmu -

presvedčeniu, ņe ak spoločnosť má byť povaņovaná za spravodlivú, mala by zaisťovať 

vńetkým uspokojenie základných potrieb – pripisujú obyvatelia Slovenska. Na základe dát 

Výskumu európskych hodnôt (EVS) opakovane realizovaného na Slovensku sa snaņíme 

preskúmať pozíciu tohto princípu medzi ďalńími hodnotami a princípmi, ktoré súvisia 

s prerozdeğovaním spoločenských zdrojov Zaujímame sa tieņ o to, ako predstava o dôleņitosti 

sociálneho univerzalizmu súvisí s vnímaním ņivotných podmienok zraniteğných sociálnych 

skupín.  

                                                           
1
 Príspevok je výstupom projektu APVV-15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v 

Európe (HODYSE), ktorý rieńi kolektív Sociologického ústavu SAV pod vedením Silvie Mihálikovej od 1. 7. 

2017 do 30. 6. 2020. 
2
 Koreńpondencia: PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava. E-

mail: zuza.kusa@savba.sk 
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Teoretický rámec – Hodnoty a dynamika ich zmien 

 

Hodnoty sa zvyknú vymedzovať ako transsituačné ciele, ktoré slúņia ako orientujúce princípy 

v ņivote jednotlivca alebo skupiny. (Schwartz, 2007) Podğa socializačnej hypotézy Ronalda 

Ingleharta hodnoty sú generačnými adaptáciami na meniace sa ņivotné podmienky v tej etape 

či rokoch, keď sa ğudské bytosti formujú ako osobnosti. Ak sa hodnoty stanú súčasťou 

osobnej identity, schopnosť ich zmeny je obmedzená. Inglehart touto hypotézou vysvetğuje 

určité oneskorovanie hodnotových orientácií za pozitívnymi zmenami v ņivotných 

podmienkach a pretrvávanie hodnôt, ktoré sú, ako tvrdí, charakteristickou adaptáciou na 

situáciu nedostatku. Pre nańe skúmanie univerzalizmu je dôleņité, ņe k takýmto 

materialistickým hodnotám či hodnotám preţitia zaraďuje na základe empirických dát aj 

princíp, aby ńtát garantoval uspokojenie základných potrieb pre vńetkých, ďalej odmietanie 

ğudí s kriminálnou minulosťou a alkoholikov ako susedov, zdôrazņovanie pracovitosti ako 

dôleņitej výchovnej hodnoty a naopak menńí dôraz na výchovné hodnoty predstavivosti, 

tolerancie a úcty k druhým. (Inglehart, 1990) 

 Nazeranie na poņadovanú garanciu základných potrieb pre vńetkých ako na „zdola“, 

materiálnymi potrebami podnietenú hodnotu
3
 podğa nás nedoceņuje skutočnosť, ņe sociálny 

univerzalizmus je aj politicky artikulovaný princíp, k uplatņovaniu ktorého vyzývajú 

medzinárodné ğudsko-právne dokumenty. Produktívnejńie by bolo pripustiť, ņe tento princíp 

má dvojitú existenciu: je aj mikroúrovņovou adaptačnou hodnotou a súčasne aj 

makroúrovņovým princípom stability či súdrņnosti sociálnych celkov. Jeho presadenie do 

právnych systémov je vecou 20. storočia, no primeranosť a udrņateğnosť verejných politík, 

ktoré ho prakticky realizujú, nie je samozrejmosťou. Väčńina silných symbolických rozpráv 

totiņ posilņuje sklony sociálnych skupín k uzavieraniu. Univerzalizmus preto vyņaduje 

inńtitucionálne podpory svojej existencie. (Alexander 2016, 10).  

 Podobne uvaņuje aj Hans Joas. Pretrvávanie sociálneho univerzalizmu a ani jeho základu –

posvätnosti kaņdej ğudskej osoby – nie je medzinárodnými dohovormi pohodlne zaistené. Ich 

pozícia slabne bez súbeņného pripomínania a ochrany týchto princípov vo sfére beņných 

činností, vo sfére hodnôt a inńtitúcií – teda bez sústavného zvyńovania citlivosti voči 

skúsenostiam nespravodlivosti a násilia a hovorenia o nich vo verejnom priestore a bez 

sústavného argumentačného zdôvodņovania nároku týchto hodnôt na univerzálnu platnosť 

(Joas, 2013, 190 – 191). 

 Dôleņitosť argumentačného zdôvodņovania pre preņitie sociálneho univerzalizmu ako 

hodnoty stáva zrejmé, ak uváņime, ņe kultúrne zobrazenia formujú nańu skúsenosť a vzťah 

k druhým a citlivosť k určitým politickým otázkam a princípom závisí od charakteru 

dostupných diskurzných a interpretačných schém. Tie podporujú alebo obmedzujú rôzne 

druhy politickej senzitivity (Marada, 2003). 

 Sociálny univerzalizmus teda patrí k hodnotám s osobitným postavením. Aj keď ho 

môņeme rozpoznať napríklad v dve tisícky rokov trvajúcej kresťanskej tradícii, ku ktorej sa 

hlási väčńina obyvateğov Slovenska, nie je samozrejme spätý s beņným morálnym 

uvaņovaním a kaņdodennými interakciami. V určitom zmysle ide proti chápaniu 

spravodlivosti, v ktorom sa ņičlivosť a solidarita uplatņuje len v obmedzenom okruhu morálne 

si zasluhujúcich osôb. (Opotow 1990) Kaņdodenný morálny poriadok je ohraničený 

situáciami, v ktorých vládne rovnováha dávania a brania a solidarita je vyhradená pre osoby, 

                                                           
3
 Inglehart odmieta moņnosť, ņe hodnotové zmeny by mohli byť „plánované“ a pri ich vysvetğovaní pracuje s 

obrazom neviditeğnej ruky, ktorý bol u nás v 90. rokoch populárny v ekonomickej argumentácii. Avńak oblasť 

„societálnych“ hodnôt či princípov, ktoré sa týkajú spoločenskej organizácie a prerozdeğovania, bola a je 

predmetom aktívne presadzovaných politických ideológií.  
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o ktorých vieme, ņe podğa tohto pravidla konajú, konali (starí a chorí ğudia) alebo budú konať 

(deti) alebo to z objektívnych dôvodov nedokáņu (zdravotne postihnutí).
4
  

 

Režimy sociálnej ochrany a podpora univerzalizmu  

Skúmaním súvislosti medzi typom reņimu sociálneho zabezpečenia či sociálnej ochrany
5
 

a verejnosťou podporovanej solidarity sa zaoberá rad komparatívnych výskumov. (Swallfors 

1997, Arts – Gelissen 2001, Alesina – Glaeser, 2004). Tieto výskumy pracujú s typológiou 

reņimov sociálnej ochrany Espinga Andersena (1991). Podğa ich zistení politický diskurz a 

inńtitucionálna ńtruktúra rozdielnych reņimov sociálnej ochrany (veğkosť a univerzálnosť 

poskytovanej ochrany), ovplyvņujú spôsob, akým verejnosť vníma chudobných 

a nezamestnaných a či ich povaņuje za zasluhujúcich si pomoc z verejných zdrojov. Názory 

verejnosti potom spätne poskytujú podporu konkrétnym politikám sociálnej pomoci. 
6
 

 Zodpovednosť – zavinenie alebo nezavinenie situácie núdze – je jedným z prvoradých 

kritérií, ktoré rozhoduje o morálnej akceptácii či vylúčení ğudí v núdzi. Zaváņia aj také 

okolnosti ako veğkosť núdze, etnická identita (s ğuďmi z „nańej“ etnickej skupiny sa väčńmi 

solidarizuje) a miera reciprocity – čo táto skupina urobila na oplátku alebo je ochotná 

v budúcnosti urobiť. (Van Oorschot, 2000, Alesina – Glaeser, 2004). V podmienkach krátenia 

verejných výdavkov na sociálne programy a sluņby ochotu jednotlivcov k solidarite 

ovplyvņuje aj ich vlastná sociálno-ekonomická situácia a s ņou súvisiace vnímanie iných 

odkázaných skupín ako konkurencie v súťaņi o verejné zdroje. (Jeene – Van Oorschot – 

Uunk, 2013) Portrétovanie chudobných vo verejnom diskurze zohráva kğúčovú úlohu 

v pripisovaní zodpovednosti za chudobu. Politické diskusie o kategóriách obyvateğov, ktoré 

potrebujú podporu z verejných zdrojov, sú podğa Larsena (2008) ostrejńie a nevyberavejńie 

v krajinách, ktorých systém sociálnej ochrany je reńtriktívnejńí a selektívnejńí a poskytuje 

menej zdrojov odkázaným skupinám.  

 Exkurzom do politík sociálnej ochrany a ich súvislostí s verejným diskurzom a verejnou 

mienkou sme sa pokúsili ilustrovať nepevnosť podpory princípu sociálneho univerzalizmu a 

ovplyvniteğnosť tejto podpory inńtitucionálnymi zmenami a mediálnym a politickým 

diskurzom. 

 

Hypotézy a moţnosti merania sociálneho univerzalizmu vo výskume európskych hodnôt 

 

Dôleņitým kontextom tohto príspevku je ńtúdium zmien v politických diskurze, vládnych 

programoch a verejných politikách a z neho plynúce poznanie, ņe pozícia sociálneho 

univerzalizmu stávala v posledných troch desaťročiach stále marginálnejńou. Ak platí, ņe 

politický a mediálny diskurz pôsobí formačne vo vzťahu k individuálnemu uvaņovaniu o 

societálnych princípoch a hodnotách, potom tieto zmeny sotva ostanú bez efektu na 

zmýńğanie verejnosti. 

 Skúmanie sociálneho univerzalizmu sa v tomto príspevku opiera výlučne o merania, ktoré 

umoņņuje opakované zisťovanie EVS a otázky, ktoré sú súčasťou jeho dotazníka. 

  

                                                           
4
 Alvin W. Gouldner v úvode ńtúdie o reciprocite (1960) ako dôkaz tisícročnej platnosti zásady reciprocity 

v ğudskom spoluņití odkazuje výrok Cicera: „Ņiadna povinnosť nie je nevyhnutnejńia ako vrátenie dobrotivosti“ 

a "ņiaden človek nedôveruje tomu, kto zabúda, ņe mu bolo poskytnuté dobro“.  
5
 Uprednostņujeme tu súčasnú európsku terminológiu, ktorá ich označuje ako systémy sociálnej ochrany. 

6
 Ak je univerzálnosť nízka a v dávkových systémoch sa uplatņuje selektívnosť či „adresnosť“, podporuje to 

úvahy o zneuņívateğoch systému a zoslabuje solidaritu tých „čo len dávajú“ voči tým, čo „len dostávajú“. Veğké 

rozdiely v ekonomických zdrojoch medzi „spodkom“ spoločnosti a „väčńinou“ vedú k odlińnostiam v spôsobe 

ņivota a posilņovaniu inakosti. 
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Medzinárodný dohovor o ekonomických, sociálnych a kultúrnych 

právach; Článok 11 

Výskum európskych hodnôt EVS 

Otázka č. 62 

„Štáty, zmluvné strany paktu, uznávajú právo kaţdého jednotlivca  

na primeranú ţivotnú úroveň pre neho a jeho rodinu, zahrňujúce  

dostatočnú výţivu, šatstvo, byt, a na neustále zlepšovanie ţivotných  

podmienok. Zmluvné štáty podniknú zodpovedajúce kroky, aby  

zabezpečili uskutočnenie tohto práva, uznávajúc pre dosiahnutie  

tohto cieľa zásadnú dôleţitosť medzinárodnej spolupráce, zaloţenej  

na slobodnom súhlase .“ 

Predstavy o úlohách spoločnosti 

Čo by mala (spravodlivá) spoločnosť zabezpečovať? 

Mala by  

- „zaručiť, aby mal kaţdý uspokojené základné potreby, teda aby mal 

kaţdý stravu, bývanie, oblečenie, vzdelávanie a zdravotnú 
starostlivosť“. 

 

 Uņ sme spomenuli, ņe otázka zisťujúca mieru dôleņitosti toho, aby spoločnosť zaisťovala 

pre kaņdého uspokojenie základných ņivotných potrieb,
7
 je v analýzach R. Ingleharta 

a ďalńích interpretovaná ako indikátor materialistickej kultúry či kultúry hodnôt preņitia. My 

sa od tejto interpretačnej tradície, ktorá hlásenie sa k určitým hodnotám vysvetğuje len 

vzťahom k individuálnej skúsenosti, odkláņame. Tento odklon a pouņitie tejto otázky ako 

miery podpory sociálneho univerzalizmu podğa nás oprávņuje jej znenie, ktorá je značne 

podobné textácii článku 11 z Medzinárodného dohovoru o ekonomických, sociálnych 

a kultúrnych právach (1976). Sociálny univerzalizmus je hodnota, ktorá sa týka 

celospoločenských otázok ako je prerozdeğovanie spoločenských zdrojov a v takomto prípade 

je uņ individuálna skúsenosť a mienka mediálne sprostredkovaná a ovplyvnená výkladmi 

prevládajúcimi v politickom a mediálnom diskurze.  

 Z nańej diskurzívnej perspektívy vyplýva niekoğko otázok ohğadne pozície sociálneho 

univerzalizmu v uvaņovaní obyvateğov. Na ich základe formulujeme tri hypotézy, ktoré 

testujeme na slovenských dátach EVS.  

 Prvá otázka sa týka podporovateľov sociálneho univerzalizmu. Tu máme k dispozícii dve 

konkurujúce hypotézy. Jednak je to Inglehartova hypotéza preţitia, podğa ktorej to, čo 

označujeme ako sociálny univerzalizmus, je materialistickou „hodnotou chudobných“ a za 

dôleņitejńiu ju budú povaņovať jednotlivci, ktorých ohrozuje neistota a núdza. Táto hypotéza 

predpokladá ńtatisticky významnú súvislosť podpory sociálneho univerzalizmu a nízkeho 

vzdelania, absencie plateného zamestnania,
8
 skúsenosti nezamestnanosti a poberania dávok 

sociálnej pomoci a tieņ skúsenosti nedostatku financií v čase dospievania (miera súhlasu 

s tvrdením: „Keď som mal 14 rokov, moji rodičia mali problém nahradiť veci, ktoré sa 

rozbili“).  

 Druhou hypotézou je osvietenská hypotéza Harryho Ganzebooma (Ganzenbom, 1988, 

Oorschot, 2000). Predpokladá, ņe vysokońkolské vzdelanie rozvíja schopnosť premýńğať 

o dlhodobých dôsledkoch usporiadania spoločnosti a porozumieť pozitívnym efektom 

zniņovania príkrych spoločenských nerovností. Podğa tejto hypotézy by princíp sociálneho 

univerzalizmu mali za dôleņitejńí povaņovať ğudia s vysokońkolským vzdelaním, ktorí by 

mali uznávať vo väčńej miere aj jeho dôleņitosť jeho uplatņovania v konkrétnejńích formách 

(v daņovom systéme, politikách sociálnej ochrany), aj keď z nich nemajú bezprostredný 

prospech.  

 Druhá otázka sa týka konzistencie názorov respondentov na dôleņitosť sociálneho 

univerzalizmu ako vńeobecného princípu a ďalńích názorov, ktoré so sociálnym 

univerzalizmom súvisia – ako jeho organizačné konkretizácie. Za takéto konkretizácie 

povaņujeme póly troch dilematických tvrdení Q32A a Q32B a prvej dilemy batérie Q39, 

                                                           
7
 Otázka je súčasťou batérie tvrdení, ktorá zisťuje predstavy o dôleņitosti atribútoch spravodlivej spoločnosti. Do 

spoločného dotazníka EVS bola zaradená v roku 1999. V roku 2008 bola vypustená, a v roku 2017 znovu 

zaradená na základe argumentácie slovenského tímu. Z úvodu k batérii vńak boli vypustené slová dávajúce 

testované tvrdenia do vzťahu k spravodlivej spoločnosti  
8
 Početné varianty odpovedí na otázku o pracovnej situácii respondenta sme zredukovali na dve moņnosti: prvú 

kategóriu tvrdia pracujúci s rôznou dĝņkou pracovnej doby a formou zamestnávania a ńtudenti, v druhej kategórii 

sú starobní a invalidní dôchodcovia, nezamestnaní, osoby na rodičovskej dovolenke a iní nepracujúci. 
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konkrétne príklon k názoru, ņe ńtát by mal mať väčńiu zodpovednosť za to, aby bolo 

o kaņdého postarané (Q32A), ņe nezamestnaní by mali mať právo odmietnuť prácu, ktorú 

nechcú vykonávať, bez straty podpory (Q32B) a príklon k názoru, ņe zdaņovanie bohatých 

a podpora chudobných patrí k základným charakteristikám demokracie (Q39). Protikladné 

názory v týchto dilemách sú pritom formulované spôsobom, ktorý je oveğa známejńí 

z mediálneho a politického diskurzu. Napríklad formuláciou „jednotlivci by mali prevziať 

väčńiu zodpovednosť za zaistenie svojej existencie“ (Q32A) politický jazyk modeloval 

rozdiel medzi reņimom odmietnutým v novembri 1989 (zaopatrujúci ńtát) a smerovaním k 

„novému spoločenskému usporiadaniu“ (zodpovednosť jednotlivca).
9
 

 

Na tejto karte vidíte niekoľko protikladných názorov na viaceré otázky. Kam by ste 

umiestnili svoje názory na tejto stupnici? 

 

Q32A Jednotlivci by mali 
prevziať väčńiu zodpovednosť za 

zaistenie svojej existencie 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Ńtát by mal mať väčńiu 
zodpovednosť za to, aby bolo 

o kaņdého postarané 10 

Q32B Nezamestnaní by mali 

prijať kaņdú ponúknutú prácu 
alebo stratiť nárok na podporu 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Nezamestnaní by mali mať 

právo odmietnuť prácu, ktorú 
nechcú vykonávať 10 

Q39 Keď hovoríme o demokracii, mnohé veci sú dôleņité, ale nie vńetky sú základnými charakteristikami demokracie. Povedzte mi prosím o 

kaņdom z nasledujúcich tvrdení, nakoğko je podğa vás dôleņité pre demokraciu. Pouņite ńkálu na karte, kde 1 znamená "vôbec to nie je 

základná charakteristika demokracie" a 10 znamená "určite to je základná charakteristika demokracie. 

Vlády zdaņujú bohatých a podporujú chudobných 

Vôbec to nie je základná 
charakteristika demokracie 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Určite to je základná 
charakteristika demokracie  10 

 

 Hypotéza očakávajúca konzistenciu medzi názormi na vńeobecné a konkrétnejńie formulá-

cie sociálneho univerzalizmu sa opiera o racionalistický model individuálneho myslenia 

o spoločnosti a jej fungovaní. V tomto modeli má presvedčenie o dôleņitosti sociálneho 

univerzalizmu obdobnú úlohu ako ústavný princíp ochrany ğudskej dôstojnosti v legislatíve 

ńtátu – teda úlohu princípu, s ktorým by nemala byť v rozpore ņiadna ďalńia vyznávaná 

hodnota či princíp týkajúci sa prerozdeğovania zdrojov a sociálnej ochrany. Vyńńia miera 

dôleņitosti sociálnemu univerzalizmu ako vńeobecného princípu by sa podğa tejto hypotézy 

mala odzrkadliť v príklone k názoru, ņe ńtát bude preberať väčńiu zodpovednosť za ņivotné 

podmienky obyvateğstva,
10

 vo väčńej benevolentnosti voči moņnosti nezamestnaných 

odmietnuť ponúkanú prácu bez straty sociálnej dávky a v súhlase s názorom, ņe zdaņovanie 

bohatých a podpora chudobných patrí k základným charakteristikám demokracie.  

 Súbeņne budeme testovať aj hypotézu o postupnom klesaní koherencie medzi podporou 

sociálneho univerzalizmu ako vńeobecného princípu a podporou sociálneho univerzalizmu 

v jeho konkrétnejńích podobách. Táto hypotéza zohğadņuje skutočnosť, ņe otázky 

o zodpovednosti jednotlivca a ńtátu, o ne/moņnosti nezamestnaných odmietnuť ponúkanú 

prácu či o zdaņovaní bohatých boli vo verejnom diskurze typicky uchopované spôsobom, kto-

rý univerzalizmus zbavuje legitimity a neraz degraduje ako „relikt komunistického reņimu“. 

Najmä v prvých dvoch dekádach po zmene reņimu bola kritika angaņovania sa ńtátu v sociál-

nej oblasti veğmi výrazná a idea, ņe sociálny systém „ńtedrými dávkami“ prehlbuje pasivitu 

                                                           
9
...trhová ekonomika vyţaduje, aby sme prekonali predstavy, ţe štát plne zodpovedá za zárobky, zdravie, 

dôchodky alebo bývanie kaţdého jednotlivca. (...) Trhová ekonomika vyţaduje, aby si kaţdý občan uvedomil, ţe v 

prvom rade on sám zodpovedá za svoj osud.“ (Programové vyhlásenie vlády ČSR 1990: 3) 
10

 Tu vychádzame zo znalosti faktov o tom, ņe systém sociálnej ochrany na Slovensku bol vo vńetkých 

obdobiach realizácie EVS menej „ńtedrý“ a menej ochraņujúci ako je priemer európskych systémov ochrany (pre 

komparáciu systémov sociálnej ochrany pozri publikácie ŃÚ SR a tieņ databázy EUROSTATU). 
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ğudí bola prezentovaná ako „overená“. V posledných rokoch sa zas aj v sociálno-demokratic-

kom variante politického diskurzu usídlil názor, ņe prácou by mala byť podmienená aj zá-

kladná sociálna pomoc. Tento názor silne rezonoval aj v debatách fókusových skupín, ktoré sa 

zameriavali na rovnaké témy ako dotazník EVS. Diskutujúci vńetkých vekových a vzdelanost-

ných kategórií pokladali garantovanie uspokojenia základných potrieb pre tých, čo nepracujú, 

za nespravodlivé. (Kusá, 2017)  

 Tretia otázka sa týka vzťahu medzi podporou sociálneho univerzalizmu ako vńeobecného 

princípu a znepokojením či starosťou o ţivotné podmienky zraniteğných sociálnych kategórií. 

Podğa náńho predpokladu by s deklarovaním veğkej dôleņitosti sociálneho univerzalizmu 

mala súvisieť aj vyńńia miera znepokojenia ņivotnými podmienkami skupín, ktoré môņu mať 

ťaņkosti s uspokojením základných ņivotných potrieb. Mieru znepokojenia ņivotnými 

podmienkami rôznych skupín meria batéria Q62 na päťstupņovej ńkále, kde 1 = veğmi 

znepokojený a 5 = vôbec nie znepokojený.  

 Vráťme sa eńte k vńeobecnej formulácii sociálneho univerzalizmu, ņe úlohou spoločnosti je 

„zaručiť, aby mal kaţdý uspokojené základné potreby, teda aby mal kaţdý stravu, bývanie, 

oblečenie, vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť.“ (Q62) Pre zisťovanie EVS 2017 bolo totiņ 

upravené meranie súhlasu s týmto tvrdením. V rokoch 1999 a 2008 bola na meranie 

dôleņitosti tohto tvrdenia pouņitá päťstupņová ńkála: „veğmi dôleņité“ (1), „skôr dôleņité“, 

„ani dôleņité ani nedôleņité“, „skôr nedôleņité“ a „vôbec nie dôleņité“ (5). Pre zisťovanie EVS 

2017 metodologická skupina ńkálu upravila na ńtvorstupņovú vynechaním stredovej „ani – 

ani“ moņnosti. Takýto zásah obvykle ohrozuje valídnosť porovnávania, no v tomto prípade 

nemáme obavy z neņiaducich efektov, pretoņe respondenti v predchádzajúcich zisťovaniach 

veğmi málo vyuņívali stredovú pozíciu aj záporné odpovede. V roku 1999 odpovede „veğmi 

dôleņité“ a skôr dôleņité“ tvorili aņ 98 % odpovedí a v roku 2008 95 % odpovedí. (Tabuğka 

č. 1) 

 

Tabuğka č. 1: Predstavy o úlohách spoločnosti – čo by mala (spravodlivá) spoločnosť 

zabezpečovať? (v %) 

 

 
Zaručiť, aby mal kaţdý uspokojené základné potreby, teda aby mal kaţdý stravu, bývanie, oblečenie, vzdelávanie 

a zdravotnú starostlivosť (Q62) 

Vlna Veľmi dôleţité Skôr dôleţité 
Ani dôleţité ani 

nedôleţité 

Nie veľmi 

nedôleţité 

Vôbec nie 

dôleţité 
Nevie neodpovedal Spolu 

EVS 1999 77 20 2 0 0 0 100 

EVS 2008 58 36 4 1 0 0 100 

EVS 2017 50 42  6 1 1 100 

 

 Vńetky uvedené hypotézy (hypotézu o podporovateğoch univerzalizmu, hypotézu o názoro-

vej konzistencii a hypotézu o súvise podpory univerzalizmu a starosti o ņivotné podmienky 

zraniteğných skupín) sme testovali na dátových súboroch EVS (integrovaný súbor EVS 1991 

– 2017, váņené dáta) v programe SPSS (PASW Statistics 18). Pouņívali sme ńtandardné testy 

linearity vhodné pre poradové ńkály (Spearmanovu koreláciu).  

 

Zistenia 

Kto (eńte) na Slovensku podporuje sociálny univerzalizmus? 

 

Z tabuğky č. 1 je zrejmé, ņe podiel tých, ktorí povaņujú sociálny univerzalizmus za veğmi 

dôleņitý alebo skôr dôleņitý, zostáva stabilný. Ani v jednom EVS zisťovaní neklesol pod 

90 %. Pokračuje vńak preskupovanie do variantu „skôr dôleņitý“. Tento pohyb môņe 

znamenať postupné slabnutie dôleņitosti tohto princípu. Ako prvú sme si preto poloņili 
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otázku, či sa niektoré kategórie respondentov podieğajú na tomto trende vo vyńńej miere ako 

iné. 

 Pri hğadaní odpovede sme sa pridŕņali spomínaných dvoch hypotéz – hypotézy preņitia 

a osvietenskej hypotézy – a s nimi spojených teoretických očakávaní. Netestovali sme 

premenné ako rod, kraj, v ktorom ņije respondent, a veğkosť sídla, pretoņe pre očakávanie 

súvislosti medzi podporou sociálneho univerzalizmu a týmito premennými sme nemali ņiadne 

teoretické dôvody.  

 S predpokladom určitej spoločnej generačnej skúsenosti (v jej materiálnom alebo 

symbolickom význame) sme sa rozhodli testovať súvislosť s premennou veku, respektíve 

vekovej kohorty. Rozdelenie súboru do desiatich kohort – vekových kategórií podğa roku 

narodenia – umoņņuje sledovať, či a ako sa v jednotlivých kohortách menila podpora tej- 

ktorej hodnoty v čase.
11

 

 

 
 

 Graf č. 1 zobrazuje pomerne výraznú názorovú dynamiku vekových kohort medzi 

jednotlivými zisťovaniami EVS. Vidíme, ņe uņ v zisťovaní EVS 2008 si ani jedna kohorta si 

neudrņala mieru podpory veğkej dôleņitosti sociálneho univerzalizmu deklarovanú v zisťovaní 

1999. Vo vńetkých kohortách podpora výrazne klesla – aj o viac ako 20 percentuálnych 

bodov. Napriek spoločnému poklesu sa v roku 2008 zachovala odlińnosť (niņńia „veğká 

dôleņitosť“ sociálneho univerzalizmu) postojov najmladńej kohorty. O tejto kohorte by sme 

mohli povedať, ņe jej uņ bol politickým a mediálnym diskurzom „vńtepený“ podozrievavý 

pohğad na sociálny univerzalizmus. Zisťovanie EVS 2017 ukázalo ďalńí pokles veğkej 

dôleņitosti sociálneho univerzalizmu vo vńetkých kohortách okrem kohorty 1981 – 1990. 

Zároveņ zaznamenalo aj doteraz najväčńie názorové zbliņovanie vńetkých kohort. Ńtatisticky 

významný vzťah medzi vekom a pripisovaním dôleņitosti sociálnemu univerzalizmu sa 

nepreukázal ani v jednom zisťovaní.  

                                                           
11

 Kohortný prístup ale nie je bez obmedzení: uņ v roku 2008 sme stratili ńtatisticky potrebný počet prísluńníkov 

najstarńej kohorty, ktorá sa objavuje len v zisťovaní EVS 1999 a najmladńia veková kohorta (1999-2000) sa 

objavila len v zisťovaní EVS 2017. Celkovo vńak môņeme sledovať názorovú dynamiku ôsmich vekových 

kohort v troch zisťovaniach EVS (Graf č. 1). 

Graf č. 1 Podiel respondentov z danej vekovej kohorty, ktorí považujú garanciu uspokojenia 

základných potrieb pre všetkých za "veľmi dôležitú" charakteristiku spravodlivej spoločnosti 
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 Pokles veğkej dôleņitosti sociálneho univerzalizmu vo vńetkých kohortách a ich názorové 

pribliņovanie v EVS 2008 a 2017 kopíruje zlepńovanie ekonomickej situácie na Slovensku 

a s tým súvisiaci nárast sociálneho bezpečia. To by mohlo podporovať Inglehartovu hypotézu, 

ņe univerzalizmus je materialistickou hodnotou dôleņitou v čase existenčnej neistoty 

a nedostatku. No moņné je aj iné vysvetlenie. V zbliņovaní názorov vekových kohort môņeme 

vidieť aj efekt politického diskurzu, v ktorom sa princípy sociálneho univerzalizmu stávali 

okrajovou a zastaranou témou. 

 

Vzdelanie a sociálny univerzalizmus 

S výńkou vzdelania sa spájajú obe testované hypotézy. Kým hypotéza preņitia predpokladá, ņe 

sociálny univerzalizmus budú vo väčńej miere podporovať respondenti s nízkym vzdelaním, 

osvietenská hypotéza spája jeho podporu s vysokońkolským vzdelaním. 

 

Tabuğka č. 2: Porovnanie miery dôleţitosti garantovania uspokojenia základných potrieb 

pre všetkých podľa výšky vzdelania v jednotlivých rokoch 

 
 ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ  

 Veľmi 

dôleţité 

skôr 

dôleţité 

Veľmi 

dôleţité 

skôr 

dôleţité 

Veľmi 

dôleţité 

skôr 

dôleţité 

Veľmi 

dôleţité 

skôr 

dôleţité 

Spearman 

korelácia 
Sig 

EVS 1999 79 18 81 17 76 21 65 32 ,069 ,012 

EVS 2008 63 34 67 30 53 41 46 46 ,133 ,000 

EVS 2017 56 38 49 44 51 41 47 47 ,030 ,261 

 

 Zistenia v tabuğke č. 2 nepodporujú osvietenskú hypotézu. Vo vńetkých troch zisťovaniach 

respondenti so základným vzdelaním podporovali sociálny univerzalizmus vo výrazne vyńńej 

miere ako respondenti s vysokońkolským vzdelaním. Súvislosť bola ńtatisticky významná len 

v roku 2008, no porovnanie miery dôleņitosti sociálneho univerzalizmu v kategórii 

s najniņńím a najvyńńím vzdelaním favorizuje hypotézu preņitia. To, ņe respondenti so 

základným vzdelaním rozpoznávajú v tomto princípe ochranu svojich záujmov vo väčńej 

miere, koreńponduje s faktom, ņe nízke vzdelanie na Slovensku výrazne zvyńuje riziko 

chudoby: podğa zisťovania EU SILC, riziko chudoby osôb so základným a niņńím vzdelaním 

bolo v roku 2017 34,4 %, kým u osôb s VŃ vzdelaním len 6,1 %.
12

  

 Vysvetğujúcu silu hypotézy preņitia sme testovali aj s pomocou ďalńích premenných – 

prítomnosti alebo absencie plateného zamestnania, skúsenosti nezamestnanosti a poberania 

dávok a skúsenosti materiálneho nedostatku v období dospievania.  

 

Tabuğka č. 3: Výsledky testovania hypotézy preţitia – vzťahu medzi mierou dôleţitosti 

sociálneho univerzalizmu a premennými nedostatku. Spearman Correlation, hladina 

významnosti,000 –,005; X = ţiadna súvislosť na danej hladine významnosti, farebná bunka = 

nebolo predmetom zisťovania 

 
 EVS 1999 EVS 2008 EVS 2017 

Pracuje/nepracuje X -,135 x 

výška vzdelania X ,133 x 

skúsenosť s nezamestnanosťou  x x 

skúsenosť s poberaním dávok počas posledných 5 rokov  ,121 x 

materiálne ťaţkosti rodičov  X -,113 

 

                                                           
12

 Je to väčńí rozdiel ako pri porovnaní európskeho priemeru rizika chudoby v oboch vzdelanostných kategóriách 

(30,6 %a 8,2 %) (EUROSTAT: ilc_li07 update 16 10 2018). 
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 Tabuğka č. 3 sumarizuje a výsledky testov súvislostí medzi princípom sociálneho 

univerzalizmu a individuálnymi premennými, ktoré signalizujú menej bezpečné postavenie. 

V roku 2008 ńtyri so ńiestich premenných nedostatku vykazovali ńtatisticky významnú aj keď 

strednú aņ slabú súvislosť s presvedčením o dôleņitosti sociálneho univerzalizmu: (jeho 

dôleņitosť väčńmi podporovali starobní a invalidní dôchodcovia a ğudia bez práce, ğudia 

s nízkym vzdelaním a ğudia so skúsenosťou poberania dávok sociálnej pomoci). Súvislosť 

medzi sociálnym univerzalizmom a skúsenosťou nezamestnanosti respektíve materiálnych 

ťaņkostí počas dospievania sa nepotvrdila. V roku 2017 sa nepotvrdili súvislosti s ņiadnou 

z týchto premenných, s výnimkou málo logickej súvislosti podpory sociálneho univerzalizmu 

a absencie materiálnych ťaņkostí počas dospievania (respondenti, ktorým táto skúsenosť 

chýbala, podporovali dôleņitosť sociálneho univerzalizmu vo väčńej miere). Výsledky týchto 

testov teda nepriniesli podpore ani hypotéze preņitia. 

 

 
 Snaha identifikovať podporovateğov sociálneho univerzalizmu teda nebola úspeńná. Ani 

jedna hypotéza, ktoré mali pomôcť pri ich určení, v testovaní nezískala dostatočnú podporu. 

Osvietenská hypotéza spájajúca vysokońkolské vzdelanie so schopnosťou lepńie pochopiť 

dlhodobý prínos sociálneho univerzalizmu bola spochybnená. Respondenti s vysokońkolským 

vzdelaním mu vo vńetkých zisťovaniach pripisovali výrazne niņńiu dôleņitosť ako respondenti 

so základným vzdelaním.  

 

Sociálny univerzalizmus ako organizujúci princíp uvaţovania o prerozdeľovaní spolo-

čenských zdrojov? 

 

V tejto časti testujeme dve hypotézy o súvislostiach názorov na vńeobecne formulovaný prin-

cíp sociálneho univerzalizmu a na jeho konkrétnejńie formulácie týkajúce sa prerozdeğovania 

spoločenských zdrojov. Prvá hypotéza predpokladá koherenciu medzi pripisovaním dôleņi-

tosti zaisteniu uspokojenia základných potrieb pre kaņdého a postojom v dileme väčńej 

zodpovednosti ńtátu a jednotlivca, v dileme nutnosti nezamestnaného prijať ponúkanú prácu 

či moņnosti odmietnuť a v otázke, či zdaņovanie bohatých a podpora chudobných patrí alebo 

nepatrí k základným charakteristikám demokracie. Druhá hypotéza zohğadņuje fakt, ņe 
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Graf č. 2 Dôležitosť zaistenia uspokojenia základných potrieb pre všetkých: podiel odpovedí 
"je veľmi dôležité" v kategóriách respondentov s nerovnakou skúsenosťou/rizikom 

materiálnych ťažkostí 

Vzdelanie ZŠ

Vzdelanie VŠ

Materiálne ťažkosti rodičov NIE
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Skúsenosť s poberaním dávok NIE

Skúsenosť s poberaním dávok ÁNO
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Pracuje, študuje ÁNO
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spoločenský diskurz uņ desaťročia nefavorizuje sociálny univerzalizmus vo väčńine jeho 

foriem.
13

 Táto hypotéza predpokladá postupné zniņovania názorovej koherencie.  

 Tabuğka č. 4 sumarizuje výsledkov testov korelácie týchto a ďalńích premenné za 

jednotlivé zisťovania EVS. Do testovania sme zaradili aj ďalńie premenné, predovńetkým 

názory na dôleņitosť ďalńích atribútov spravodlivej spoločnosti, ktoré boli súčasťou batérie 

Q62: názor na dôleņitosť odstraņovania veğkých príjmových nerovností a názor na dôleņitosť 

odmeņovania ğudí podğa ich zásluh – výsledkov ich práce. Testovali sme tieņ súvislosť 

s politickou identifikáciou (príklon k ğavici alebo pravici na 10. stupņovej ńkále)
 14

 a s tromi 

výrokmi týkajúcimi sa morálneho étosu práce („Pracovať je povinnosť, ktorú máme voči 

spoločnosti“, „Ľudia čo nepracujú, zlenivejú“ a „Je poniţujúce dostávať peniaze bez toho, 

aby sme si ich zarobili“). Predpokladali sme, ņe veğká morálna dôleņitosť pripisovaná práci 

ako podmienke spoločenskej akceptácie môņe zniņovať súhlas so vńeobecným princípom 

sociálneho univerzalizmu a aj s jeho konkrétnejńími formami týkajúcimi sa prerozdeğovania 

a ochrany.  

 Súhrn výsledkov testov predstavuje Tabuğka č. 4. Najsilnejńie súvislosti boli zistené medzi 

dôleņitosťou sociálneho univerzalizmu a dôleņitosťou podobne vńeobecných princípov – 

odstraņovania veğkých príjmových nerovností medzi občanmi a zabezpečenia odmeņovania 

podğa zásluh (výsledkov práce), teda meritokratickým princípom spravodlivosti. Súvislosť 

sociálneho univerzalizmu a meritokratického princípu v roku 2017 mierne zoslabla, no i tak 

ide o relatívne silnú súvislosť. Na druhej strane napr. v roku 1999 zistená pomerne silná 

súvislosť medzi dôleņitosťou sociálneho univerzalizmu a príklonom k väčńej zodpovednosti 

ńtátu za existenčné podmienky jednotlivcov sa v roku 2017 fakticky stratila. Prerozdeğovacia 

politika ńtátu je hlavný nástroj, akým v zloņitých spoločnostiach moņno zabezpečiť, aby 

uspokojenie základných potrieb mohlo byť garantované vńetkým. Zaznamenaná strata vzťahu 

znamená, ņe presvedčenie o dôleņitosti sociálneho univerzalizmu sa slabo premieta do 

praktickejńej politickej predstavy o zodpovednosti ńtátu za existenčné potreby svojich 

obyvateğov. V roku 2017 zoslabla aj súvislosť sociálneho univerzalizmu a opatrného príklonu 

k názoru, ņe nezamestnaní by mohli odmietnuť ponúkanú prácu (Spearman 130). O opatrnom 

príklone hovoríme preto, ņe rozloņenie odpovedí nenaznačuje zhovievavosť k odmietnutiu 

práce, ale len menej striktný súhlas s tým, ņe nezamestnaný musí prijať ponúkanú prácu, inak 

stratí nárok na sociálnu dávku. Vo vńetkých zisťovaniach v dileme nutnosti prijať alebo 

moņnosti odmietnuť ponúkanú prácu bola priemerná pozícia respondentov zdôrazņujúcich 

veğkú dôleņitosť sociálneho univerzalizmu niņńia ako 5, teda bliņńie k názoru, ņe odmietnutie 

ponúkanej práce sa má trestať stratou sociálnej dávky (EVS 1999: 4,68, EVS 2008: 4,42 

a EVS 2017: 4,98). Znamená to, ņe sa umiestņovali bliņńie k názoru, ktorý je vo svojom 

dôsledku popretím sociálneho univerzalizmu.  

 

  

                                                           
13

 Je niekoğko výnimiek ako sú napr. detské prídavky, ale uņ rodičovského príspevku sa týka určitá miera 

zásluhovosti. Pozri napr. (Tieņová 2013). 
14

 Uvedomujeme si, ņe sociálny univerzalizmus nie je typicky ğavicová hodnota (históriu presadzovania 

univerzalistických programov v sociálnej politike pozri napr. Jackson 2008), aj keď kritici sociálneho 

univerzalizmu a aj univerzalizmu ğudských práv označujú medzinárodné dokumenty, ktoré tieto idey kodifikujú, 

za produkt ğavicového myslenia. Pri testovaní tejto premennej do modelu sa vńak redukuje počet testovaných 

prípadov. V roku 2017 sa na ğavo-pravej ńkále nevedelo či nechcelo zaradiť 20 % respondentov. Väčńina 

respondentov, ktorí sa na ńkále umiestnili, volili zaradenie okolo jej stredu. Z umiestnených sa k „jasnej“ ğavici 

(body 1 aņ 3 ńkály) sa prihlásilo 14,5 % respondentov a k jasnej pravici (body 8 aņ 10 ńkály) 14,6 % 

respondentov.  
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Tabuğka č. 4: Výsledky testovania hypotézy (zoslabovania) konzistencie – vzťah medzi 

mierou dôleţitosti zaistenia uspokojenia základných potrieb pre všetkých a súvisiacimi 

presvedčeniami a intervenujúcimi premennými (hodnoty Spearman Correlation pri 

hladine významnosti,000 –,00; X = ņiadna súvislosť) 

 
 EVS 1999 EVS 2008 EVS 2017 

Zdaňovať bohatých a podporovať chudobných ako základná charakteristika 

demokracie 
  -,110 

Odstraňovať veľké príjmové nerovnosti medzi občanmi  ,339 ,522 ,544 

Zabezpečiť ľuďom uznanie podľa ich zásluh (výsledkov práce) ,183 ,516 ,466 

Zodpovednosť jednotlivca a štátu -,258 -,192 -,084 

Nezamestnaní môţu/nemôţu odmietnuť prácu X -,182 -,130 

Ľavica – pravica (Ľ= 1, P = 10) ,092 ,159 ,087 

Súhlas s tvrdením | Pracovať je povinnosť, ktorú máme voči spoločnosti ,112 ,146 ,093 

Súhlas s tvrdením | Ľudia čo nepracujú, zlenivejú X X X 

Súhlas s tvrdením | Je ponižujúce dostávať peniaze bez toho, aby sme si ich 

zarobili 
X X X 

 

 V roku 2017 sa ukázala ńtatisticky významná, aj keď slabá súvislosť s (prvý krát 

zisťovaným) názorom, ņe zdaņovanie bohatých a podpora chudobných patrí k základným 

charakteristikám demokracie. Súvislosť so zaradením sa k politickej ğavici bola najsilnejńia 

v roku 2008, v rokoch 1999 a 2017 mala zanedbateğnú hodnotu. Také zistenia podğa nás 

zodpovedajú charakteru politického diskurzu strán hlásiacich sa k ğavici a im blízkeho 

diskurzu odborov. Témy sociálneho univerzalizmu sa v ņom takmer nevyskytujú. Dôraz sa 

kladie na obhajobu „ğudí práce“ a tých, čo „celý ņivot pracovali“.  

 Z troch tvrdení týkajúcich sa morálneho významu práce sa potvrdila ńtatisticky významná 

pozitívna súvislosť len s tvrdením, práca je povinnosťou voči spoločnosti, no v roku 2017 

bola jej hodnota nízka aņ zanedbateğná. Pozitívny charakter súvislosti, teda vzťah, v ktorom 

s rastom dôleņitosti sociálneho univerzalizmu rastie aj dôleņitosť presvedčenia, ņe práca je 

povinnosťou, ktorú máme voči spoločnosti, bol v rozpore s pôvodným predpokladom, ņe 

zástancovia práce ako povinnosti budú sociálny univerzalizmus podporovať v menńej miere.  

 
 Výsledky testovania teda ukázali, ņe súvislosti názoru na dôleņitosť sociálneho univerza-

lizmu a názorov na podobne vńeobecné princípy (zniņovanie nerovností, meritokratický 

princíp) sú výrazne silnejńie ako súvislosti s názormi na praktické konkretizácie sociálneho 

univerzalizmu. Zároveņ priniesli podporu predpokladu, ņe v dôsledku pôsobenia politického 
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ponúkanú prácu" v kategóriách respondentov považujúcich zabezpečenie 

uspokojenia základných životných potrieb pre všetkých za nerovnako dôležité
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a mediálneho diskurzu, v ktorom je téma sociálneho univerzalizmu okrajová, budú súvislosti 

medzi vńeobecným princípom a konkretizáciami sociálneho univerzalizmu postupom času 

slabnúť. Ukázalo sa tieņ, ņe respondenti nevnímajú sociálny univerzalizmus a meritokratiz-

mus ako princípy, ktoré by mohli byť v rozpore.
15

 S podobným uvaņovaním sme sa stretli vo 

výskume formou fókusových skupín. Z argumentácie debatujúcich bolo zrejmé, ņe ich trápi 

najviac nespravodlivosť neadekvátne zaplatenej práce beņných pracujúcich a nenáleņite 

nadhodnotených príjmov tých, čo nepracujú, či uņ sú na spodku alebo na vrchu pomyslenej 

sociálnej hierarchie. (Kusá, 2017) Črtá sa moņnosť, ņe meritokratické chápanie spravodli-

vosti, ktoré vyrastá z kaņdodennej skúsenosti a vyznávania princípu reciprocity, by mohlo 

mať v uvaņovaní obyvateğov Slovenska o societálnych otázkach centrálnejńie miesto ako 

hodnota sociálneho univerzalizmu. 

 

Starosť o ţivotné podmienky znevýhodnených ako výsledok dôleţitosti sociálneho 

univerzalizmu? 

 

Vzťahy medzi uznávaním sociálneho univerzalizmu a znepokojením nad nepriaznivými 

ņivotnými podmienkami sociálnych skupín vystavených núdzi sú obojstranné. Skúmanie 

procesov rozńirovania myńlienky ğudských práv upozorņujú, ņe rozhorčenie nad krivdami 

páchanými na ğudských bytostiach často dávalo silu idei univerzalizmu. (Joas, 2013, 

Alexander, 2006, 2014). Racionalistické prístupy (Rawls, Habermas) pripisujú veğký význam 

argumentácii a zdôvodņovaniu s očakávaním, ņe racionálne uznanie veğkej dôleņitosti 

sociálnemu univerzalizmu bude mať za následok citlivejńie vnímanie situácie skupín, ktorých 

ņivotné podmienky nie sú priaznivé, pretoņe ide o neņiaduci rozpor reality a uznávaného 

princípu.  

 Uņ uvedené zistenia zahraničných výskumov naznačujú, ņe ğudia nereagujú na zhorńenú 

situáciu rôznych skupín rovnako. Najväčńia spolupatričnosť sa prejavuje seniorom, chorým 

a postihnutým a deťom. Je známe, ņe morálne vylučovanie určitých sociálnych kategórií 

z okruhu solidarity je v komplexných spoločnostiach väčńmi dôsledkom súvislostí medzi 

určitými typmi reņimov sociálnej ochrany verejného diskurzu a s tým súvisiaceho mediálneho 

zobrazovania týchto kategórií obyvateğstva ako výsledkom osobnej skúsenosti. Verejný 

diskurz ale nie je „premennou“, ktorú by bolo moņné zahrnúť do analytického modelu 

a kontrolovať jej vplyv. Pre nás je vńak horizontom, ktorý dopĝņa a vysvetğuje to, čo len slabo 

objasņujú dáta zbierané na individuálnej úrovni.  

 EVS dotazník obsahuje batériu Q61, ktorá meria znepokojenie, ktoré ğudia pociťujú 

ohğadne ņivotných podmienok nerovnako blízkych či konkrétnych skupín (od ğudí „z váńho 

susedstva“ po „obyvatelia Európy“ a „ğudstvo“) a skupín, ktoré moņno objektívne (z hğadiska 

výńky príjmu, kvality bývania, prístupu k práci, k sluņbám) povaņovať za zraniteğné. Sú to 

skupiny ako starí ğudia, chorí a zdravotne postihnutí, nezamestnaní, prisťahovalci a (ako 

slovenská premenná) Rómovia. Znepokojenie sa meria na päťstupņovej ńkále, kde 1 = veğmi 

znepokojený a 5 = vôbec nie znepokojený.  

 Anglickú formuláciu „how much are you concerned with..?“ sme vo vńetkých zisťovaniach 

EVS prekladali ako „Do akej miery Vás znepokojujú zlé ţivotné podmienky, ak sa týkajú...“. 

Stálosť prekladu ale neznamená spokojnosť a istotu, ņe sa skutočne pýtame na to, na čo sme 

sa pýtať chceli. Zámerom bolo pýtať sa na emóciu, ktorá vyjadruje vzťah k určitej skupine a 

starosť o jej dôstojné ņivotné podmienky. Inými slovami, otázka mala zisťovať, či 

respondentom záleţí na dôstojnosti ņivota tej ktorej skupiny. Nańa formulácia vńak obsahuje 

riziko ambivalencie. V odpovediach sa môņu zmieńavať dve pochopenia – jednak, ņe sa 

otázka pýta na stav ņivotných podmienok (ak sa zlepńujú, napr. zvyńujú sa dôchodky, miera 

                                                           
15

 Rovnako je to s princípom meritokratizmu a dôleņitosťou zniņovania veğkých príjmových nerovností – vzťah 

medzi týmito princípmi je pozitívny (Spearman =,387 v EVS 2017). 
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znepokojenia bude klesať) alebo ņe pýta na spolupatričnosť s touto skupinou (ak miera 

znepokojenia klesá, znamená to, ņe spolupatričnosť slabne).
16

 

 Vychádzajúc z poznatkov o vzájomných súvislostiach medzi znepokojením zlými 

ņivotnými podmienkami ğudí a podporou princípu sociálneho univerzalizmu, sme 

predpokladali, ņe otázka č. 61 meria spolupatričnosť s týmito skupinami ako „členmi ğudskej 

rodiny“ a ņe s dôleņitosťou sociálneho univerzalizmu sa bude zvyńovať aj miera znepokojenia 

ņivotnými podmienkami vńetkých zraniteğných skupín vymenovaných v otázke č. 61. 

Predpokladali sme, ņe v prípade nezamestnaných vysoká miera znepokojenia môņe byť 

dôsledkom poznatkov o nízkej podpore, ktorú dostávajú od ńtátu dlhodobo nezamestnaní 

a tieņ môņe reagovať na tzv. workfare opatrenia, ktoré boli v tomto desaťročí včlenené 

do politiky sociálnej ochrany – vyraďovanie z evidencie úradov práce pri odmietnutí 

ponúkanej práce či krátenie dávky pomoci v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia 

odpracovania dávky zapojením sa do obecných prác. 

 
 Podobne ako zahraničné výskumy sme aj na Slovensku zistili výrazný rozdiel v miere 

znepokojenia ņivotnými podmienkami starých a chorých ğudí a v miere znepokojenia 

ņivotnými podmienkami Rómov a prisťahovalcov. (Graf č. 4) Znepokojenie ņivotnými 

podmienkami nezamestnaných sa odlińuje od relatívne statickej úrovne znepokojenia „nańich“ 

a „menej nańich“ zraniteğných. Ak v EVS 1999 bola miera znepokojenia situáciou 

nezamestnaných blízka miere znepokojenia situáciou starých a chorých ğudí, v ďalńích 

zisťovaniach sa od týchto skupín vzďağuje a v EVS 2017 je uņ bliņńia miere znepokojenia 

ņivotnými podmienkami „menej nańich“ skupín.  

 Tabuğka č. 6 obsahuje sumár výsledkov testovania súvislostí medzi dôleņitosťou sociál-

neho univerzalizmu a mierou znepokojenia ņivotnými podmienkami zraniteğných skupín 

v jednotlivých zisťovaniach EVS. Hodnoty nameraných súvislostí sú nestabilné a nízke. 

Nízka hodnota alebo chýbajúca ńtatisticky významná súvislosť môņe naznačovať konsenzu-

álny náhğad na situáciu prísluńnej skupiny, ktorý nesúvisí s deklarovanou dôleņitosťou 

vńeobecného princípu. Konsenzuálny pohğad môņe znamenať prevaņujúcu spolupatričnosť 

                                                           
16

 Mimochodom, český tím v zisťovaní EVS 2017 zmenil formuláciu tejto otázky zo znepokojenia na záleņanie. 

Je to podğa nás veğmi vhodná úprava, lebo otázku orientuje jednoznačnejńie na morálny vzťah pociťovaný 

k danej skupine.  
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Graf č. 4 Priemerná miera znepokojenia životnými podmienkami  sociálnych skupín v jednotlivých 
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nezávislú na názore na ten ktorý societálny princíp (ako v prípade starých ğudí a zdravotne 

postihnutých a chorých) ale aj prevaņujúcu nezainteresovanosť, pocit nezaslúņenia si a určité 

vylúčenie skupiny z okruhu platnosti vyznávaných princípov (to sa týka prisťahovalcov vo 

vńetkých EVS zisťovaniach a v roku 2017 aj Rómov a nezamestnaných
17

). Zároveņ to 

znamená faktické zuņovanie univerzalizmu.  

 

Tabuğka č. 6: Štatistické súvislostí medzi dôleţitosťou zaistenia uspokojenia základných 

potrieb pre všetkých a znepokojením ţivotnými podmienkami rôznych skupín (hodnoty 

Spearman Correlation pri hladine významnosti,000 –,005) 

 
 Dôleţitosť zaistenia uspokojenia základných potrieb pre všetkých 

Miera znepokojenia ţivotnými 

podmienkami skupín 
EVS 1999 EVS 2008 EVS 2017 

Starí ľudia ,140 ,094 ,080 

Nezamestnaní ,200 ,183 x 

prisťahovalci x X x 

Zdravotne postihnutí a chorí  ,165 ,099 ,102 

Rómovia  ,150 x 

 

 
 Aj keď test linearity neodhalil ńtatisticky významnú súvislosť medzi dôleņitosťou sociál-

neho univerzalizmu a znepokojením ņivotnými podmienkami nezamestnaných, Graf č. 6 

ukazuje, ņe s poklesom dôleņitosti sociálneho univerzalizmu klesá podiel „veğkého znepo-

kojenia“ ņivotnými podmienkami nezamestnaných a medzi respondentmi, ktorí povaņujú 

sociálny univerzalizmus za „nie veğmi dôleņitý“, výrazne narastá podiel tých, ktorých ņivotné 

podmienky nezamestnaných nie veğmi alebo vôbec nezaujímajú.  

 Výsledky testovania vzťahov medzi znepokojením ņivotnými podmienkami starých ğudí 

a nezamestnaných a ďalńími premennými, ktoré by mohli indikovať vyńńiu senzitivitu voči 

nepriaznivým podmienkam týchto kategórii obyvateğov, sumarizuje Tabuğka č. 7. Výńka 

vzdelania (predpokladaný znalý a kritický postoj súvisiaci so vzdelaním) nemá alebo má len 

                                                           
17

 Chýbajúca súvislosť môņe byť dôsledkom nedostatočnej početnosti v bunkách tabuğky. Napr. Odpoveď 

„vôbec nie je dôleņité“ pri otázke garantovania uspokojenia základných potrieb uviedlo len 13 respondentov 

odpovedajúcich aj na otázku miery znepokojenia ņivotnými podmienkami nezamestnaných. Graf č. 6 ukazuje 

vcelku výrazné rozdiely medzi tými, ktorí uspokojenie základných potrieb pre vńetkých povaņujú za veğmi 

dôleņité a tými, ktorí ho povaņujú za „nie celkom dôleņité“.  
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zanedbateğnú súvislosť s mierou znepokojenia. Ak sa nejaká súvislosť objavuje, tak je to 

inklinácia respondentov s nízkym vzdelaním k vyńńej miere znepokojenia ņivotnými 

podmienkami týchto skupín. Nepotvrdilo sa teda, ņe s vyńńím vzdelaním vzrastie schopnosť 

rozpoznať sociálne riziko, ktorému sú na Slovensko vystavení najmä dlhodobo nezamestnaní 

ale aj seniori, a ņe v dôsledku či vďaka tejto kognitívnej spôsobilosti sa zvyńuje aj miera 

znepokojenia ich ņivotnými podmienkami. Inými slovami, vyńńia kognitívna spôsobilosť 

rozpoznávať sociálne riziko, nie je „spúńťačom“ citového preņívania ujmy, ktorej sú 

vystavené rizikom dotknuté skupiny. S výnimkou pomerne silnej súvislosti medzi mierou 

znepokojenia ņivotnými podmienkami starých ğudí (ale čiastočne aj nezamestnaných) 

a rastúcim vekom, bola zaznamenaná len slabá alebo ņiadna súvislosť medzi ďalńími 

osobnými charakteristikami, ktoré by mohli zvýńiť schopnosť súcitiť s danými skupinami na 

základe podobnej preņitej skúsenosti: v roku 2017 sa neobjavila ņiadna ńtatisticky významná 

súvislosť medzi osobnou skúsenosťou nezamestnanosti alebo poberania sociálnych dávok 

a mierou znepokojenia ņivotnými podmienkami nezamestnaných. Absenciu súvislosti medzi 

osobnou skúsenosťou a súcitením s ğuďmi v podobnej situácii by sme mohli povaņovať za 

ďalńí signál rozpájania osobnej skúsenosti a názorov na organizáciu spoločnosti a situáciu 

druhých ğudí.  

 

Tabuğka č. 7: Výsledky testovania súvislostí medzi mierou znepokojenia ţivotnými 

podmienkami rôznych skupín a vybranými premennými (hodnoty Spearman Correlation 

pri hladine významnosti,000 –,005) 

 
 Starí ľudia 

 

 

Nezamestnaní 

 
EVS 

1999 
EVS 2008 EVS 2017 

EVS 

1999 
EVS 2008 EVS 2017 

vek -,302 -,175 -,195 -,100 x -,117 

vzdelanie ,080 x x x ,095 x 

Skúsenosť s nezamestnanosťou  x x  ,094 x 

Skúsenosť s poberaním dávok  x x  ,100 x 

Finančné ťaţkosti rodičov počas 

dospievania 
 x ,082  x ,105 

Súhlas s výrokom „Práca je povinnosťou 

voči spoločnosti“ 
,236 x ,170  ,211 x ,166 

 

 Rozpojenie osobnej skúsenosti a znepokojenia ņivotnými podmienkami skupiny, do ktorej 

respondent istý čas patril, povaņujeme za pozoruhodné. Ponúka sa tu predbeņné vysvetlenie, 

ņe neprejavovanie znepokojenia je v tomto prípade istou formou demonńtrácie odstupu, 

zdôraznenia nepatrenia do skupiny, ktorej spoločenská povesť nie je najlepńia. Za pozornosť 

stojí (a vylúčenie danej skupiny z morálneho okruhu spravodlivosti (Opotow, 1990) 

signalizuje) aj záporná súvislosť medzi dôleņitosťou odstraņovania veğkých príjmových 

nerovností a a mierou znepokojenia ņivotnými podmienkami prisťahovalcov a Rómov.  
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 Zistená pozitívna súvislosť medzi mierou znepokojenia situáciou nezamestnaných 

a mierou súhlasu s tvrdením o práci nás núti prehodnotiť nańe predpoklady. Nie vńak vńetky. 

Zostávame presvedčení, ņe morálne puto s určitou skupinou sa prejavuje aj nesúhlasom s 

výrokmi, ktoré sa dotýkajú cti tejto skupiny. Naďalej sa teda drņíme predpokladu, ņe 

znepokojenie nad nedôstojnými podmienkami ņivota by malo ísť ruka v ruke 

s relativizovaním platnosti výrokov alebo s nesúhlasom s výrokmi, ktoré implikujú, ņe 

dotknutá skupina ņije v rozpore s poņadovanými normami. Zistená pozitívna súvislosť nás 

donútila prehodnotiť domnienku, ņe prostredníctvom miery znepokojenia ņivotnými 

podmienkami určitej skupiny zisťujeme mieru blízkosti, súcitu s danou skupinou, záleņanie na 

jej blahu a dôstojných ņivotných podmienkach. Toto zistenie potvrdilo naznačenú, ale 

doposiağ skôr potláčanú obavu, ņe otázka merajúca znepokojenie môņe byť pochopená aj 

opačným spôsobom neņ sme zamýńğali. Domnievame sa preto, ņe v prípade skupín, ktorým 

politický a mediálny diskurz pripisuje zodpovednosť za ich nepriaznivé ņivotné podmienky, 

respondenti nańu otázku čítajú inak ako sme zamýńğali a v odpovedi na ņu vyjadrujú svoju 

nespokojnosť s „týmito skupinami“. Povedané inak, ich veğké znepokojenie nemusí byť 

výrazom miery empatie ale naopak, miery rozhorčenia nad tým, ņe určitá skupina ņije 

spôsobom ņivota, ktorý sa odchyğuje od normy a neplní morálne očakávanie reciprocity. 

 

Záver 

 

Osou tohto príspevku bolo hğadanie odpovede na otázku, či stále eńte vysokú, hoci postupne 

klesajúcu podporu sociálneho univerzalizmu – presvedčenia, ņe ak spoločnosť má byť 

povaņovaná za spravodlivú, mala by zaisťovať vńetkým uspokojenie základných potrieb – 

môņeme pokladať za jeden z kğúčových, tak povediac „ústavných“ princípov individuálneho 

myslenia o organizácii spoločnosti. Zistenia z predstihu realizovaného výskumu, v ktorom 

sme kládli obdobné otázky, signalizovali prevahu nesolidárnych názorov na ğudí bez práce 

a zároveņ aj akúsi „amnéziu“ sociálneho univerzalizmu: princíp dôstojnosti ğudského ņivota 

a z neho odvodený sociálny univerzalizmus sa ukázali ako takmer neznáme princípy 

praktického uvaņovania o rozdeğovaní spoločenských zdrojov. Naopak, podobne ako 
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v politickom diskurze aj vo fókusových debatách pracovné zapojenie a „povinnosť pracovať“ 

boli vyzdvihované ako základný spôsob sociálnej integrácie a podmienka morálnej akceptácie 

(Kusá, 2017). 

 Ak výskum formou fókusových skupín naznačoval, ņe tvrdé postoje k nezamestnaným ide 

ruka v ruke s „nespomínaním si“ na princíp sociálneho univerzalizmu, zistenia dotazníkového 

výskumu EVS ukazujú, ņe časť respondentov povaņuje princíp sociálneho univerzalizmu za 

veğmi dôleņitý, no súbeņne sa prikláņa k názorom, ktoré sú s princípom sociálneho 

univerzalizmu v značnom napätí. Nańa analýza nepriniesla podporu silnému modelu hodnoto-

vej sústavy jednotlivcov; predpoklad „kľúčovej“ pozície sociálneho univerzalizmu sa 

nepotvrdil. Vzťah medzi podporou záväzku spoločnosti zabezpečiť uspokojenie základných 

potrieb vńetkým a názormi týkajúcimi sa prerozdeğovania spoločenských zdrojov 

(pripisovaním väčńej zodpovednosti ńtátu za ņivotné podmienky obyvateğov, nesúhlas, aby 

nezamestnaní boli nútení prijať akúkoğvek prácu, inak stratia nárok na dávku a presvedčenie, 

ņe k základným charakteristikám demokracie patrí zdaņovanie bohatých a podpora 

chudobných) je síce rozpoznateğný ale pomerne slabý. Túto slabosť moņno podğa nás pripísať 

formačnému pôsobeniu politického a mediálneho diskurzu, ktorý dlhodobo a intenzívne 

problematizoval „opatrovateğský“ ńtát a naopak adoroval zodpovednosť jednotlivca ako 

kğúčový princíp „nových čias“. 

 Zistená slabá súvislosť medzi mierou dôleņitosti sociálneho univerzalizmu a podporou 

väčńieho angaņovania sa ńtátu pri zabezpečovaní jednotlivcov a podporou práva nezamestna-

ných odmietnuť ponúkanú prácu bez straty sociálnej dávky, rovnako ako slabá súvislosť 

s názorom, ņe zdaņovanie bohatých a podpora chudobných patrí k základným charakteristi-

kám demokracie, naznačuje, ņe časť respondentov v rozhovore s anketárom deklarovala veğkú 

dôleņitosť toho, aby spoločnosť zabezpečila uspokojenie základných ņivotných potrieb pre 

vńetkých, len ad hoc, bez predchádzajúceho sústavnejńieho uvaņovania o praktických 

konsekvenciách a súvislostiach jednotlivých presvedčení. Zdá sa, ņe na Slovensku existuje 

diskurzívna medzera medzi témou dôstojnosti človeka a témou ņivotných podmienok 

najchudobnejńích či znevýhodnených vrstiev, a existencia tejto medzery, teda absencia 

spoločenskovednej tradície rozvíjajúca otázky dôstojnosti človeka vo vzťahu k praktickému 

riadeniu spoločnosti a k sociálnym právam, má dôsledky pre to, ako sa na Slovensku uvaņuje 

či neuvaņuje o systémoch podpory ğudí bez príjmu.  

 Nańa analýza nepriamo priniesla aj svedectvo o formačnej moci spoločenského diskurzu, 

ktorá je silnejńia ako individuálna skúsenosť, ako skúsenosť s nezamestnanosťou alebo 

poberaním sociálnych dávok. Skúsenosť s núdzou len v malej miere urobila respondentov 

vnímavejńími k potrebe garantovania uspokojenia základných potrieb vńetkým.  

 Veğmi silná súvislosť medzi dôleņitosťou sociálneho univerzalizmu a dôleņitosťou 

meritokratizmu (odmeņovania podğa zásluh/výsledkov práce) môņe naznačovať, ņe sociálny 

univerzalizmus chápe veğká časť respondentov ako podmienená – podmienená povinnosťou 

reciprocity, povinnosťou pracovať. Ďalńie analýzy by preto bolo náleņité zamerať na 

preskúmanie, ako táto „pracovná“ podmienenosť sociálneho univerzalizmu funguje a do 

akých názorov a postojov vstupuje. To ņe za ustanovujúci princíp uvaņovania o spravodlivosti 

na Slovensku povaņujeme prácu a pracovné zapojenie, naznačujú početné analýzy verejných 

politík, volebných programov politických strán a programových vyhlásení vlád. Podobne ako 

v prezentovaných zisteniach v nich povinnosť pracovať vystupuje ako etický princíp, ktorý 

usporadúva myslenie o spoločenskom ņivote. Dôsledky tohto javu na spoločenskú integráciu 

a súdrņnosť nie sú eńte dostatočne preskúmané.  
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Ţivotné prostredie ako hodnota: skúmanie názorov a súvislostí vo výskume 

európskych hodnôt
1
 

 

Katarína Strapcová
2
 

Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav 

 

Abstrakt 
V rámci výskumu hodnôt sa zameriavame na analýzu toho, ako verejnosť vníma problémy 

ņivotného prostredia. Na základe získaných empirických údajov skúmame, aké sú preferencie 

jednotlivcov v otázkach vzťahujúcich sa k problematike ņivotného prostredia – teda to ako 

ğudia vnímajú naliehavosť potreby ochrany ņivotného prostredia, nakoğko dôverujú 

environmentálnym organizáciám, alebo to či by boli ochotní vo vyńńej miere finančne prispieť 

k ochrane ņivotného prostredia. Zaujímavým kontextom úvah o ņivotnom prostredí sú 

preferencie respondentov pri rieńení dilemy, či uprednostniť ochranu ņivotného prostredia 

alebo ekonomický rast. Pri analýze pracujeme s údajmi z medzinárodného výskumu 

európskych hodnôt (EVS), ktorý sa u nás uskutočnil v rokoch 1991, 1999, 2008 a 2017. Ńtyri 

vlny výskumu EVS nám v určitých prípadoch umoņnili sledovať aj vývoj názorových profilov 

v čase. 

 

Kľúčové slová: ņivotné prostredie, EVS, postoje, hodnoty 

 

Úvod 

 

Záujem sociológov o otázky ņivotného prostredia má uņ svoju relatívne dlhú históriu. Spolu 

s tým, ako stále naliehavejńie rezonovali obavy o stav ņivotného prostredia a jeho negatívny 

vplyv na zdravie ğudí, sociológovia čoraz častejńie uvaņovali aj o vplyve globálnych rizík na 

spoločenský ņivot, jeho moņné premeny a sociálne problémy s tým spojené. Ulrich Beck vo 

svojej knihe Riziková spoločnosť. Na ceste k inej moderne (2004, pôvodne 1986) komplexne 

popisuje dynamiku vzťahu environmentálnych ohrození a následných spoločenských zmien
3
. 

Podrobne pritom popisuje nové podmienky ğudskej existencie v ére tzv. globálnych 

civilizačných rizík, ktoré podğa neho znamenajú „koniec klasickej industriálnej spoločnosti 

s jej predstavami o národnej a ńtátnej suverenite, o automatickom pokroku, o triedach, 

o princípe výkonnosti, o prírode, skutočnosti, vedeckom poznaní atď.“ (2004:12) V svojom 

texte definuje základné charakteristiky a protiklady nerovností typických pre klasickú 

industriálnu spoločnosť a tzv. post-industriálnu t. j. rizikovú spoločnosť. Základnou črtou 

premeny sociálnych nerovností je podğa autora relativizácia a stieranie triednych rozdielov 

a hraníc v súčasných vyspelých spoločnostiach. Beck konńtruuje ideálne typy oboch 

spoločností a vyuņíva ich na to, aby mohol identifikovať nové trendy súčasných 

spoločenských zmien (Tabuğka 1). Beck zároveņ konńtatuje, ņe v realite (Spolkové Nemecko 

v tom čase) sa vyskytujú zmieńané charakteristiky typické pre oba typy spoločností: 

„Neņijeme zatiağ eńte v rizikovej spoločnosti, ale tieņ uņ neņijeme v konfliktoch spojených 

s rozdeğovaním v spoločnostiach nedostatku.“ (2004: 27) 

  

                                                           
1
 Text bol vypracovaný v rámci rieńenia projektu APVV-15-0653: Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na 

Slovensku a v Európe (HODYSE). 
2
 Koreńpondencia: Mgr. Katarína Strapcová, PhD., Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava. 

E-mail: katarina.strapcova@savba.sk 
3
 Podrobne napr. aj Sťahel 2017. 
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Tabuğka č. 1: Základné charakteristiky industriálnej a post-industriálnej spoločnosti  

 

industriálna (triedna) spoločnosť (IS) 
riziková (post-industriálna)  

spoločnosť (RS) 

modernizácia tradícií agrárnej spoločnosti- modernizuje sa tradičný 

svet zvykov, stavovských privilégií a náboņenských predstáv 

reflexívna modernizácia IS – problémy modernizácie vo vzťahu 

k sebe samej (vedğajńie účinky dynamiky vývoja IS) 

optimistický pohğad na industriálny pokrok, vedecko-technický 
rozvoj otvára bránu k skrytým zdrojom spoločenského bohatstva, 

myslenie v kategóriách ekonomického rastu 

reflexia negatívnych dôsledkov, zaťaņenie prírodného prostredia 
ńkodlivinami, reviduje sa vplyv vedecko-tech. pokroku (riziká 

a dôsledky modernizácie) 

logika produkcie a rozdelenia bohatstva v industriálnych (triednych) 

spoločnostiach 
logika produkcie a rozdelenia rizika v RS 

spoločenská produkcia bohatstva a problémy rozdeğovania 
bohatstva 

spoločenská produkcia rizík (v dôsledku pôsobenia vedy a techniky) 
a problémy s ich rozdeğovaním 

problémy IS dominujú v krajinách materiálneho nedostatku, 
spoločnosti nedostatku – diktatúra nedostatku 

v bohatých ńtátoch blahobytu stráca boj proti nedostatku svoju 

naliehavosť, sociálne a politické práva sú garantované – do popredia 

problémy vedğajńích dôsledkov vedecko-tech. rozvoja 

IS ako spoločnosť veğkých skupín v zmysle spoločenských tried 
alebo vrstiev 

individualizácia v RS a rozpad tried 

súradnice myslenia v IS – triedy, nukleárna rodina, práca 

v povolaní, viera vo vedu a pokrok  
nové pojmy – myslenie v kategóriách ńanca, riziko, ohrozenie 

IS ako spoločnosť (platenej) práce – stála práca, celoņivotné 

zamestnanie 

svet práce sa mení – flexibilizácia pracovnej doby a pracoviska stiera 

hranice medzi prácou a ne-prácou, plurálna neúplná zamestnanosť 

 

Beck (2004, pôvodne 1986) 
 

 Ako môņeme sledovať, súhrnná tabuğka predstavuje v hrubých rysoch základný náčrt 

premien súčasnej spoločnosti, ako aj niektoré kğúčové trendy premien jej inńtitúcií (práca, 

rodina). Reflexia zmien v súčasnej spoločnosti zároveņ priviedla Becka k potrebe nanovo 

definovať mechanizmy fungovania sociálnych nerovností. V tabuğke 2 môņeme nájsť zhrnutie 

základných rozdielov týkajúcich sa starej a novej paradigmy sociálnych nerovností. 

 Podobne ako v predchádzajúcej súhrnnej tabuğke 1, definície nových nerovností sledujú 

akoby dve základné línie argumentov. V prvej línii ide najmä o argumenty súvisiace 

s procesom premeny (prostej) modernizácie na modernizáciu reflexívnu. Práve to je podğa 

Becka kğúčovým faktorom presadzovania sa logiky rizika a ohrozenia a s nimi spojeného 

kategorického aparátu v súčasnom myslení. V druhej línii sú dôleņité argumenty poukazujúce 

na to, ņe táto zmena je moņná len vo vyspelých spoločnostiach blahobytu, ktoré sa dokázali 

do značnej miery vysporiadať s materiálnym nedostatkom, ktoré garantujú svojim občanom 

sociálne zabezpečenie a iné základné práva. Beck hovorí aj o tzv. o individualizácii 

sociálnych nerovností v post-industriálnej spoločnosti, a kladie do popredia otázku rozpojenia 

väzieb medzi individuálnym a triednym osudom v súčasnej spoločnosti. (viac 

o individualizácii pozri Loudín 2017). Beckova koncepcia prináńa tieņ viacero odpovedí na 

otázku, prečo uņ dneńná logika myslenia nespočíva len v prerozdeğovaní a privlastņovaní 

materiálneho bohatstva. Novou logikou súčasného ņivota je logika rizika, predovńetkým 

chápaného ako ekologického rizika.  
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Tabuğka č. 2: Ulrich Beck: spoločenská zmena a 2 paradigmy sociálnych nerovností  

 
Nerovnosti v klasickej  

industriálnej (triednej) spoločnosti (IS) 

Nové nerovnosti  

v rizikovej spoločnosti (RS) 

paradigma IS – otázka toho, ako môņe byť spoločensky 

vyprodukované bohatstvo rozdelené sociálne nerovným a zároveņ 
legitímnym spôsobom? 

paradigma RS – otázka ako je moņné limitovať riziká a ohrozeniam 

systematicky spoluprodukovaným v procese modernizácie? 

paradigma IS dominuje v krajinách materiálneho nedostatku paradigma RS začína dominovať v bohatých ńtátoch  

triedny charakter sociálnych nerovností 
väzby na sociálne triedy ustupujú, individualizácia sociálnych 

nerovností 

kapitalizmus tried 
kapitalizmus bez tried – problémy sociálnych nerovností ostávajú, 

avńak smerujú k beztriednosti 

triedne identity, triedne väzby sú významné 
rozpad triednych identít – individualizácia a diverzifikácia ņivotných 
situácií a ńtýlov 

situácie ohrozenia nedostatkom vyplývajú z nerovnej situácie tried, 

vrstiev (materiálne ohrozenia) 

situácie ohrozenia rizikom čiastočne kopírujú logiku tried, ale skôr či 

neskôr zasiahnu vńetkých (rozbitie triednych schém a civilizačné 

ohrozenia) 

selektívne ohrozenie nedostatkom – závislosť na príjme, vzdelaní, 
povolaní a s tým spojenými moņnosťami a zvykmi v oblasti stravy, 

bývania, voğného času (chudoba je hierarchická) 

univerzálne ohrozenie ekologickým rizikom 

- smog je demokratický (ńkodliviny) 

triedne spol. a ideál rovnosti ńancí (kaņdý chce svoj podiel na 

spoločnom koláči) 

RS a nové hodnoty – bezpečnosť (cieğom je uchrániť sa pred 

ńkodlivinami) 

majetok polarizuje (majetok a ne-majetok) a vytvára sociálne 
identity („oni tam hore, my tu dole“) 

riziká nepolarizujú, skôr delia na postihnutých a (dočasne) 
nepostihnutých 

osobné riziká –chudoba, kvalifikácia, zdravie globálne riziká – nová kvalita – ńkodliviny, znečistenie 

ohrozenia sú viditeğné (bohatstvo a bieda sú evidentné), otvorené 

procesom sociálneho definovania, kultúra viditeğnosti 

riziká a ohrozenia sú neviditeğné, často bez prejavov, 

problematickejńie definovanie 

spotrebné statky, príjmy, ńance na vzdelanie, majetok a pod., snaha 

získať ich – logika privlastnenia 

vedğajńie produkty modernizácie, snaha vyhnúť sa im – logika 

eliminujúcej distribúcie 

spoločnosť núdze (solidarita v núdzi) spoločnosť strachu (solidarita zo strachu) 

 Relativizovanie sociálnych rozdielov a hraníc, a zároveņ prekrývanie triednej a rizikovej spoločnosti,  

 Bohatstvo sa zhromaņďuje hore, riziká dole (bohatí majú moņnosť dočasne sa vykúpiť z rizík, riziká sa koncentrujú u chudobných),  

 Sociálne filtre dočasne pôsobia, umocņujú sa mechanizmy, ktoré vedú k triedne podmieneným formám postihnutia pri moņnostiach úniku 

rizikám = na novej úrovni sa upevņujú staré sociálne nerovnosti. 

 

Beck (2004, pôvodne 1986) 

 

 Dôraz na reflexívnu modernizáciu a aktualizáciu ekologických rizík v súčasnej dobe 

pripomína Inglehartovu koncepciu materiálistických a post-materialistických hodnôt. 

(Inglehart 1977, 1990, Inglehart a kol. 2004) Orientácia na materialistické hodnoty sa 

u Ingleharta spája s orientáciou na ekonomický rozvoj, čo znamená predovńetkým vyńńie 

preferencie pre hodnoty akcentujúce ekonomickú a fyzickú (osobnú) bezpečnosť (economic 

and physical security), teda „právo a poriadok“. Orientácia na postmaterialistické hodnoty 

súvisí s dôrazom predovńetkým na kvalitu ņivota, teda na rozvoj osobnej slobody, občianskej 

participácie napr. moņnosti zásahov do vládnych rozhodnutí a pod. Podğa Ingleharta, rast 

blahobytu vo vyspelých západných spoločnostiach významne vplýva na zmenu hierachie 

hodnôt smerom od „menej problematických“ materialistických hodnôt k postmaterialistickým 

hodnotám zameraným na kvalitu ņivota a sebarealizáciu jednotlivca. Aj keď ekonomická 

a fyzická bezpečnosť neprestávajú byť hodnotené pozitívne, ich relatívna dôleņitosť je niņńia 

ako v minulosti. V politike sa zmena prejavuje napríklad aj v rastúcej podpore pre strany 

zdôrazņujúce postmaterialistické hodnoty akými sú strany zelených. (Inglehart 1977, citované 

podğa Inglehart 1990:5) 

 Teoretické koncepcie dvoch spomenutých autorov, U. Becka a R. Ingleharta, nám na 

jednej strane umoņnili objasniť vyńńí teoretický záujem o otázky ņivotného prostredia, 

a taktieņ následne vyńńí záujem a snahu o empirické skúmanie verejnej mienky ohğadom 

problémov ņivotného prostredia. Moņno predpokladať, ņe tento záujem sa odrazil aj na fakte, 

ņe otázky zamerané na názory a hodnotenie ņivotného prostredia sa stali stálou súčasťou 
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medzinárodného výskumu hodnôt EVS. Hlavným cieğom náńho textu je oboznámiť čitateğov 

s najnovńími výsledkami v oblasti skúmania názorov na ņivotné prostredie
4
. 

 

Dáta a indikátory 

 

Medzinárodný projekt výskumu európskych hodnôt (European Values Study – EVS), ktorý na 

Slovensku koordinuje Sociologický ústav SAV, pravidelne a dlhodobo skúma aj postoje 

verejnosti k ochrane ņivotného prostredia. V rámci sledovaných problémových okruhov vo 

výskume EVS 2017 na Slovensku figurovali otázky zamerané na: 1. vnímanie dôvery voči 

organizáciám zameraným na ochranu ņivotného prostredia, 2. vnímanie konfliktu medzi 

ekonomickým vývojom a prírodou, 3. ochotu niesť vyńńiu finančnú zodpovednosť za ochranu 

ņivotného prostredia a 4. vnímanie dôleņitosti ochrany ņivotného prostredia. Okrem 

predstavenia základných výsledkov prináńa analýza aj komparáciu názorových rozdielov 

v základných socio-demografických skupinách (muņi/ņeny, kategórie podğa veku, 

vzdelanostné kategórie a kategórie podğa veğkosti miesta bydliska). 

 

Environmentálne organizácie a dôvera
5
 

 

Environmentálnym organizáciám v súčasnosti na Slovensku dôveruje 58 % opýtaných 

respondentov (suma 6 % úplne dôverujem + 53 % skôr dôverujem). Po porovnaní s údajmi z 

roku 2008 môņeme konńtatovať, ņe dôvera k organizáciám na ochranu ņivotného prostredia na 

Slovensku vzrástla, a to o 6 percentuálnych bodov. Nedôveru k environmentálnym 

organizáciám v EVS 2017 celkovo deklaruje 36 % opýtaných, z toho 27 % skôr nedôveruje 

a rozhodnú pozíciu úplnej nedôvery deklaruje 9 % podiel opýtaných.  

 Z hğadiska socio-demografických rozdielov sa ako významné ukázali rozdiely medzi 

muņmi a ņenami, kde sú muņi nadpriemerne často zastúpení v kategórii „vôbec nedôverujem“ 

(13 %). Z hğadiska veku najmladńí respondenti tvoria významne nadpriemerný podiel 

v kategórii „skôr dôverujem“ (66 % oproti priemeru 53 %). Respondenti vo veku 25-34 rokov 

tvoria zas nadpriemerne vysoký podiel v kategórii „vôbec nedôverujem“ (15 % oproti 

priemeru 9 % úplne nedôverujúcich). 

  

                                                           
4
 V prípade záujmu o starńie texty zamerané na spracovanie názorov na ņivotné prostredie pozri napr. Klocoková 

a Tíņik 2009. 
5
 Údaje z výskumu EVS máme pri otázke o dôvere k environmentálnym organizáciám k dispozícii len za roky 

2017 a 2008. 
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Graf č. 1: Dôvera k inštitúciám: environmentálne organizácie (% respondentov v 

jednotlivých kategóriách dôvery/nedôvery v rokoch 2008 a 2017, EVS 2008 a 2017)  

 
Dilema vyššej dôleţitosti: ekonomika alebo príroda? 

 

Verejnosť je pri rieńení dilemy ekonomika verzus ņivotné prostredie naklonená v prospech 

ochrany prírody (graf č. 2). Ochrana ņivotného prostredia by podğa väčńiny obyvateğov 

Slovenska mala mať prioritu pred ekonomickým rastom. K názoru, ņe dôleņitejńia je ochrana 

ņivotného prostredia, a to aj za cenu pomalńieho ekonomického rastu a určitého úbytku 

pracovných miest, sa v roku 2017 priklonilo 60 % respondentov. Naopak 30 % respondentov 

povaņuje za prvoradé najmä vytvorenie podmienok pre ekonomický rast a rast pracovných 

miest, hoci aj za cenu negatívnych dopadov na ņivotné prostredie. Riziká spojené s ohrozením 

ņivotného prostredia si najsilnejńie uvedomujú respondenti bývajúci v malých obciach do 

1000 obyvateğov (76 % za ochranu ŅP). Ekonomický rast by uprednostnili častejńie 

respondenti so základným vzdelaním (42 % za ekon. rast), respondenti vo veku 35-44 rokov 

(38 %) a respondenti bývajúci v najväčńích mestách nad 100 tisíc obyvateğov (45 %).  
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Graf č. 2: Preferencie respondentov pri riešení dilemy “ochrana životného prostredia 

versus ekonomický rast” (% respondentov, EVS 2017) 

 

 
Výskumná otázka EVS 2017: Prečítam Vám dva výroky, ktoré ľudia pouţívajú, keď diskutujú o ţivotnom prostredí a ekonomickom raste. 
Ktorý z týchto výrokov je bliţší Vášmu osobnému názoru?  

1. Ochrana ţiv. prostredia by mala mať prednosť, hoci aj za cenu pomalšieho ekonomického rastu a určitého úbytku pracovných miest  

2. Ekon. rast a rast prac.miest by mal mať hlavnú prednosť, dokonca aj keď v určitej miere utrpí ţivotné prostredie  
3. Iná odpoveď (spontánne)  

4. Neviem/neodovedal (spontánne) 

 

(Ne)popularita argumentov proti ochrane ţivotného prostredia 

 

Pri skúmaní toho, ako verejnosť reaguje na argumenty zniņujúce dôleņitosť ochrany ņivotného 

prostredia, bola vo výskume EVS
6
 pouņitá batéria 4 tvrdení. Výroky na jednej strane 

spochybņujú celkovú dôleņitosť ochrany ņivotného prostredia alebo spochybņujú prínos 

individuálnej snahy pri ochrane ņivotného prostredia.  

 Údaje v grafe č. 3 ukazujú, ņe respondenti častejńie neņ pri iných tvrdeniach súhlasili 

s argumentom „Pre človeka ako som ja je veľmi ťažké urobiť niečo zásadnejšie pre životné 

prostredie“ (súhlasilo 34 % opýtaných). Rovnaký podiel respondentov zároveņ s daným 

tvrdením nesúhlasí (nesúhlasí 34 % opýtaných) a nevyhranený postoj má taktieņ zhruba 

tretina – 31 % opýtaných. Tendenciu súhlasiť s týmto argumentom mali častejńie najstarńí 

respondenti v skupine 65 a viac rokov (44 % súhlasiacich) a respondenti so základným 

vzdelaním (49 % súhlasu). Naopak respondenti s VŃ vzdelaním častejńie s výrokom 

nesúhlasili (43 % podiel nesúhlasu oproti priemeru 34 % nesúhlasiacich), podobne ako aj 

obyvatelia najväčńích miest nad 100 tisíc obyvateğov (42 %). Rovnomerné rozloņenie síl 

                                                           
6
 Batéria ńtyroch otázok bola vo výskume EVS respondentom predloņená len v roku 2017. 
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v názorovom profile naznačuje, ņe postoj verejnosti v otázke zásadnosti významu osobného 

prínosu je nerozhodný. To môņeme vnímať aj ako dôsledok prevládajúceho mediálneho 

diskurzu ohğadom environmentálnych otázok, v ktorom zdá sa dominujú najmä informácie 

o medzinárodných dohodách (napr. Kjótsky protokol), informácie o globálnych klimatických 

zmenách a ich dôsledkoch (topenie ğadovcov, zánik ostrovov, katastrofálne záplavy a pod.) 

resp. informácie najmä o veğkých environmentálnych kauzách (emisie automobilov).  

 Pri tvrdení „V živote sú dôležitejšie veci ako ochrana životného prostredia“ v reakciách 

odpovedajúcich preváņil podiel nevyhranených (40 %), pričom zhruba tretina opýtaných 

s tvrdením nesúhlasí (31 %) a zhruba ńtvrtina opýtaných naopak súhlasí (27 %). 

Významnejńie rozdiely v rámci sledovaných socio-demografických skupín sú viditeğné 

z hğadiska veku – vyńńí podiel nesúhlasných reakcií sme zaznamenali u najmladńích 

respondentov vo veku 18-24 rokov (44 % nesúhlasu oproti priemeru 31 %), a tieņ vo veku 55-

64 rokov (41 % nesúhlasu). Taktieņ sa ukázali rozdiely z hğadiska veğkosti sídla, nesúhlas 

s výrokom bol významne vyńńí v obciach s počtom obyvateğov 1-5 tisíc (39 % podiel 

nesúhlasu). Preferencie respondentov v prospech nevyhranených boli zdá sa ovplyvnené aj 

samotnou otázkou, ktorá je veğmi vńeobecná. Nevieme povedať ako respondenti vnímali tie 

iné „dôleņitejńie“ veci, a preto ani nemôņeme povedať čo si predstavovali a s čím konkrétne 

porovnávali. Logika otázky pripomína dilemu dôleņitosti „príroda verzus ekonomika“, kde 

vńak uņ bolo jasne stanovené čo s čím porovnávame, a ako sme mohli sledovať, respondenti 

nemali problém rozhodovať sa. 

 V názorovom profile súvisiacom s výrokom „Mnohé tvrdenia o ohrozovaní životného 

prostredia preháňajú“ uņ výraznejńie dominovali zamietavé postoje – nesúhlasí najvyńńí 

podiel opýtaných (44 %). Zhruba tretina bola v tomto prípade nevyhranených (31 %). 

S tvrdením o prílińnom zveličovaní nástrah znečisťovania prírody, súhlasí zhruba pätina 

respondentov (22 %). Zğahčovanie problému dopadov ekologických rizík má teda len slabú 

podporu – proti tvrdeniu sa postavili častejńie ņeny (49 % oproti priemeru 44 % nesúhlasných 

odpovedí) a nadpriemerne vysoký podiel nesúhlasných reakcií nájdeme aj vo 

vekovej kategórii 55-64 rokov (57% nesúhlasných odpovedí). V kategórii podğa vzdelania je 

zas nadpriemerne vyńńí podiel nesúhlasiacich u respondentov s VŃ vzdelaním (56 %). 

 V rámci sledovaných výrokov si najniņńiu podporu získal argument „Nie je dôvod robiť 

niečo pre životné prostredie, ak to nerobia aj ostatní“, s ktorým nesúhlasí viac ako 

polovica opýtaných (54 %). Nerozhodných je pri tomto postoji 26 % opýtaných a súhlasil len 

19 % podiel opýtaných. Proti tomuto tvrdeniu sa častejńie postavili ņeny (59 % nesúhlasu), 

respondenti s VŃ vzdelaním (67 % nesúhlasu) a respondenti z najväčńích miest nad 100 tisíc 

obyvateğov (69 % nesúhlasných odpovedí). Môņe nás len teńiť, ņe na Slovensku jednoznačne 

prevládol v tomto prípade názor, ņe aj individuálna snaha a aktivita pri ochrane ņivotného 

prostredia sú dôleņité, a ņe sa u nás presadzuje názor „mysli globálne, konaj lokálne“. 
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Graf č. 3: Podceňovanie dôleţitosti ochrany ţivotného prostredia (% respondentov v 

jednotlivých kategóriách súhlasu/nesúhlasu s danými tvrdeniami v roku 2017, EVS 2017) 

 
 

Ochota finančne prispieť k ochrane ţivotného prostredia 

 

Ochotu vzdať sa časti svojich príjmov, ak by sa pouņili na ochranu ņivotného prostredia 

vyjadrilo 28 % opýtaných (5 % úplne súhlasím + 23 % skôr súhlasím). Nevyhranený postoj 

má pri tejto otázke aņ 31 % opýtaných. Prevaņuje vńak podiel tých, ktorí vyńńiu finančnú 

spoluúčasť nepodporujú, a teda nesúhlasia s priamym finančným dopadom ochrany ņivotného 

prostredia na svoje príjmy (38 % opýtaných spolu, 17 % skôr nesúhlasím + 21 % vôbec 

nesúhlasím). Najvyńńia mieru nesúhlasu s finančnou spoluúčasťou prejavujú respondenti so 

základným vzdelaním (51 % nesúhlasných odpovedí), naopak u respondentov s VŃ vzdelaním 

je nesúhlas najniņńí (31 % oproti priemeru 38 %). Súhlasné odpovede deklarujú najčastejńie 

obyvatelia najväčńích miest (42 % oproti priemeru 28 % podielu súhlasiacich). 
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Graf č. 4: Ochota finančne prispieť na ochranu ţivotného prostredia (podpora tvrdenia: 

“Zriekol by som sa časti svojho príjmu, ak by som mal istotu, ţe sa tieto peniaze pouţijú na 

ochranu pred znečisťovaním ţivotného prostredia”, % respondentov v jednotlivých 

kategóriách súhlasu/nesúhlasu s daným tvrdením v roku 2017) 

 
 

 Trend vo vývoji tohto názoru môņeme sledovať na grafe č.5, keďņe otázka bola súčasťou 

dotazníka vo vńetkých 4 vlnách výskumu od roku 1991. Ako je moņné sledovať, súhlasný 

postoj, a teda ochota viac sa finančne podieğať na ochrane ņivotného prostredia po roku 1991 

na Slovensku neustále klesá. Radikálnejńí pokles vo výskume EVS 2017 moņno z veğkej časti 

vysvetliť zmenenou ńkálou odpovedí. V roku 2017 sa mierne rozńírila ńkála odpovedí, 

a respondenti mali moņnosť vybrať si aj nevyhranenú stredovú názorovú pozíciu (v 

predchádzajúcich rokoch nebola k dispozícii stredová pozícia, preto je na grafe hodnota 0). 

Ako vidno do stredovej pozície sa v roku 2017 umiestnila takmer tretina opýtaných (31,6 %). 

To sa odrazilo najmä na výrazne niņńej podpore súhlasných názorov, pričom podiely 

nesúhlasu sa príliń radikálne nezmenili.  
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Graf č. 5: Ochota vzdať sa časti príjmu pre účely ochrany ţivotného prostredia, vývojové 

trendy 1991 – 2017 (% respondentov v jednotlivých kategóriách súhlasu/nesúhlasu s 

výrokom, EVS 1991 – 2017) 

 
Záver 

 

V prosperujúcich spoločnostiach sa správy a informácie súvisiace s ochranou ņivotného 

prostredia stali nańou takmer kaņdodennou realitou. Aj keď nemáme detailnejńí prehğad 

o tom, koğko priestoru venujú masmédiá environmentálnym témam, iste by nikto z nás nemal 

problém spomenúť si na príklad lokálnych (čierne skládky) či globálnych (emisie) zlyhaní a 

káuz. A v súvislosti s médiami nás taktieņ uņ neprekvapuje, ņe spolu s ekonomickými 

otázkami sa často skloņuje pojem trvalej udrņateğnosti.  

 V nańom príspevku sme sa snaņili zmapovať aké sú beņné názory ğudí na vybrané 

problémy súvisiace so ņivotným prostredím. Z uvedených výsledkov nás môņe teńiť fakt, ņe 

dôvera v environmentálne organizácie na Slovensku vzrástla. Taktieņ nás teńí, ņe pre 

verejnosť na Slovensku má ochrana ņivotného prostredia výraznú prioritu pred ekonomickým 

rastom, hoci aj za cenu úbytku pracovných miest a spomalenia rastu. Takýto jasný výsledok 

môņe byť spolu s ďalńími výsledkami príkladom toho, ņe základy nańich hodnotových 

rebríčkov sa skutočne menia, pričom v ich jadre uņ nie je len ekonomická prosperita, ale aj 

celková kvalita ņivota.  
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Meniace sa spotrebiteľské správanie obyvateľov Slovenska
1
 

 

Bohumil Búzik – Milan Zeman
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Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav 

 

Abstrakt 

V príspevku sú popísané a interpretované údaje získané reprezentatívnym empirickým 

výskumom spotrebiteğského správania obyvateğov Slovenska v roku 2018. Výskum bol 

zameraný na reakciu spotrebiteğov na zákaz resp. obmedzenie predaja počas sviatkov 

a niektoré otázky týkajúce sa ich spotrebného správania. Pri interpretácii empirických údajov 

sme sa snaņili zistiť, nakoğko sú tieto zmeny ńtruktúrované predovńetkým podğa 

územnosprávneho členenia Slovenska, ako aj podğa vybraných sociálno-demografických 

charakteristík respondentov.  
 

Kľúčové slová: spotrebiteğské správanie, nákupné zvyklosti, konzum, sviatky a obmedzenie 

predaja 
 

Predmetom náńho príspevku je zistiť prostredníctvom empirického sociologického výskumu 

nakoğko sa zmenilo spotrebiteğské správanie slovenských spotrebiteğov po niekoğkých 

ńtátnych sviatkoch, ktoré uplynuli od nadobudnutia platnosti zákona o obmedzení 

maloobchodného predaja počas ńtátnych sviatkov. Zameriavame sa pri tom skôr na beņnú 

dennú spotrebu, aj keď zo zákona vyplýva ņe obmedzenie predaja sa týka vńetkej osobnej 

spotreby. Výskum sa uskutočnil koncom januára 2018 formou osobného dopytovania. 

Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Slovenskej 

republiky vo veku nad 18 rokov z hğadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, 

veğkostných kategórií obcí a krajského členenia.  

 Hneď v úvode treba upozorniť na určitý paradox výskumu. Zákon sa zameriaval na prácu 

zamestnancov maloobchodu, presnejńie na nemoņnosť nariadiť zamestnancovi ani s ním 

dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteğovi vrátane s tým súvisiacich 

prác počas vńetkých ńtátnych sviatkov
3
. Toto znemoņnenie práce zamestnancom obchodov 

vńak súčasne znamená časové obmedzenie moņnosti nakupovania a spotreby vńetkým ğudom, 

ktorí sa počas ńtátnych sviatkov nachádzajú na území Slovenska. Nás vo výskume zaujímalo, 

ako sa na základe znemoņnenia takej práce ako je predaj v obchode počas ńtátnych sviatkov 

určitej skupine ğudí, zmenilo spotrebné správanie obyvateğov Slovenska.  

 Pritom sme si vedomí, ņe z celospoločenského hğadiska nie je táto zmena spotrebného 

správania najvýznamnejńou zmenou. V novodobých dejinách Slovenska bola 

najvýznamnejńia zmena spotrebného správania spojená so spoločenskými zmenami po roku 

1989. Táto zmena spotrebného správania doteraz nebola na Slovensku vedecky, ani inak 

reflektovaná. Bola to zmena, ktorú nikto nezvýznamņoval, ktorá bola rozptýlená 

v kaņdodennej činnosti, tak jednotlivcov, ako aj spoločenských inńtitúcií. Najbliņńí pojem, 

ktorým sa popisovala táto zmena bol v slovenskej sociológii pojem „marketizácia“. Slovom 

marketizácia sa označovalo zavádzanie voğného trhu a trhových mechanizmov do ņivota 

                                                           
1
 Príspevok bol vypracovaný v rámci rieńenia projektu APVV-16-0232 Konzumná spoločnosť a konzumné 

regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti (KONSPOREG) a projektu APVV-15-0653 Hodnoty 

v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe (HODYSE).  
2
 Koreńpondencia: PhDr. Bohumil Búzik, PhD. a Mgr. Milan Zeman, Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 

813 64 Bratislava. E-mail: bohumil.buzik@savba.sk; milan.zeman@savba.sk 
3
 Ide o novelu Zákonníka práce, ktorá dopĝņa zákon 311/2001 Z. z. zo dņa 28.3.2017. Tento zákon nadobudol 

platnosť od 1. 7. 2017. Výskum sa uskutočnil v čase, keď obyvatelia Slovenska mali skúsenosti so zatvorenými 

obchodmi počas deviatich ńtátnych sviatkov (5. 7.; 29. 8.; 1.9.; 15. 9.; Sviatku vńetkých svätých; 17.11.; 

Vianočných sviatkoch; 1.1; 6.1.)  
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slovenskej spoločnosti, pričom sa dával dôraz na vytváranie súkromného vlastníctva 

a formovanie vzťahov medzi vlastníkmi. Nikto vńak nespomenul a nezdôrazņoval, ņe trh je 

tieņ miesto sprostredkovania spotreby. Spotreba sa mlčky chápala ako automatický dôsledok 

trhových vzťahov. Takéto „skrytie“ spotreby uğahčoval aj fakt, ņe spotreba je univerzálny 

aspekt ğudskej existencie a teda sprevádza ğudstvo od počiatku jeho existencie. Spotreba 

existovala aj pred spoločenskou zmenou v roku 1989 a existuje aj po nej. A práve spotreba 

vyvolávala v ńirokých masách obyvateğstva socialistických spoločností najväčńiu 

nespokojnosť. Z tohto dôvodu bývajú niekedy socialistické spoločnosti sovietskeho bloku 

označované ako „nedostatkové“. Ak vytváranie trhu po roku 1989 bolo prostriedkom na 

odstránenie nedostatku spotrebného tovaru, čo sprostredkovávalo spotrebu počas existencie 

socialistickej spoločnosti? V riadení tohto typu spoločností zohrával rozhodujúcu úlohu plán 

a plánovanie malo odstrániť nepredvídateğnosť trhu a krízy ktoré plodil. Takto malo 

plánovanie predstavovať vrchol racionality. Historická skúsenosť ukázala, ņe sprostredkova-

nie spotreby plánovaním vytváralo tieņ krízové situácie a viedlo k tzv. nedostatkovej 

spoločnosti. Zmena slovenskej spoločnosti po roku 1989 tak z hğadiska spotreby bola skokom 

zo spoločnosti nedostatku spotrebných tovarov pre masovú osobnú spotrebu k spoločnosti 

poskytujúcej spotrebiteğom moņnosť neobmedzeného výberu tovarov a značiek v masovom 

rozsahu. O skoku moņno hovoriť preto, lebo v porovnaní s dobou trvania vývoja spotrebnej 

spoločnosti v západoeurópskych spoločnostiach bol prechod k spotrebnej spoločnosti veğmi 

krátky. A to aj v tom prípade, ak zoberieme za kritérium vzniku spotrebnej spoločnosti 

ekonomické kritérium. To hovorí o tom, ņe ak podiel osobnej spotreby na hrubom domácom 

produkte presiahne 50 % moņno hovoriť o danej spoločnosti ako o spotrebnej spoločnosti. Na 

Slovensku začala mať osobná spotreba väčńinový podiel na tvorbe HDP aņ po roku 2014. 

V tejto zmene neńlo iba o početné zväčńeniu objemu tovarov pre osobnú spotrebu, ale aj 

o nárast jeho rôznosti do takej miery, ņe to umoņņuje výber. Táto rôznosť je spôsobená 

permanentnou inováciou tovaru nielen z hğadiska jeho funkčnosti, ale aj jeho módnosti 

a dizajnu. Módnosť tovaru spôsobuje jeho rýchle zastarávanie, čo je dôleņité pre rýchlejńí 

obrat tovarov a posilņovanie jeho výroby. Moņnosťou voğby tovaru sa v niektorých teóriách 

spotrebnej spoločnosti chápe ako prejav slobody v rámci spotrebiteğského správania. (Smart 

B., 2010 s.40). Zároveņ spotreba v spotrebnej spoločnosti je zdrojom uspokojenia 

a oslobodenia a príleņitosťou pre sebavyjadrenie. Ak sa spotrebitelia takto stotoņnia so 

spotrebou, moņno hovoriť o konzumizme ako osobitom spôsobe ņivota, ktorý tvorí základ 

spotrebnej kultúry. Vzhğadom na nedostatok empirických výskumov spotrebného správania 

nevieme posúdiť do akej miery sa v spotrebnom správaní obyvateğov Slovenska prejavuje 

konzumizmus ako osobitý spôsob ņivota. V nańom výskume sme sa sústredili iba na časové 

obmedzenie spotreby v dôsledku obmedzenia moņnosti predaja počas ńtátnych sviatkov.  
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Tabuğka č. 1: Štátne sviatky a dni pracovného pokoja platné v SR od roku 1990  
 

Rok prijatia Štátne sviatky Dni pracovného pokoja 

1990 

a) 9. máj – Deņ oslobodenia od fańizmu 
b) 5. júl – Deņ slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda 

c) 28. október Deņ vzniku samostatného česko-slovenského 

ńtátu 

a) 1. január – Nový rok 

b) Veğkonočný pondelok 
c) 1. máj – Sviatok práce 

d) 24. december – Ńtedrý deņ 

e) 25. december – 1. sviatok vianočný 
f) 26. december – 2. sviatok vianočný 

1992 d) 29. august – Výročie Slovenského národného povstania Zostáva z roku 1990 

1993 

a) 1. január – Deņ vzniku Slovenskej republiky 
b) 5. júl – Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 

c) 29. august – Výročie Slovenského národného povstania 

d) 1. september – Deņ Ústavy Slovenskej republiky 

a) 6. január – Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok 
pravoslávnych kresťanov) 

b) Veğký piatok 

c) Veğkonočný pondelok 
d) 1. máj – Sviatok práce 

e) 15. september – Sedembolestná Panna Mária 

f) 1. november – Sviatok Vńetkých svätých 
g) 24. december – Ńtedrý deņ 

h) 25. december – 1. sviatok vianočný 

i) 26. december – 2. sviatok vianočný 

1996 Zostáva z roku 1993 j) 8. máj – Deņ víťazstva nad fańizmom 

2001 
Dopĝņa sa nový sviatok 17. november – Deņ boja za slobodu 
a demokraciu 

Zostáva z roku 1993 

 
Zdroj: M. Tíņik, 2011, s. 286-288. 

 

 Obmedzovaniu predaja počas ńtátnych sviatkov predchádzalo obdobie ich menenia a 

početného rastu. Od roku 1990 po rok 2001 pribudlo osem ńtátnych sviatkov a dní pracovného 

voğna (6. január Zjavenie Pána (Traja králi), Veğký piatok, 5. júl – Sviatok sv. Cyrila a sv. 

Metoda, 1. september Deņ Ústavy SR, 15. september – Sedembolestná Panna Mária, 

1. november – Sviatok vńetkých svätých, 17. november Deņ boja za slobodu a demokraciu 

a 24. december – Ńtedrý deņ). Spolu tak je v súčasnosti 15, 5 ńtátnych sviatkov a dní 

pracovného voğna (Tabuğka č. 1) 

 V roku 2001, kedy bol prijatý posledný ńtátny sviatok začala diskusia o obmedzovaní 

predaja počas nedieğ a ńtátnych sviatkov. Súčasný stav obmedzenia predaja počas ńtátnych 

sviatkov bol teda výsledkom dlhodobého stretávania sa rôznych záujmov, z ktorých záujem 

spotrebiteğov nemal takmer ņiadnu reprezentáciu. Na začiatku bola poņiadavka obmedzenia 

práce a tým aj predaja formulovaná ńirńie a týkala sa nielen zákazu predaja počas ńtátnych 

sviatkov, ale hlavne počas nedele. Iniciátorom tohto zákazu predaja bola katolícka cirkev. 

V roku 2001 vydala Biskupská konferencia Slovenska Pastiersky list biskupov Slovenska 

o spoločensko-sociálnej situácii na Slovensku, ktorý sa čítal vo vńetkých kostoloch a v ktorom 

sa hovorí, ņe „Sme svedkami veğkého úpadku svätenia nedele... “, kladie sa otázka „..čo si 

zaslúņime, ak ani iným nedoprajeme na to čas, keď ich nútime nastúpiť do zamestnania aj 

v nedeğu?“ a nastoğuje sa výzva „Vráťme nedeli jej posvätnosť !“ (Pastiersky list biskupov 

Slovenska o spoločensko-sociálnej situácii na Slovensku. 2001). Ińlo zrejme o iniciatívu, 

ktorá vyplynula z Vatikánskej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou, ktorá 

bola podpísaná rok predtým, v roku 2000. Na túto iniciatívu nadviazali letákovou kampaņou 

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska (NKOS). Jej mottom bolo „Posvätné právo detí – 

nedeğa s rodičmi“. Cieğom tejto kampane bolo prijať legislatívnu normu, ktorá by maximálne 

obmedzila nedeğnú prácu. Nemala sa týkať iba práce v obchode, ale vo vńetkých tých 

oblastiach, kde práca počas nedele nie je nevyhnutná. Vtedajńia pravicová vláda chápala 

zákaz predaja počas nedele a ńtátnych sviatkov ako zásah orgánu ńtátnej správy do vzťahov 

medzi obchodníkmi a spotrebiteğmi. Podğa nej o tomto vzťahu má rozhodnúť trh. Na 

internetovej stránke finweb sa 27.12.2002 dokonca objavila informácia, ņe podğa výskumu, 

ktorý urobilo Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej 

univerzity v Bratislave viac ako 80 % opýtaných povaņovalo moņnosť nákupu v nedeğu 

a počas sviatkov za pozitívum a bolo proti zákazu predaja (https://finweb.hnonline.sk 
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/ekonomika/11753). Proti obmedzovaniu času predaja sa vtedy vyjadrili aj predstavitelia 

Zväzu obchodu SR. Toto stanovisko obchodníkov vńak uņ vtedy nebolo jednotné, lebo 

zástupcovia spotrebných druņstiev a malých obchodníkov boli za zákaz nedeğného predaja.  

 V duchu týchto iniciatív v roku 2008 poslanci za Slovenskú národnú stranu, Hnutie za 

demokratické Slovensko a Smer –SD predloņili návrh novely Zákonníka práce, ktorá zakáņe 

predaj tovaru vo Veğkonočnú nedeğu, v 1. sviatok vianočný, na Nový rok a od poludnia 

Ńtedrého dņa. Národná rada SR túto novelu následne prijala a tak od roku 2008 boli obchody 

zatvorené tri a pol dņa. Platila vńak výnimka pre maloobchodný predaj týkajúca sa čerpacích 

staníc, lekární, letísk, prístavov, zariadení verejnej hromadnej dopravy, nemocníc, predaj 

cestovných lístkov a predaj suvenírov
4
.  

 Takéto obmedzenie predaja sa vńak pre katolícku cirkev a kresťansky a národne 

orientované politické strany javilo ako nedostatočné. Uņ v roku 2009 predloņil poslanec za 

Slovenskú národnú stranu Jozef Rydlo návrh novely Zákonníka práce, ktorým chcel zakázať 

prácu v nedeğu a vo vńetky sviatky. V roku 2012 s podobným návrhom vystúpilo aj 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a podobné poņiadavky vyslovila aj Konfederácia 

odborových zväzov. V roku 2016, odvolávajúc sa na prax v členských ńtátoch EÚ, sa k 

obmedzeniu nedeğného predaja a predaja počas sviatkov pripojil aj Zväz obchodu 

a cestovného ruchu (ZOCR SR). V tom istom roku (2016) sa na prvú adventnú nedeğu vo 

vńetkých katolíckych kostoloch čítal pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska, 

v ktorom sa veriaci vyzývali, aby v nedeğu nechodili do obchodov a nenakupovali. Namiesto 

nákupov sa majú veriaci venovať Bohu, svojej rodine a zúčastniť sa bohosluņby. (Pastiersky 

list na Prvú adventnú nedeğu. 27.11.2016).  

 Po vńetkých týchto iniciatívach nakoniec v marci 2017 predloņili poslanci za stranu Smer-

SD návrh novely Zákonníka práce na rozńírenie zákazu predaja na vńetky ńtátne sviatky. 

Koaličná vláda Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd po dohode s Konfederáciou odborových zväzov, 

Asociáciou zamestnávateğských zväzov a zdruņení SR a Republikovou úniou 

zamestnávateğov predloņila návrh novely na rokovanie do parlamentu, kde bol zákon 28. 3. 

2017 prijatý. Zákon podporila aj opozičná strana Sme rodina, ako dobrý kompromis medzi 

snahou zatvoriť obchody počas vńetkých nedieğ a dovtedajńím stavom. Proti bola strana 

Sloboda a Solidarita (SaS) a OĜaNo. Pokiağ SaS povaņovala tento zákon za kartelovú dohodu 

vlády, podnikateğov a odborárskych predákov proti občanom a slobodnému trhu, za 

diskriminačný a za návrat smerom k socializmu, strana OĞaNO nesúhlasila s týmto zákonom, 

pretoņe chcela presadiť svoj návrh zákona. A ten vo februári 2018 predloņila v podobe návrhu 

prijať zákon o zákaze maloobchodného predaja v nedeğu, ktorý vńak parlament nepodporil.  

 Mnohé z argumentov za obmedzenie predaja počas sviatkov a nedele sa odvolávali na prax 

v iných krajinách Európskej únie (EÚ). V EÚ je priemerný počet sviatkov 12 za rok. 

Slovensko tak počtom ńtátnych sviatkov a dní pracovného pokoja patrí k tým krajinám EÚ 

ktoré majú najviac ńtátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v rámci EÚ. Obmedzením 

práce ako predaja tovarov v obchode sa rozńíril voğný čas zamestnancov, čo je v súlade 

s rastúcim trendom dôleņitosti voğného času v ņivote obyvateğov Slovenska. Pokiağ v roku 

1991 povaņovalo voğný čas za dôleņitý vo svojom ņivote 79, 1% obyvateğov Slovenska, 

v roku 2017 to uņ bolo 95,7 % obyvateğov. Slovensko sa za uplynulé ńtvrťstoročie aj z tohto 

hğadiska priblíņilo ku konzumným spoločnostiam západnej Európy. Prijatím zákona 

o obmedzení predaja vńak k voğnému času zamestnancov obchodu pribudlo aj časové 

obmedzenie predaja a spotreby tovarov pre obyvateğov Slovenska. Oproti roku 2008 sa počet 

dní s obmedzením predaja rozńíril o dvanásť dní, z tri a pol dņa na pätnásť a pol dņa v roku 

2017.  

                                                           
4
 Na základe tejto výnimky pouņívame v texte aj výraz „obmedzenie predaja“. 
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 Vzťah voğného času a spotreby moņno interpretovať optimisticky, tak ako to robí 

I. Chorvát (2015, s. 34). Podğa neho „konzumná spoločnosť je mimoriadne výņivným 

podhubím, v ktorom sa môņe ekonomicky aj inńtitucionálne rozvíjať voğný čas, vytvára 

prostriedky a motivuje konzumentov k tomu, aby ich v čoraz väčńej miere vyuņívali na 

oddychové, rekreačné a zábavné aktivity. Produkty voğného času generujú vysoký zisk a 

stávajú sa súčasťou receptov na správny ņivot“. V takomto prípade by obmedzenie predaja 

tovarov znamenalo vytvorenie časového priestoru na konzum sluņieb. Ale aj keby sme 

obmedzenie predaja interpretovali v tomto optimistickom duchu, nič to nemení na 

skutočnosti, ņe ide o zmenu spotrebného správania, ktorá nie je výsledkom nejakých 

spontánnych procesov. Celá diskusia od roku 2001 po rok 2017 sa v prípade obmedzenia 

predaja odvolávala na potrebu voğného času pre zamestnancov a tým na regeneráciu ich 

pracovnej sily, zosúladenie pracovného času s náboņenským presvedčením zamestnancov 

(„výhrady svedomia“), zosúladenie práce a rodinného ņivota, upevņovaním rodinných väzieb 

a zlepńenie ņivota rodín. Pozorovateğovi vńak nemôņe uniknúť, ņe za zmenou spotrebného 

správania sa skrýva aj cieğavedomá snaha presadiť náboņenské princípy katolíckej cirkvi do 

ņivota celej spoločnosti. V rokovaniach o zákone vystupovali ako aktéri zástupcovia 

veriacich, zamestnancov a zamestnávateğov a politické strany. Pokiağ katolícka cirkev 

zotrváva na svojom východiskovom stanovisku o obmedzení predaja počas nedieğ a ńtátnych 

sviatkov, odbory a zamestnávatelia počas tohto obdobia zmenili svoje postoje k obmedzeniu 

predaja. Odbory sa v súčasnosti prikláņajú uņ aj k obmedzeniu predaja počas nedieğ. 

Obchodníci prijali súčasný stav ako kompromis medzi svojimi poņiadavkami a poņiadavkami 

cirkví a odborárov. V ich prípade asi zohrala dôleņitú úlohu okrem rastúceho nedostatku 

pracovných síl na trhu práce po roku 2015, aj zmena Zákonníka práce, ktorá po roku 2008 

zvýńila mzdové zvýhodnenie za prácu počas sviatkov a nedele, a povinnosť zamestnávateğa 

zabezpečiť zamestnancovi nepretrņitý 36 hodinový odpočinok počas týņdņa. Postoj vlád 

k obmedzeniu predaja sa menil podğa toho, ktoré politické strany vytvárali vlády. Zdá sa, ņe 

vńetci zúčastnení sa cítili byť spokojní s tým čo dosiahli.  

 To, ņe sa zákon týka aj spotrebiteğov rieńili asi iba obchodníci, aj to iba cez ekonomické 

kalkulácie predaja a zisku. Spotrebiteğov pri diskusii nezastupovalo ņiadne spotrebiteğské 

zdruņenie alebo iniciatíva. Asi sa vychádzalo z predpokladu, ņe veriaci a zamestnanci sú aj 

spotrebitelia a ak sa stotoņnili so stanoviskom cirkví a odborov, tak sa s nimi stotoņnili aj ako 

spotrebitelia. Pokiağ nám je známe, tak počas tohto obdobia sa nikto nesnaņil mobilizovať 

verejnosť. Na verejnosti sa neprejavili ani ņiadne iniciatívy alebo petície za alebo proti tomuto 

obmedzeniu a neuskutočnil sa ani ņiaden rozsiahlejńí výskum názorov respondentov na 

obmedzenie predaja a jeho dôsledky pre nich ako spotrebiteğov. Zákon vlastne obmedzením 

času maloobchodného predaja predstavuje vynútenú zmenu spotrebiteğského správania, ktorá 

bola legimizovaná snahou zosúladiť náboņenské presvedčenie s prácou a potrebou rozńírenia 

voğného času zamestnancov pre vylepńenie vzťahov v rodine. A práca a rodina sú na 

Slovensku, podğa výskumov európskych hodnôt
5
, dlhodobo najdôleņitejńie hodnoty. Spotreba 

alebo konzum sa v rámci výskumu európskych hodnôt ako hodnota ani neskúma.  

 

Empirický výskum 

 

Vzhğadom na to, ņe pre spotrebu tovarov je dôleņitý typ obchodu sme sa najskôr zamerali na 

výber miesta obchodu. Transformácia ekonomiky zasiahla maloobchod ako jednu z prvých 

oblastí ņivota spoločnosti a bola spojená najmä so zmenou vlastníckych vzťahov a vznikom 

konkurenčného prostredia. Podğa J. Kunca je moņné rozdeliť transformáciu maloobchodu do 

troch vývojových etáp: 1. etapa atomizácie (1990 – 1995), 2. etapa internacionacionalizácie / 

                                                           
5
 Kusá Z., Tíņik M.: Výskum európskych hodnôt 1991 – 1999 – 2008 slovenská a česká spoločnosť. Pramenno-

analytická publikácia. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2009. 
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globalizácie (1996 – 2005) a 3. etapa konsolidácie (2006 – súčasnosť) (J. Kunc a kol., 2013). 

Počas uplynulých takmer tridsať rokov sa na trhu objavila veğmi pestrá ponuka nielen tovarov 

a sluņieb, ale aj rôznych typov a formátov maloobchodných prevádzok. Ako upozorņuje F. 

Kriņan (Kriņan et al. 2015) spotrebu obyvateğov ovplyvņuje početnosť obchodov, ich 

dostupnosť a ich prostredie. Vzhğadom na to ņe obmedzenie predaja počas sviatkov sa týka 

obchodov, ktoré majú zamestnancov, je veğmi pravdepodobné, ņe obmedzenie predaja sa 

dotkne veğkých obchodov. Preto sme respondentom poloņili najskôr otázku týkajúcu sa 

preferencií typu predajne, v ktorej najčastejńie nakupujú potraviny, drogériu a iný beņný tovar 

dennej spotreby.  

 
Graf č. 1: Typy obchodov, v ktorých respondenti najčastejšie nakupujú potraviny, drogériu a iný 

beţný tovar dennej spotreby
6 

 
 

Zdroj: Sociologický ústav SAV, APVV-16-0232 (KONSPOREG)  
 

 Spotrebitelia na Slovensku nakupujú prevaņne vo veğkometráņnych maloobchodných 

predajniach typu hypermarkety, nákupné centrá (42 %) a supermarkety (34,2 %). Pribliņne 

kaņdý ńiesty respondent (14,3 %) najčastejńie nakupuje v menńích samoobsluņných 

obchodoch. Výrazne menńej obğube sa teńia menńie pultové obchody, v ktorých nakupuje 

3,8 % spotrebiteğov. Úplne marginálne postavenie z hğadiska nakupovania potravín, drogérie 

a iného beņného tovaru dennej spotreby majú internetové obchody (0,5 %) a trhoviská 

(0,2 %). Pribliņne 5 % respondentov osobne nenakupuje, resp. nakupujú iní.  

 Ak sa vńak pri analýze odpovedí na celkový súbor pozrieme cez základné sociodemogra-

fické znaky (pohlavie, vek, vzdelanie, počet obyvateğov obce, kraj a čistý mesačný príjem) 

zistíme niektoré rozdiely
7
. V hypermarketoch, nákupných centrách nadpriemerne často 

nakupujú mladí respondenti vo veku 25 – 34 rokov (64 %) a mladńí vo veku 35 – 44 rokov 

(51 %), respondenti s vysokońkolským vzdelaním (58,9 %), respondenti s čistým osobným 

                                                           
6
 Znenie otázky: V akom type obchodov Vy osobne najčastejšie nakupujete potraviny, drogériu a iný beţný tovar 

dennej spotreby? 
7
 V texte uvádzame tie hodnoty, v ktorých sa preukázali ńtatisticky signifikantné rozdiely v porovnaní 

s priemerom celej vzorky. Ńtatistická signifikancia bola zisťovaná na základe znamienkového testu, ktorý je 

zaloņený na adjustovaných rezíduách v dvojrozmernom triedení znakov a vyjadruje ńtatistickú významnosť 

rozdielov premenných. 
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mesačným príjmom 701 € a viac, bývajúci v mestách s viac ako 100 tisíc obyvateğmi (54 %) 

a bývajúci v Bratislavskom kraji (65 %). V supermarketoch najčastejńie nakupujú predovńet-

kým respondenti v dôchodkovom veku 65 a viac roční (41,8 %), respondenti maďarskej 

národnosti (54,5 %), spotrebitelia s čistým osobným mesačným príjmom 501 – 700 € 

(43,6 %), bývajúci v obciach s počtom obyvateğov 5 – 20 tisíc (49,7 %) a bývajúci 

v Trnavskom (45,7 %) a Nitrianskom kraji (42,3 %). V menńích samoobsluņných obchodoch 

najčastejńie nakupujú predovńetkým starńí respondenti vo veku 55 – 64 rokov (19,6 %) a 65 

a viac rokov (27,2 %), respondenti s niņńím vzdelaním – ZŃ (20 %) a SŃ bez maturity 

(20,6 %), s čistým osobným mesačným príjmom 301 – 500 € (22,8 %), bývajúci v obciach s 2 

– 5 tisíc obyvateğmi (26,5 %) a bývajúci v Trenčianskom kraji (22,1 %).  

 

Súhlas s obmedzením predaja 

 

Pri zisťovaní miery súhlasu s obmedzením maloobchodného predaja sme sa nepýtali vńe-

obecne na ńtátne sviatky, ale ńtátom uznané sviatky a dni pracovného pokoja
8
 sme si rozdelili 

do ńtyroch kategórií. Získame tak podrobnejńiu informáciu o miere súhlasu, alebo nesúhlasu 

s jednotlivými skupinami sviatkov. Prvé dve kategórie sviatkov tvorili vianočné a veğkonočné 

sviatky, ktoré ako jediné zo sviatkov trvajú viac ako jeden deņ a zároveņ ide o tradičné 

cirkevné sviatky, ktoré sa slávili aj za komunistického reņimu. Sú to sviatky, ktoré priamo 

„produkujú“ spotrebu. Nielen potrebou urobiť si zásoby, lebo trvajú viac dní, ale napr. k via-

nočným sviatkom patrí demonńtrovanie blahobytu, vzájomné obdarovávanie sa, charakteris-

tická výzdoba, slávnostné stolovanie, cestovanie, teda vńetko to, čo väčńina ğudí kupuje 

a konzumuje. Podobne náročné na spotrebu sú v slovenskej spoločnosti aj Veğkonočné 

sviatky.  

 Ďalńiu kategóriu tvoria iné cirkevné sviatky (6. január – Zjavenie Pána (Traja králi), 5. júl 

– Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, 15. september – Sedembolestná Panna Mária a 1. november 

– Sviatok vńetkých svätých). Vńetky tieto sviatky sú jednodenné a boli ńtátom prijaté aņ od 

roku 1993. Zostávajúcu kategóriu tvoria ńtátne necirkevné sviatky (1. január – Deņ vzniku 

SR, 1. máj – Sviatok práce, 8. máj – Deņ víťazstva nad fańizmom, 29. august – Výročie SNP, 

1. september – Deņ Ústavy SR a 17. november – Deņ boja za slobodu a demokraciu), ktoré 

tvoria zmes sviatkov, ktoré boli sviatkami aj pred rokom 1989, ako aj nové sviatky, ktoré boli 

ustanovené po roku 1989. Sviatky, ktoré sme zaradili do týchto dvoch kategórií nie sú tak 

úzko spojené so spotrebou ako Vianočné a Veğkonočné sviatky. Ako sme uņ spomenuli 

vyńńie, ide celkovo o 16 dní, z ktorých obmedzenie predaja sa týka 15,5 dņa. V porovnaní 

s obdobím pred rokom 1989, kedy bolo ako sviatok ńtátom uznaných len 7 dní v roku, je to 

výraznejńí nárast o 9 dní. Pre úplnosť treba dodať, ņe pred rokom 1989 boli maloobchodné 

predajne zatvorené aj v nedeğu.  

 Nasledujúci graf (Graf č. 2) zobrazuje mieru súhlasu s obmedzením maloobchodného 

predaja počas nasledujúcich ńtátnych sviatkov. Ak sa na získané údaje pozrieme z hğadiska 

rozhodného súhlasu s obmedzením predaja, tak takmer dve tretiny spotrebiteğov na Slovensku 

rozhodne súhlasia s obmedzením maloobchodného predaja počas najväčńích cirkevných 

sviatkov – Vianočné sviatky (65,5 %), Veğkonočné sviatky (64,2 %). Mierne nadpolovičná 

väčńina spotrebiteğov (53 %) na Slovensku rozhodne súhlasí s obmedzením maloobchodného 

predaja počas iných cirkevných sviatkov – napr. 6. január (Traja králi), 5. júl (sviatok sv. 

Cyrila a sv. Metoda). Podobne mierne nadpolovičná väčńina spotrebiteğov (55,2 %) na 

Slovensku rozhodne súhlasí s obmedzením maloobchodného predaja aj počas ostatných 

ńtátnych sviatkov – napr. 1. január (Deņ vzniku SR), 1. máj (Sviatok práce) a pod.  

                                                           
8
 Ďalej v texte budeme kvôli zjednoduńeniu pouņívať výraz sviatky aj pre ńtátne sviatky aj pre dni pracovného 

pokoja. 
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Graf č. 2: Miera súhlasu s obmedzením maloobchodného predaja
9
  

 

 
 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, APVV-16-0232 (KONSPOREG)  

 

 Ak sa na súbor pozrieme z hğadiska celkového súhlasu a nesúhlasu (spočítame dokopy 

rozhodne a skôr súhlasiacich a rozhodne a skôr nesúhlasiacich), zistíme ńtatisticky výz-

namnejńie rozdiely v súhlase s obmedzením maloobchodného predaja počas vianočných 

sviatkov iba u bývajúcich v menńích obciach s počtom obyvateğov 1-2 tisíc (94%), v mestách 

s 20-50 tisíc obyvateğmi (96, 2 %) a bývajúcich v Trenčianskom (97, 3 %) a Ņilinskom kraji 

(94,6 %). Naopak, s obmedzením maloobchodného predaja počas vianočných sviatkov 

nesúhlasia (rozhodne + skôr) predovńetkým respondenti bývajúci v mestách s viac ako 100 

tisíc obyvateğmi (19,7 %) a bývajúci v Banskobystrickom kraji (25,6 %).  

 V prípade veğkonočných sviatkov sa ako ńtatisticky významné rozdiely v prípade súhlasu 

(rozhodne + skôr) ukázali predovńetkým u respondentov bývajúcich v menńích obciach 

s počtom obyvateğov 1-2 tisíc (94 %), v mestách s 20-50 tisíc obyvateğmi (94,9 %) a u 

bývajúcich v Trenčianskom (95,5 %) a Ņilinskom kraji (94,6 %). S obmedzením maloobchod-

ného predaja počas veğkonočných sviatkov nesúhlasia (rozhodne + skôr) predovńetkým 

najmladńí respondenti vo veku 18-24 rokov (20,2 %), bývajúci v mestách s viac ako 100 tisíc 

obyvateğmi (20,5 %), bývajúci v Banskobystrickom kraji (24,8 %) a respondenti s čistým 

osobným mesačným príjmom do 300 € (17,9 %). 

 S obmedzením maloobchodného predaja počas iných cirkevných sviatkov súhlasia 

(rozhodne + skôr) predovńetkým starńí respondenti vo veku 65 a viac rokov (88,6 %), 

respondenti bývajúci v menńích obciach s počtom obyvateğov 1-2 tisíc (86 %) a v mestách 

s 20-50 tisíc obyvateğmi (88 %) a bývajúci v Trenčianskom (87,5 %) a Nitrianskom kraji 

(89,1 %) a respondenti s čistým osobným mesačným príjmom 301-500 € (84,8 %). Naproti 

tomu s obmedzením maloobchodného predaja počas iných cirkevných sviatkov nesúhlasia 

(rozhodne + skôr) predovńetkým najmladńí respondenti vo veku 18-24 rokov (33,7 %), 

respondenti bývajúci v mestách s viac ako 100 tisíc obyvateğmi (38,6 %), bývajúci v Bra-
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 Znenie otázky: Podľa novely Zákonníka práce došlo na Slovensku od 1.7.2017 k obmedzeniu maloobchodného 
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A. Vianočné sviatky 

B. Veľkonočné sviatky 

C. Iné cirkevné sviatky – napr. 6. január (Traja králi), 5. júl (Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda), atď. 

D. Štátne sviatky – napr. 1. január (Deň vzniku SR), 1. máj (Sviatok práce) 

65,5

64,2

53

55,2

23,3

23,9

26,7

25,7

6,1

6,4

11,4

11,4

4,1

4,5

7,6

6,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vianočné sviatky

Veľkonočné sviatky

Iné cirkevné sviatky – napr. 6.

január (Traja králi), 5. júl

(Sviatok sv. Cyrila a sv.

Metoda), atď. 

Štátne sviatky – napr. 1.

január (Deň vzniku SR), 1. máj

(Sviatok práce)

rozhodne súhlasí skôr súhlasí skôr nesúhlasí rozhodne nesúhlasí nevie



226 

tislavskom (29,2 %) a Banskobystrickom kraji (32,5 %) a respondenti s čistým osobným 

mesačným príjmom do 300 € (28,3 %) a 901 € a viac (25,2 %).  

 S obmedzením maloobchodného predaja počas necirkevných ńtátnych sviatkov súhlasia 

(rozhodne + skôr) predovńetkým starńí respondenti vo veku 65 a viac rokov (88,6 %), 

bývajúci v mestách s 20-50 tisíc obyvateğmi (90,4 %) a bývajúci v Trenčianskom 

(88,5 %), Nitrianskom (90,7 %) a Ņilinskom kraji (87,7 %) a respondenti s čistým osobným 

mesačným príjmom 701-900 € (86,3 %). Naproti tomu s obmedzením maloobchodného 

predaja počas necirkevných ńtátnych sviatkov nesúhlasia (rozhodne + skôr) predovńetkým 

najmladńí respondenti vo veku 18-24 rokov (30,8 %), respondenti bývajúci v mestách s viac 

ako 100 tisíc obyvateğmi (31,0 %), bývajúci v Bratislavskom (27,7 %) a Banskobystrickom 

kraji (34,2 %) a respondenti s čistým osobným mesačným príjmom do 300 € (30,2 %).  

 V prípade vńetkých ńtátnych sviatkov je podiel súhlasiacich (rozhodne + skôr) 

s obmedzeným predaja veğmi vysoký. Aj v prípade „nových“ cirkevných sviatkov, kde je 

v porovnaní s ostatnými sviatkami celkový súhlas najmenńí, je súhlasiacich aņ 79,7 %. Je to 

prekvapujúce vzhğadom na zistenie výskumu, ktorý prebehol v roku 2001 a ktorý sme 

spomenuli v úvode. V tomto výskume, ktorý urobilo Ministerstvo hospodárstva v spolupráci 

s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave viac ako 80 % opýtaných 

povaņovalo moņnosť nákupu v nedeğu a počas sviatkov za pozitívum a bolo proti zákazu 

predaja (https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/11753). V porovnaní s výsledkami náńho 

výskumu ide za sedemnásť rokov o zásadný obrat v postojoch ğudí k tej istej téme o 180°. 

Hğadať príčiny tejto zmeny postoja k obmedzeniu predaja počas sviatkov a nedieğ presahuje 

moņnosti náńho výskumu. Moņno sa iba domnievať, ņe svoju úlohu zohrala kombinácia 

dlhodobej agitácie a argumentácie za voğný čas zamestnancov obchodu s rastom dôleņitosti 

voğného času v ņivote obyvateğov Slovenska
10

, ale aj skutočnosť, ņe proces zavádzania bol 

postupný, rozdelený do dvoch fáz (prvé obmedzenie predaja bolo v roku 2008 a druhé v roku 

2017). Určitú úlohu mohla zohrať aj skutočnosť, na ktorú sme poukázali vyńńie, ņe počas 

tohto obdobia sa nikto nesnaņil mobilizovať verejnosť a na verejnosti sa neprejavili ani ņiadne 

iniciatívy alebo petície, za alebo proti obmedzeniu predaja. Tieņ sa k tomu mohla pridať 

rozdielna formulácia otázok v oboch výskumoch. Určitú odpoveď na túto otázku nám môņe 

dať vplyv obmedzenia na zmenu nákupných zvyklostí.  

 

Vplyv obmedzenia predaja na nákupné zvyklosti 

 

Ako ukazuje Graf č. 3, pre viac ako dve tretiny spotrebiteğov (68,8 %) na Slovensku sa 

nákupné zvyklosti súvisiace s obmedzením maloobchodného predaja počas sviatkov 

nezmenili. Ak k tomu prirátame 22,8 % tých, pre ktorých obmedzenie predaja je síce menej 

pohodlné, ale výraznejńie to nakupovanie ich rodiny nezmenilo, tak aņ 91,6 % obyvateğov 

Slovenska v dôsledku obmedzenia predaja na svojich nákupných zvyklostiach takmer nič 

nezmenilo. Táto skutočnosť je zároveņ odpoveďou na otázku prečo tak veğa obyvateğov 

Slovenska súhlasí s obmedzením predaja počas sviatkov. Tieņ si treba uvedomiť, ņe v prípade 

súčasného obmedzenia predaja počas sviatkov ide iba o 15, 5 dní v roku, čo nemusí mať 

zásadnejńí vplyv na zabehnuté nákupné stereotypy.  

 Iba 7,9 % opýtaných uviedlo, ņe obmedzenie predaja počas sviatkov naruńilo (dosť + 

veğmi výrazne) ich nákupné zvyklosti.  

 Z respondentov, pre ktorých sa nákupné zvyklosti súvisiace s obmedzením maloobchod-

ného predaja počas sviatkov nezmenili, nakupujú ako predtým, častejńie uviedli túto odpoveď 

starńí respondenti vo veku 65 a viac rokov (81,4 %), respondenti bývajúci v menńích obciach 

                                                           
10

 Vo výskume Európskych hodnôt povaņovalo v roku 1999 voğný čas za dôleņitý v ich ņivote 80, 1 % 

obyvateğov Slovenska. V roku 2017 to bolo uņ 95, 7 %. (Výskum európskych hodnôt 1991 – 1999 – 2008 

slovenská a česká spoločnosť. Pramenná publikácia. Sociologický ústav SAV, Bratislava 2009). 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/11753
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s počtom obyvateğov 1-2 tisíc (76 %) a respondenti s čistým osobným mesačným príjmom 

501-700 € (74,6 %).  

 

Graf č. 3: Vplyv obmedzenia predaja počas sviatkov na nákupné zvyklosti
11

  

 
 

Zdroj: Sociologický ústav SAV, APVV-16-0232 (KONSPOREG)  

 

 Odpoveď „je to menej pohodlné, ale výraznejńie to nakupovanie nańej rodiny nezmenilo“ 

uvádzali predovńetkým respondenti v mladńom strednom veku 35-44 rokov (30,4%).  

 Obmedzenie predaja počas sviatkov „dosť naruńilo nákupné zvyklosti”, predovńetkým naj-

mladńím respondentom vo veku 18-24 rokov (12,7 %), ņijúcim v obciach s 2-5 tisíc obyva-

teğmi (8,8 %) a bývajúcim v Banskobystrickom kraji (12,7 %).  

 

Spôsoby riešenia situácie vzniknutej obmedzením predaja 

 

Odpoveď na to, prečo obmedzenie predaja výraznejńie nenaruńilo nákupné zvyklosti takému 

mnoņstvu obyvateğov Slovenska moņno nájsť v odpovedi na otázku, ako rieńili situáciu, ktorá 

pre nich vznikla týmto obmedzením. Z Grafu č. 4 je jasné, ņe takmer tri ńtvrtiny opýtaných 

(72, 5 %) má vņdy zásoby potravín na viac dní, takņe zatvorené obchody nie sú pre nich 

ņiadny problém. A ak im niečo chýbalo, tak buď si to poņičali od príbuzných alebo susedov 

(16, 2 %), prípadne to kúpili v prevádzkach ktoré môņu byť, na základe zákonnej výnimky, 

otvorené aj počas ńtátnych sviatkov (21, 1 %)
12

. Iba veğmi malá časť spotrebiteğov (4,6 %) 

rieńila svoju situáciu so zásobovaním potravinami a iným beņným tovarom dennej spotreby 

počas sviatkov nákupom v blízkom zahraničí.  
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 Znenie otázky:  

Zmenil zákaz predaja počas sviatkov niečo na nákupných zvyklostiach Vás/ Vašej rodiny? 
12

 Respondenti mohli v tejto otázke uviesť viac odpovedí.  
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Graf č. 4: Spôsob riešenia situácie so zásobovaním počas sviatkov, kedy boli obchody 

zatvorené
13

 
 

 
 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, APVV-16-0232 (KONSPOREG)  

 

 Toto rieńenie sa týka predovńetkým spotrebiteğov z Bratislavy a Bratislavského kraja 

a z prihraničných regiónov susediacich s Maďarskom, Poğskom a Ukrajinou. 

 Spomedzi respondentov, ktorí uviedli, ņe „vņdy mávame zásoby potravín na viac dní, 

ņiadny problém“, uvádzali túto odpoveď predovńetkým starńí respondenti vo veku 65 a viac 

rokov (83,0 %), respondenti bývajúci v Ņilinskom kraji (81,8 %) a dôchodcovia (81,8 %). 

Respondenti, ktorí uvádzali ako spôsob rieńenia situácie so zásobovaním počas sviatkov, ņe 

„niečo sa dá kúpiť v malých obchodoch alebo na pumpách, ktoré sú otvorené“ sú častejńie 

muņi (24 %) a mladńí ğudia vo veku 25-34 rokov (28,6 %). Odpoveď „ak niečo chýbalo, poņi-

čali sme si od príbuzných / susedov“ uvádzali častejńie respondenti s najniņńím vzdelaním 

(30,7 %), respondenti bývajúci v Banskobystrickom (24 %) a Preńovskom kraji (24 %) a 

respondenti s najniņńím čistým osobným mesačným príjmom do 300 Eur (29,9 %). Situáciu 

so zásobovaním počas sviatkov častejńie rieńili spôsobom „boli sme nakúpiť v blízkom 

zahraničí“ respondenti bývajúci v najväčńích mestách s viac ako 100 tisíc obyvateğmi 

(10,2 %) a bývajúci v Bratislavskom (8,1 %) a Trnavskom kraji (8,6 %). V tomto prípade ińlo 

o sviatky, ktoré sú odlińné ako v susedných krajinách.  

 Uvedené zistenia moņno zhrnúť do nasledujúceho tvrdenia. Obyvatelia Slovenska súhlasia 

so zatvorením predajní počas ńtátnych sviatkov, pretoņe im to nespôsobilo výraznejńiu zmenu 

v ich nákupných zvyklostiach. Nakupovali a nakupujú tak ako pred nadobudnutím platnosti 

zákona o obmedzení predaja. A nemenili nič na nákupných zvyklostiach preto, lebo vņdy 

majú zásoby tovaru na viac dní. V prípade chýbajúcich vecí si poņičajú od príbuzných alebo 

susedov, prípadne si to dokúpia v otvorených prevádzkach.  

 Takto moņno vysvetliť vysoký súhlas s obmedzením predaja v súčasnosti. Nevysvetğuje to 

vńak príčiny radikálnej zmeny postojov k obmedzeniu predaja oproti roku 2001, kedy väčńina 

spoločnosti obmedzenie predaja odmietala. Moņno totiņ predpokladať, ņe aj vtedy obyvatelia 

Slovenska mali zásoby tovaru a potravín vo svojich domácnostiach. Na rozdiel od súčasnosti 
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vńak vtedy otvorené obchody počas sviatkov a nedieğ boli eńte stále niečo nové a čo vytváralo 

pocit väčńej slobody. Prispievalo k tomu aj okúzlenie dobovou atmosférou neoliberalizmu, 

podğa ktorého daný stav je výsledkom pôsobenia voğného trhu a tým je prirodzený. Moņno 

predpokladať, ņe zmena postojov k obmedzovaniu predaja je dôsledkom zmeny týchto 

názorov a rastu dôleņitosti voğného času v ņivote obyvateğov Slovenska.  

 Doteraz sme sa pýtali na názory ğudí na obmedzenie predaja počas ńtátnych sviatkov. Vo 

výskume sme sa vńak tieņ pýtali aj na názor ğudí na obmedzenie predaja aj počas nedele.  

 

Obmedzenie predaja počas všetkých nedieľ v roku 

 

V tejto súvislosti treba pripomenúť, ņe zatvorením obchodov aj počas vńetkých nedieğ v roku 

by k súčasným 15,5 dņom zatvorených obchodov pribudlo ďalńích 51 dní obmedzeného 

predaja (ak by niektoré sviatky nepripadli na nedeğu), čo by bolo spolu 66,5 dní v roku. Na 

rozdiel od nepravidelného rozloņenia ńtátnych sviatkov počas roka by sa zatvorenie obchodov 

opakovalo pravidelne kaņdý týņdeņ, tak ako pred rokom 1989. Nevieme, nakoğko si boli 

respondenti tohoto vedomí, ale väčńina respondentov (67,9%) súhlasila (rozhodne + skôr 

súhlasí) s obmedzením predaja aj počas vńetkých nedieğ v roku (pozri Graf č. 5). Na rozdiel 

od zákazu predaja počas ńtátnych sviatkov vńak podiel nesúhlasiacich je podstatne vyńńí 

(30,1 %).  

 

Graf č. 5: Miera súhlasu s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na všetky 

nedele v roku
14

 
 

 
 
Zdroj: Sociologický ústav SAV, APVV-16-0232 (KONSPOREG)  
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 S rozńírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na vńetky nedele v roku súhlasia 

(rozhodne + skôr) predovńetkým starńí respondenti vo veku 65 a viac rokov (81,6 %), 

bývajúci v mestách s 20-50 tisíc obyvateğmi (75,3 %) a bývajúci v Trenčianskom (77,0 %) a 

Ņilinskom kraji (76,0 %) a respondenti s čistým osobným mesačným príjmom 301-500 € 

(74,2 %).  

 Naproti tomu s rozńírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na vńetky nedele 

v roku nesúhlasia (rozhodne + skôr) predovńetkým najmladńí respondenti vo veku 18-24 

rokov (43,3 %) a mladí vo veku 25-34 rokov (37,6 %), bývajúci v mestách s viac ako 100 tisíc 

obyvateğmi (43,7 %), bývajúci v Bratislavskom (38,7 %) a Banskobystrickom kraji (43,0 %) 

a respondenti s čistým osobným mesačným príjmom do 300 € (41,1 %) a 901 € a viac 

(38,5 %).  

 Občania Slovenska súhlasia so zatvorením obchodov aj počas vńetkých nedieğ v roku, ale 

tento súhlas nie je aņ taký veğký ako v prípade zatvorenia obchodov počas ńtátnych sviatkov. 

Sú to hlavne najmladńí respondenti (18-24 rokov) a obyvatelia väčńích miest nad 100 tisíc 

obyvateğov, ktorý výrazne viac nesúhlasia so zatvorením obchodov počas vńetkých nedieğ. 

Dokonca v prípade mladých ğudí vo veku 18 aņ 24 rokov sa podiel nesúhlasiacich pribliņuje 

počtu súhlasiacich v tejto vekovej skupine.  

 

Záver 

 

Predmetom náńho výskumu bola zmena spotrebiteğského správania po obmedzení predaja 

počas ńtátnych sviatkov. Zmenu spotrebného správania treba vidieť v nemoņnosti nakupova-

nia počas sviatkov. Je to zmena, ktorá sa týka časového aspektu spotrebného správania. 

Z hğadiska spotrebných návykov o zmene hovoriť nemoņno. Vysoký počet ğudí súhlasiacich 

s obmedzením predaja nás vedie k záveru, ņe značná časť z nich asi nakupovanie počas 

sviatkov, pokiağ neboli obchody zatvorené, vyuņívala a za ich súhlasom s obmedzením 

predaja by nebolo vhodné hğadať principiálny postoj.  

 Analýza kampane za voğno pre zamestnancov obchodu počas ńtátnych sviatkov nám 

odkryla inú rozsiahlejńiu zmenu súvisiacu so spotrebiteğským správaním. Zmenu postojov 

obyvateğov Slovenska k obmedzeniu predaja počas sviatkov. Pokiağ v roku 2001 bola väčńina 

obyvateğov Slovenska proti obmedzeniu predaja v roku 2018 bola väčńina za obmedzenie 

predaja. Tento obrat v postojoch sa uskutočnil za 18 rokov.  

 Zmenu v spotrebiteğskom správaní po obmedzení predaja tovarov beņnej spotreby moņno 

identifikovať vńak aj v tom, ņe počas sviatkov sa spotreba presunula zo spotreby tovarov na 

spotrebu sluņieb.  

 Obmedzenie predaja počas sviatkov znamená preruńenie predaja potravín a predmetov 

kaņdodennej spotreby. Aj sviatky, počas ktorých je tento predaj preruńený, sú preruńeným 

kaņdodennosti. Sviatok preruńuje stály, plynúci kaņdodenný čas jednotlivcov a vytvára 

medzník, ktorí ğudia inak preņívajú. Snaha tvorcov nových sviatkov bola asi iná ako len 

budovať novú identitu nového ńtátu symbolickým prihlásením sa k určitým historickým 

udalostiam vo svojich dejinách. Rozhodne v prípade náboņenských sviatkov bol zámer ich 

tvorcov aj o ich ritualizované preņívanie jednotlivcami. V prípade novovzniknutých sviatkov 

po roku 1989 ich väčńina spoločnosti preņíva ako voğný čas a napĝņa ich voğnočasovými 

aktivitami spojenými s určitými sluņbami. Zákazom predaja a tým aj obmedzením spotreby, v 

podobe nákupov počas sviatkov, vlastne ńtát a cirkev zvýznamnili ńtátne a cirkevné sviatky 

nielen ako voğný čas, ale aj ako preruńenie kaņdodennosti, v tomto prípade preruńenie 

kaņdodennosti v spotrebe. Obmedzenie predaja pridáva k voğnému času nové preņívanie 

sviatkov a znásobuje ich význam. Neznamená vńak, ņe bude pre ğudí automaticky 

ńpecifickým emocionálnym záņitkom mimoriadnosti alebo sviatočnosti. 
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Pozícia dieťaťa v rodinných vzťahoch podľa EVS
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Abstrakt 

V nańom príspevku predstavujeme prvý náhğad do dát poslednej vlny Výskumu európskych 

hodnôt (EVS), ktorá prebehla v roku 2017. Sústredíme sa pri tom na oblasť rodinného ņivota, 

a konkrétnejńie názory na okolnosti, ktoré zobrazujú pozíciu dieťaťa v rodinných vzťahoch. 

Teoreticky sme analýzu ukotvili v rámci individualizácie ako základnom znaku vývoja 

súčasných spoločností. Pri otázkach, ktoré boli pouņité aj v predchádzajúcich vlnách výskumu 

predstavujeme vývoj trendov v myslení slovenskej verejnosti, a dáta analyzujeme aj podğa 

základných reprezentatívnych znakov respondentov ako vek, pohlavie, výńka dosiahnutého 

vzdelania a veğkosť miesta bydliska. Hlavným zistením je, ņe premeny myslenia o rodine 

naďalej pokračujú, a to nielen lineárne. Objavili sa aj celkom nové javy, ako materializácia 

myslenia o manņelstve. 

 

Kľúčové slová: EVS, manņelstvo, rodičia, deti, individualizácia, sociologická analýza. 

 

Úvod 

 

V nańom príspevku predstavujeme zistenia z poslednej vlny Výskumu európskych hodnôt 

(EVS), ktorý patrí medzi najväčńie dlhodobé prieskumy na Slovensku, ktoré jednak umoņņujú 

skúmať vývoj a premeny myslenia o hodnotách v dlhodobejńom časovom horizonte na 

Slovensku, ale zároveņ i porovnať jeho zistenia s inými krajinami, zapojenými do tohto 

medzinárodného výskumu.  

 Na Slovensku doteraz prebehli 4 vlny výskumu, a to v rokoch 1991, 1999, 2008 a 2017. 

Naposledy boli údaje na Slovensku zbierané v období 27. 9. – 30. 11. 2017
3
, odpovedalo 1435 

respondentov, čo predstavovalo 65 %-nú návratnosť. Výsledky sú reprezentatívne za celú 

populáciu SR vo veku 18 rokov a viac a zohğadņujú rozloņenie obyvateğov podğa pohlavia, 

veku, vzdelania, veğkosti miesta bydliska a kraja. Posledná vlna v mnohých krajinách eńte 

neprebehla, resp. za ne nie sú dostupné údaje, preto v tomto článku nevyuņijeme 

medzinárodné porovnania a sústredíme sa skôr na zmeny údajov v čase, čiņe v jednotlivých 

vlnách zisťovania na Slovensku.  

 Na ich základe moņno povedať, ņe na Slovensku sa myslenie o rodine naďalej mení a tieto 

zmeny nateraz nemoņno povaņovať za ukončené. Niektoré trendy pokračujú v smeroch, ktoré 

ukázali uņ predchádzajúce vlny EVS, ako napr. oslabovanie hodnoty manņelstva (najmä 

u mladńích vekových kategórií obyvateğstva), či vyčleņovanie vzťahu matka – dieťa 

spomedzi ostatných vzťahov. Iné údaje naznačujú isté zvraty, napr. posilņovanie hodnoty 

dieťaťa v ņivote ņeny a aj ako spoločenskej hodnoty.  

 Zároveņ treba upozorniť, ņe sa mení aj samotný výskum EVS, v ktorom sa dôraz posúva 

z problematiky rodiny na rodovú problematiku. Z tohto dôvodu napriek zozbieraným dátam 

niekedy nemôņeme pristúpiť k ich porovnaniu, pretoņe sa buď v jednotlivých vlnách menili 

znenia otázok alebo ich meracie ńkály, no často – čo platí aj o tematickej oblasti rodina 

v poslednej vlne zisťovania – sa zmenilo i zloņenie otázok v dotazníku. Niektoré otázky 

                                                           
1
 Príspevok vznikol v rámci rieńenia grantu APVV č. 15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na 

Slovensku a v Európe. 
2
 Koreńpondencia: PhDr. Mária Suríková, Sociologický ústav SAV v Bratislave, Klemensova 19, 813 64 

Bratislava. E-mail: maria.surikova@gmail.com 
3
 Terénnu časť výskumu a zoskupenie dát uskutočnila pre SÚ SAV agentúra Kantar TNS. 
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z dotazníka úplne vypadli, iné boli zaradené ako nové (tie sa spravidla týkajú rodovej 

rovnosti). Toto konńtatovanie neformulujeme ako kritiku, pretoņe je pochopiteğné, ņe takýto 

veğký medzinárodný výskum sa snaņí empiricky zachytiť aktuálne spoločenské trendy, čo pre 

pomerne veğkú dĝņku dotazníka prináńa potrebu niektoré otázky z neho vypustiť. Jednotlivé 

krajiny navyńe dostali moņnosť pridať si svoje vlastné, národné otázky, čo vyuņil aj náń tím. 

V téme rodina sme pridali dve otázky, ktoré sa vyskytovali aj v predchádzajúcich vlnách EVS 

a sledovanie vývoja odpovedí na ne sme povaņovali za dôleņité: „Myslíte si, ņe ņena musí 

mať deti, aby bol jej ņivot naplnený, alebo to nie je nevyhnutné?“ a „Ak chce ņena dieťa, ale 

chce ho vychovávať sama a ņiť bez muņa, schvağujete to alebo nie?“ Dáta ukázali, ņe 

v názoroch verejnosti na ne stále prebieha významný vývoj a rozhodnutie pridať ich do 

dotazníka bolo správne.  

 V tomto článku sa sústredíme na jeden zo základných rodinných vzťahov, a to na vzťah 

rodičov a detí. Výskum EVS sa okrem rodiny venuje aj ďalńím oblastiam spoločenského 

ņivota (práca, politika, náboņenstvo, voğný čas atď.), a preto skúma rodinu v jej základnej 

podobe nukleárnej rodiny a neposkytuje moņnosť pre zachytenie ńirńích rodinných vzťahov 

(okruhu príbuzných), alebo susedstva. Navyńe sa orientuje na zmapovanie myslenia 

o hodnotách, ktoré sa spravidla nepremieta do skutočného správania ğudí v plnej miere. 

Vlastné názory a presvedčenia sú silnými regulátormi správania, no predpokladajú istú mieru 

racionálneho a nezávislého priebehu správania, do ktorého v reálnom ņivote často zasahujú aj 

aktuálne emócie, tradícia a vplyv spoločenského a fyzického okolia. Preto sa v jednotlivých 

ņivotných situáciách prejavujú odchýlky skutočného správania od deklarovaných hodnôt.  

 Deklarované hodnoty celkom nezobrazujú skutočné vnútorné presvedčenie človeka. Na 

jednej strane takéto jednoznačné vnútorné presvedčenie človeka ani nemoņno očakávať, 

pretoņe hodnotenie ğudí je situačne podmienené – v rôznych ņivotných situáciách sa hodnoty 

ponúkajú usporiadané do rozdielnych hierarchií (por. Ossowski 1967) (aj keď v ich logike 

panuje väčńia či menńia hodnotová integrita hodnotiaceho človeka alebo skupiny). Na druhej 

strane, ako sme práve naznačili hodnotovou integritou človeka, by si to vyņadovalo od 

kaņdého respondenta, aby mal vopred do detailov premyslené a ustanovené svoje vlastné 

presvedčenie o vńetkých moņných – vrátane budúcich – ņivotných situáciách. To pre podstatu 

stále prebiehajúcej a meniacej sa ņivotnej reality nie je v plnej miere moņné. K tomu platí, ņe 

ğudia si v rôznej miere racionalizujú svoju skúsenosť i vplyv skúseností a názorov druhých. 

Ďalńí problém vyplýva zo zloņitosti samotných hodnôt, stupņa ich inńtitucionalizácie a ich 

vplyvu na správanie, ktoré sú povolané regulovať. Ako ukázala Ija Lazari-Pawłowska na 

príklade etických sporov, napríklad takého ako trest smrti: tézu, ņe nejestvuje závislosť medzi 

existenciou trestu smrti a počtom spáchaných trestných činov, napr. vráņd, moņno povaņovať 

za vysoko pravdepodobnú, a hoci je veğmi ťaņké dosiahnuť jej plne uspokojujúcu verifikáciu, 

moņno ju povaņovať za pravdepodobnejńiu ako opačnú tézu. (Lazari-Pawłowska 1969: 56)  

 Zároveņ vńak treba mať na zreteli, ņe jednotlivec nikdy neuvaņuje o hodnotách nezávisle, 

ale vņdy v jednote so skupinami, v ktorých preņíva svoj ņivot. Tie majú svoju históriu 

(kumulovanú skúsenosť) a poskytujú si priebeņnú podporu, majú ustálený spôsob ņivota 

a spoločné záujmy (por. napr. Cooley 1909). Preto skúmanie názorov rozńírených vo 

verejnosti má svoje opodstatnenie aj dôleņitú výpovednú hodnotu. V ideálnom prípade môņe 

pomôcť odhaliť mieru morálnej integrácie spoločnosti, čiņe – ako to vyjadrila Maria 

Ossowska – jej nejednotný charakter, keďņe v nej jestvujú rôzne, relatívne nezávislé smery či 

myńlienky, ktoré treba analizovať vzhğadom na ich vzájomné väzby, ale v skutočnosti sa 

nedajú zmieńať a vyznačujú sa istou axiologickou autonómiou. Takáto rôznorodosť podğa 

Kicińského umoņņuje hovoriť o rozmanitých morálnych orientáciách, vystupujúcich v danom 

prostredí. (Kiciński 1998: 20-22)  

 EVS vńak neposkytuje dostatok materiálu na takúto hlbokú analýzu. Poskytuje skôr 

prehğad názorov respondentov na jednotlivé spoločensky významné otázky, ktorých analýza 
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môņe povahu jednotlivých morálnych orientácií a ich integrácie iba naznačiť. Keďņe 

s najnovńími dátami pracujeme zatiağ len krátky čas a v predstavovaní ich analýzy budeme 

pokračovať v ďalńích publikáciách, v tomto článku sa sústredíme na prezentovanie 

základného rozdelenia frekvencií jednotlivých odpovedí a ich porovnanie na základe 

reprezentatívnych znakov (vek a pohlavie respondentov, ich najvyńńie dosiahnuté vzdelanie 

a veğkosť miesta bydliska) a medzi jednotlivými vlnami EVS (pokiağ v nich bola daná otázka 

respondentom poloņená).  

 

Premeny rodiny v moderných spoločnostiach 

 

V moderných spoločnostiach sa výrazne mení ńtruktúra aj obsah rodinných vzťahov. Tieto 

zmeny zastreńuje predovńetkým proces individualizácie, ktorý vyjadruje povahu modernity 

ako takej (por. Bauman 2004: 171). Na najvńeobecnejńej úrovni sa prejavuje opustením 

spoločenskej jednoty a kultúrnej univerzality ako spoločenských ideálov. Ako to vyjadril 

Zygmunt Bauman, národné ńtáty dnes stratili väčńinu integračných funkcií a odstúpili ich 

silám, ktoré nemajú pod kontrolou a ktoré sú celkovo mimo dosahu politiky (hlavne trhové 

sily a masové médiá). Kultúrna pluralita v moderných spoločnostiach nemá ņiadneho váņneho 

protivníka a, práve naopak, získala si ńirokú inńtitucionálnu podporu. (Bauman 2004: 154-

155)  

 V individualizovaných podmienkach vyzdvihovania kultúrnej plurality, osobnej 

nezávislosti a časových i priestorových rozpojení v inńtitucionalizovaných rieńeniach 

prebiehajú aj hlboké zmeny rodinného ņivota. Najskôr sa spomedzi rozsiahlejńích 

príbuzenských a ekonomických vzťahov tzv. veğkej rodiny vyčlenila tzv. nukleárna rodina, 

ktorej ńtruktúru tvorí len vzťah manņelov a ich detí, ktoré si v dospelosti zakladajú svoje 

vlastné, pomerne nezávislé nukleárne rodiny. Následne sa k nim pridali nové ńtruktúry, 

napodobņujúce formu rodinného spouņitia, čiņe tzv. alternatívne formy spoluņitia, ako sú 

zväzky nezosobáńených párov, tzv. patchworkové rodiny rozvedených a opakovane 

zosobáńených, dobrovoğné rozhodnutie pre rodičovstvo bez partnera, homosexuálne zväzky 

a podobne.  

 Podstatné znaky zmien manņelských vzťahov sa pokúsil vystihnúť Anthony Giddens vo 

svojej koncepcii transformácie intimity. Zhrnul ju do nasledovných piatich bodov: 

1. Vnútorný vzťah medzi globalizujúcimi tendenciami modernity a miestnymi udalosťami 

v kaņdodennom ņivote – komplikované, dialektické spojenie medzi „extenzionálnym“ a 

„intenzionálnym“. (Osobný ņivot a spoločenské väzby, ktoré zahŕņa sú hlboko prepojené aj 

s tými najvzdialenejńími abstraktnými systémami.) 

2. Konńtrukcia seba samého ako reflexívny projekt, ktorý je základnou súčasťou reflexivity 

modernity; indivíduum musí nájsť svoju identitu medzi stratégiami a moņnosťami 

poskytovanými abstraktnými systémami. 

3. Snaha o sebarealizáciu zaloņenú na základnej dôvere, ktorá môņe byť v zosobnených 

kontextoch ustanovená len prostredníctvom „otvorenia sa druhému“. (Ohniskom takéhoto 

sebaotvárania sa stávajú erotické vzťahy, ktorých moderné formy sa spájajú s étosom 

romantickej lásky alebo s narcizmom.) 

4. Vytváranie osobných a erotických väzieb ako „vzťahov“ vedených vzájomnosťou 

sebaotvárania. 

5. Starosť o sebanaplnenie, ktorá nie je len narcistickou obranou proti svetu hroziacemu 

zvonku, nad ktorým majú jednotlivci malú kontrolu, ale sčasti aj pozitívnym osvojením 

okolností, v ktorých globálne vplyvy pôsobia na kaņdodenný ņivot. (Por. Giddens 2003: 

109-113) 

 Následne Giddens charakterizuje modernú povahu partnerských vzťahov (do ktorých 

nezahŕņa len manņelské vzťahy, ale aj iné formy intímneho spoluņitia) ako tzv. čisté vzťahy, 
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ktoré sú podğa neho novým druhom vzťahov, typických pre moderné, individualizované 

pluralitné spoločnosti. Forma čistých vzťahov podğa Giddensa preniká v rôznej miere aj do 

iných oblastí ņivota v moderných spoločnostiach, preto ich opisuje ako ideálny typ. Za 

ťaņiskové povaņuje nasledovné charakteristiky: 

1. V protiklade k osobným väzbám v tradičných spoločnostiach, čistý vzťah nie je zakotvený 

vo vonkajńích podmienkach spoločenského a ekonomického ņivota. 

2. Čistý vzťah má hodnotu len vďaka tomu, čo sám poskytuje partnerom. 

3. Čistý vzťah je reflexívne ńtruktúrovaným zväzkom s otvoreným a nedefinitívnym 

charakterom. 

4. Hlavnú rolu v §om zohráva „oddanie sa“. V tomto prípade je „oddanie“ plne dobrovoğné 

a zastupuje vńetky vonkajńie oporné body,ktoré boli typické pre formovanie blízkych 

vzťahov v skorńích obdobiach. 

5. Čistý vzťah sa za kladá na intímnosti, od ktorej závisí stabilita zväzku. 

6. Čistý vzťah si od partnerov vyņaduje vzájomnú dôveru, ktorá je úzko spojená 

s dosiahnutím intímnosti. Túto dôveru partnera si treba získať, vyņaduje si osobitnú snahu. 

7. V čistom vzťahu jednotlivec nielen ņe „druhú osobu rozpoznáva“, ale v jej reakciách 

nachádza potvrdenie vlastnej identity. (Por. Giddens 2002: 124-136) 

 Pre moderné vzťahy – a to aj pre rodinné, ktoré sa dlhodobo povaņovali za základ celej 

spoločenskej ńtruktúry a organizácie – začalo platiť, ņe zmysel ğudských činností sa prestal 

orientovať na skupinu, ale zameral sa na jednotlivca „vypreparovaného“ zo spoločenských 

vzťahov. (Por. Suríková 2007: 61) Neznamená to, ņe by sa stali výsostne egoistickými, a ani 

to, ņe sa nevyhnutne zredukovali len na tie, ktoré slúņia jednotlivcovi. Hoci nevylučujú ani 

tento scenár. Individualizácia moderných spoločností sa často mylne zamieņa s egoizmom. 

Tieto pojmy nie sú totoņné. Egoizmus je etický postoj jednotlivca zameraný na seba samého. 

Individualizácia neznamená sebectvo v zmysle hğadania vlastného prospechu bez ohğadu na 

druhých. Označuje predovńetkým spoločenské podmienky (a proces, ktorý ich vytvára), pre 

ktoré je typické rozpojenie spoločenských vzťahov, čiņe nárast autonómie jednotlivcov 

v zmysle ich väčńej nezávislosti od jednotlivých spoločenských ńtruktúr alebo druhých ğudí. 

V takýchto podmienkach sa človek môņe správať aj veğmi pro-spoločensky a obetavo. 

Spojenie medzi individualizáciou a egoizmom sa posilnilo práve vďaka tomu, ņe s uvoğnením 

spoločenských ńtruktúr a inńtitúcií v prospech slobodného výberu jednotlivcov sa zväčńil aj 

spoločenský priestor pre realizovanie egoistických postojov.  

 Dojem posilņovania egoizmu v moderných spoločnostiach – ktorý niekedy odráņa realitu – 

spôsobuje aj spomínaný spoločenský tlak na to, ņe činnosti ğudí majú v nejakej miere 

potvrdzovať ich identitu. Vyńńie spomenutý tlak spoločnosti na reflexívne konńtruovanie 

vlastnej identity a jej jasné komunikovanie voči druhým vo svojom správaní a vzťahoch 

spôsobilo ani nie tak zásadnú zmenu správania ğudí, ako to, ņe v spoločenskom správaní bola 

inńtitucionalizovaná nová dimenzia reflexívneho sebautvárania konajúceho jednotlivca. 

Obsah tejto dimenzie, teda to, akú identitu si človek svojím správaním vytvára a komunikuje 

druhým, vôbec nemusí byť egoistický. Zároveņ vńak jestvuje čoraz menej spoločenských 

zábran proti tomu, aby bol egoistický. 

 Nańe pomerne rozsiahle teoretické úvahy mali za cieğ ukázať, ņe so zmenami rodinných 

vzťahov súvisí aj hlboká, hodnotová zmena ponímania dieťaťa. Rodičovstvo dnes nie je 

reprodukčnou samozrejmosťou ani výsledkom nasledovania vzoru tradičného spôsobu ņivota. 

Ako výstiņne komentuje Bauman: „Ņivotný úspech, teda aj racionalita postmoderných muņov 

a ņien závisí skôr od toho, ako rýchlo sa dokáņu zbaviť starých návykov neņ od toho, ako 

rýchlo si osvoja nové. Úplne najlepńie je vôbec sa o vytváranie nejakých vzorov nestarať 

(...).“ (Bauman 2004: 150) Vzťah medzi rodičmi, presnejńie v mnohých prípadoch uņ len 

medzi rodičom a dieťaťom podlieha podobnej deńtandardizácii ako ostatné spoločenské 

vzťahy. Cesta k rodičovstvu a jeho kaņdodenné uskutočņovanie prestáva nasledovať 
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spoločensky ńtandardizované vzory a nadobúda čoraz rozmanitejńie formy v závislosti od 

preferencií človeka a jeho ņivotných podmienok.  

 

Hodnota dieťaťa v dátach EVS  
 

Spoločenskú hodnotu dieťaťa sledovalo EVS v roku 2017 z troch aspektov. Po prvé, hodnotu 

dieťaťa sme skúmali v polohe všeobecnej spoločenskej hodnoty. Na tejto rovine sme 

u obyvateğov Slovenska zaznamenali v poslednej vlne zisťovania významné posilnenie 

vedomia o dieťati ako o celkovej spoločenskej hodnote. V batérii otázok, ktorá sa 

respondentov pýtala: „Čo si myslíte o nasledujúcich výrokoch? Súhlasíte s nimi alebo nie?“ 

vyjadrilo v roku 2017 svoj súhlas s výrokom „Mať deti je povinnosťou voči spoločnosti“ 

45 % respondentov oproti 31 % respondentov v roku 2008. Naopak, nesúhlas s týmto 

výrokom vyjadrilo 27 % respondentov v roku 2017 na rozdiel od 47 % respondentov v roku 

2008. (Pozri graf 1.)  

 

Graf č. 1: „Čo si myslíte o nasledujúcich výrokoch? Súhlasíte s nimi alebo nie?: Mať deti 

je povinnosťou voči spoločnosti.“ V % porovnanie rokov 2008 a 2017 na Slovensku 

 

 
Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV – vlastný výpočet a Kusá, Z. – Tíņik, M. 2009: 101. 

 

 V tomto názore sa medzi respondentmi neprejavili výrazné rozdiely pri väčńine 

reprezentatívnych znakov (pohlavie, vek, veğkosť miesta bydliska). Významnejńie ich 

odlińovalo len najvyńńie dosiahnuté vzdelanie, keďņe úplne s týmto tvrdením súhlasilo 20 % 

respondentov s neukončeným alebo základným vzdelaním na rozdiel od 10 % respondentov 

s vysokońkolským vzdelaním. A naopak, vôbec s ním nesúhlasilo 18 % respondentov 

s vysokońkolským vzdelaním oproti 6 % s neukončeným alebo základným vzdelaním.  

 Takéto rozloņenie odpovedí naznačuje, ņe zdrojom podpory pre neńtandardizované druhy 

správania je vzdelávací systém a ņivotné podmienky, ktoré súvisia s vyńńím dosiahnutým 

vzdelaním. Napriek tomu vńak podpora tohto tvrdenia významne narástla v celej slovenskej 

spoločnosti, čo môņe byť dôsledkom spoločenskej osvety, ktorú v posledných rokoch ńírili 

i masovo-komunikačné médiá a osvojenia si jej argumentov ohğadom vplyvu demografickej 

situácie krajiny (najmä stále sa zniņujúceho počtu narodených detí) na niektoré aspekty 

spoločenského ņivota (beņne sa zdôrazņujú najmä ekonomické aspekty, napríklad v podobe 

problémov s vyplácaním dôchodkov).  
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 Ako vńak ukazujú odpovede na inú otázku, posilnenie chápania dieťaťa ako hodnoty má aj 

osobné a kultúrne súvislosti. Po druhé sme hodnotu dieťaťa skúmali vo vzťahu ku kvalite 

ţivota ţeny, a konkrétne k pocitu naplneného ţivota. Rozloņenie odpovedí na otázku: 

„Myslíte si, ņe ņena musí mať deti, aby bol jej ņivot naplnený, alebo to nie je nevyhnutné?“ za 

jednotlivé vlny EVS zobrazuje graf 2.  

 

Graf č. 2: „Myslíte si, ţe ţena musí mať deti, aby bol jej ţivot naplnený, alebo to nie je 

nevyhnutné?“ (za jednotlivé vlny EVS na Slovensku v %) 

 

 
 

Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV – vlastný výpočet a Kusá, Z. – Tíņik, M. 2009: 100. 

 

 Po výraznom oslabení, ktoré sa prejavilo v r. 1999, v poslednej vlne zisťovania sa ukázal 

opätovný nárast povedomia o význame dieťaťa v ņivote ņeny. 62 % respondentov vyjadrilo 

presvedčenie, ņe ņena potrebuje deti, aby bol jej ņivot naplnený (68 % ņien a 57 % muņov), 

a 35 % respondentov označilo moņnosť „nie je to nevyhnutné“ (40 % muņov a 30 % ņien). 

Presvedčenie o tom, ņe ņena potrebuje deti, aby bol jej ņivot naplnený u muņov narastá spolu 

s vekom, u ņien sa výrazne líńi (je slabńie) len v najniņńej kategórii 18-24-ročných. Takéto 

rozloņenie názorov zodpovedá tomu, ņe napriek názorom, ktoré ņeny zastávajú v mladosti 

a ńtudentských rokoch, v situácii svojho dospelého ņivota majú do svojich ņivotných plánov 

pomerne stabilne zakomponovanú aj starostlivosť o dieťa, pričom 67-71 % z nich (v súvislosti 

s 5-ročnými vekovými kategóriami) povaņuje materstvo za dôleņité pre to, aby bol ich ņivot 

naplnený. U muņov narastá oceņovanie významu materstva pre ņenu skokovo v zhruba 10-

ročných vekových intervaloch, pričom vo vekovej kategórii nad 60 rokov sa ich súhlas 

s týmto tvrdením dostáva na tú istú úroveņ ako u ņien. 

 Zastávanie názoru, ņe ņena potrebuje deti, aby bol jej ņivot naplnený klesá s nárastom 

veğkosti bydliska respondenta – v obciach do 500 obyvateğov si 77 % respondentov myslí, ņe 

ņena potrebuje deti, zatiağ čo v mestách nad 100 tisíc obyvateğov je to 48 %. Tieņ sa 

vyskytuje častejńie u respondentov s niņńím ukončeným vzdelaním a postupne klesá vo 

vyńńích vzdelanostných kategóriách respondentov (o potrebnosti detí pre naplnený ņivot ņeny 

je presvedčených 70 % respondentov s neukončeným alebo základným vzdelaním na rozdiel 

od 56 % respondentov s vysokońkolským vzdelaním). Tu môņeme formulovať predpoklady 

o tom, ņe nové vzory správania sa udomácņujú skôr u ğudí s vyńńím spoločenským statusom, 

zatiağ čo ğudia z robotníckych, resp. niņńích spoločenských vrstiev inklinujú k nasledovaniu 

tradičných vzorov správania (por. napr. Silva 2012), či o tom, ņe ğudí vo väčńích mestách 

a s vyńńím vzdelaním viac vyťaņuje ich pracovná kariéra a lákajú rozmanitejńie moņnosti 
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trávenia voğného času bez rodiny. Na dátach EVS vńak nemôņeme tieto predpoklady a mieru 

vplyvu uvedených skutočností spoğahlivo overiť.  

 Osobitnou otázkou, ktorú bude treba vysvetliť je to, prečo uņ 20 rokov trvajúcemu nárastu 

(podğa EVS, viď graf 1 a 2) povedomia o význame dieťaťa ako spoločenskej hodnoty i pre 

naplnený ņivot ņeny nezodpovedá aj reálny nárast počtu narodených detí, či – presnejńie – ich 

počet narastá len mierne a kolísavo. Toto vysvetlenie sa bude musieť opierať o skúmanie 

ńirńích spoločenských súvislostí a podmienok, pretoņe sa zjavne neskrýva len v názoroch ğudí. 

 Po tretie, hodnotu dieťaťa, resp. materstva sme skúmali aj vo vzťahu k zamestnaniu 

ţeny. Problém zosúladenia týchto dvoch stránok ņivota ņien je uņ niekoğko desaťročí v centre 

zájmu, pretoņe moņnosť samostatnej pracovnej kariéry je vnímaná rozporuplne. Na jednej 

strane sa poukazuje na to, ņe kariéra ako zdroj nezávislosti ņien vedie k oslabeniu tradičných 

rodinných vzťahov a k posilneniu rovnoprávnosti medzi muņmi a ņenami, nárastu 

rozmanitosti uspriadania rodinných vzťahov a predovńetkým k mnohým rozporom a 

problémom (por. napr. Moņný 1999: 149-170). Na druhej strane sa práve v posledných 

desaťročiach demografického vývoja posilņuje trend, podğa ktorého sa zaznamenáva väčńí 

nárast podielu ņien, ktoré si zakladajú rodiny, resp. stávajú sa matkami, práve medzi pracovne 

úspeńnými ņenami s vyńńím vzdelaním (por. napr. Ńprocha – Potančoková 2010). Na otázku: 

„Povedzte, prosím, o kaņdom výroku, ktorý vám prečítam, do akej miery s ním súhlasíte 

alebo nesúhlasíte: Zamestnanie je dobrá vec, ale väčńina ņien aj tak chce mať svoju 

domácnosť a deti“ odpovedalo 71 % respondentov súhlasom. (Pozri graf 3.)  

 

Graf č. 3: „Povedzte, prosím, o kaţdom výroku, ktorý vám prečítam, do akej miery s ním 

súhlasíte alebo nesúhlasíte: Zamestnanie je dobrá vec, ale väčšina ţien aj tak chce mať 

svoju domácnosť a deti“ (za jednotlivé vlny EVS na Slovensku v %) 

 

 
Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV – vlastný výpočet a Kusá, Z. – Tíņik, M. 2009: 102. 

 

 V odpovediach na túto otázku sa neukázali významné rozdiely podğa pohlavia, veğkosti 

miesta bydliska či veku respondentov. Rozloņenie odpovedí na túto otázku ukazuje, ņe 

slovenskí obyvatelia uprednostņujú v ņivote ņeny rodinu pred kariérou a fakt, ņe medzi 

respondentmi sa neprejavili rozdiely podğa reprezentatívnych znakov dosvedčuje, ņe ide 

o vńeobecný postoj verejnosti. Je to tieņ v súlade so zistením EVS 2017, ņe 91 % 

respondentov povaņuje vo svojom ņivote za veğmi dôleņitú rodinu, zatiağ čo prácu označilo za 

veğmi dôleņitú vo svojom ņivote 67 % respondentov. 
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Manţelstvo 

 

 Pozíciu dieťaťa v rodine v súčasnosti veğmi ovplyvņujú názory rodičov alebo 

potenciálnych rodičov na manņelstvo. Pravidlá pre manņelské a rodinné vzťahy, ktoré 

tradične určovali podobu týmto vzťahom a tým zabezpečovali pomerne stabilnú ńtruktúru 

spoločenského ņivota, sa v moderných spoločnostiach postupne stávali predmetom osobného 

výberu, a následne aj významným faktorom spoločenských zmien. V prípade manņelstva sa 

zmeny názorov netýkajú len jeho vlastností ako – v nańom kultúrnom priestore – posvätnosť, 

heterogenita, monogamnosť, nerozlučiteğnosť, vernosť, lojalita, plodnosť a podobne, ale 

dokonca aj zmyslu jeho existencie. V rámci EVS sme preto poloņili otázku: „Súhlasíte alebo 

nesúhlasíte s nasledovným tvrdením: Manņelstvo je zastaraná inńtitúcia.“ Odpovede ukazuje 

graf 4.  

 

Graf č. 4: „Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledovným tvrdením: Manţelstvo je zastaraná 

inštitúcia“ (za jednotlivé vlny EVS na Slovensku v %) 

 

 
Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV – vlastný výpočet a Kusá, Z. – Tíņik, M. 2009: 91 
 

 Hoci sme v roku 2017 zaznamenali opätovný nárast súhlasu s týmto tvrdením, za 

pozornosť stojí aj fakt, ņe podiel nesúhlasiacich respondentov zostal v posledných vlnách 

výskumu v podstate stabilný. Nárast v kategórii súhlasím sa udial na úkor poklesu v kategórii 

nerozhodných odpovedí. V slovenskej spoločnosti naďalej prevaņuje výrazný nesúhlas 

s týmto tvrdením (78 % respondentov).  

  S tvrdením o zastaranosti manņelstva súhlasia častejńie muņi (26 %) ako ņeny (17 %). 

Významný rozdiel v názoroch muņov a ņien sa prejavil hlavne v mladńích vekových 

kategóriách, ktoré sa zároveņ celkovo častejńie vyjadrujú za zastaranosť inńtitúcie manņelstva. 

Najväčńí rozdiel sa ukázal vo vekovej kategórii 25 – 34-ročných (čiņe v tej, v ktorej sa ğudia 

v súčasnosti najčastejńie sobáńia), pričom v tomto veku povaņuje manņelstvo za zastarané 

42 % muņov a 18 % ņien (pozri graf 5). Najzriedkavejńie vyjadrili súhlas s týmto tvrdením 

respondenti s ukončeným vysokońkolským vzdelaním (súhlasí z nich 12 %).  
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Graf č. 5: „Súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledovným tvrdením: Manţelstvo je zastaraná 

inštitúcia“ (v r. 2017 podğa pohlavia a vekových kategórií v %) 

 

 
 

Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV – vlastný výpočet. 

 

 Tieto údaje a tieņ názory respondentov na to, aké sú podmienky harmonického manņelstva 

a partnerstva (odpovede na túto otázku v tomto článku pre nedostatok priestoru 

neanalyzujeme) naznačujú, ņe vysvetlenie a ďalńie skúmanie tohto trendu by sa mohlo uberať 

dvoma smermi. Prvým je preskúmanie rozsahu rozńírenia feminizmu v spoločenskom 

myslení. Práve jeho vplyvu by sme mohli hypoteticky pripísať oveğa vyńńí súhlas s tvrdením 

o zastaranosti manņelstva u mladńích vekových kategórií, a to v nezanedbateğnej miere aj 

u ņien. Avńak výrazný pokles tohto súhlasu uņ u ņien vo vekovej kategórii od 25 rokov, a to 

výrazne aj v porovnaní s názorom muņov v tom istom veku napovedá, ņe nateraz feminizmus 

na Slovensku nie je kğúčový pre posúdenie správania ğudí vo vzťahu k manņelstvu. 

Prinajmenńom nie v správaní väčńiny ņien. Hoci treba poznamenať, ņe odmietanie manņelstva 

muņmi v oveğa väčńej miere ako u ņien v tej istej vekovej kategórii, a to v čase, keď si 

zakladajú rodiny, môņe v budúcnosti posilņovať osvojenie si feministických názorov.  

 Iné pokusy o vysvetlenie tohto trendu (odmietania manņelstva ako zastaraného) by sa mali 

zamerať na preskúmanie súvislosti medzi medzi týmto názorom a reálnymi ekonomickými 

podmienkami manņelov a potenciálnych manņelov (najmä tzv. mladých dospelých vo veku 

25-34 rokov). Význam takéhoto výskumu podporujú zistenia EVS, v ktorých sa v poslednej 

vlne prejavilo výrazné zväńenie významu materiálnych podmienok ako podmienok ńťastného 

manņelstva alebo partnerstva. Zatiağ čo medzi týmito podmienkami si udrņiava stabilné prvé 

miesto „vernosť“ s nezmenenou podporou (za veğmi dôleņitú pre ńťastné manņelstvo alebo 

partnerstvo ju označilo 89 % respondentov), na druhom mieste sa udrņali „deti“, ktorých 

podpora ako podmienky ńťastného vzťahu klesla z 81 % v roku 2008 na 76 % v roku 2017. 

Na treťom mieste medzi týmito podmienkami sa ocitol „dostatočný príjem“, ktorého podpora 

vzrástla z 53 % v roku 2008 na 72 % v roku 2017 a za ním „dobré bytové podmienky“, 

ktorých podpora sa zvýńila zo 46 % v roku 2008 na 70 % v roku 2017. Bez toho, aby sme 

spochybņovali nárast reálneho vplyvu ekonomických podmienok na ņivot obyvateğov 

Slovenska tu treba zdôrazniť, ņe sa tu prejavuje tendencia k materializácii myslenia 

o manņelstve alebo partnerstve. Nárast podpory tohto názoru bol vńeobecný a jeho dôvody 

môņu byť rôzne. EVS je vńak výskum o hodnotách, nie o reálnom správaní, čiņe na jeho 

základe môņeme usudzovať o povahe hodnotového myslenia verejnosti.  
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 Poukázanie na starú múdrosť, ņe „najskôr treba postaviť dom a zasadiť strom“, aņ potom 

zakladať rodinu, tu na vysvetlenie nepostačí. V prvom rade preto, ņe táto myńlienka bola 

známa aj respondentom v predchádzajúcich vlnách EVS, a predsa sa výrazný nárast 

oceņovania materiálnych podmienok manņelstva prejavil v roku 2017. Problémom nie je ani 

metodika výskumu, v ktorej sa výrazne zredukoval počet ponúkaných podmienok v porovnaní 

s predchádzajúcimi vlnami, pretoņe tieto moņnosti neboli ponúknuté naraz ako batéria, ale 

respondenti sa postupne vyjadrovali ku kaņdej z nich. Navyńe, nárast dôleņitosti materiálnych 

podmienok pre manņelstvo sa prejavil o niečo viac u tých kategórií respondentov, u ktorých 

môņeme predpokladať menńi biedu: najdôleņitejńie boli pre samostatne zárobkovo činné 

osoby / podnikateğov, potom pre ńtudentov a následne pre tých, ktorí sú zamestnaní na 30 

a viac hodín týņdenne, či u tých, ktorí nepochádzajú z chudobných pomerov (podğa ich 

hodnotenia materiálnej situácie rodiny, keď mali 14 rokov). Nárast dôleņitosti materiálnych 

podmienok pre harmonické manņelstvo alebo partnerstvo bol najniņńí u invalidných 

dôchodcov a nezamestnaných. 

 Ako pravdepodobné sa preto javí vysvetlenie, ņe na Slovensku dochádza k ńíreniu 

myslenia typu „manņelstvo / partnerstvo môņe byť harmonické vtedy, keď je materiálne 

zabezpečené“. Odtiağ je uņ len krôčik k mysleniu typu „nejdem do manņelstva, lebo si to 

nemôņem dovoliť“, čo sa logicky premietne aj do postoja „nebudem mať deti, lebo si to 

nemôņem dovoliť“. Samozrejme, reálne materiálne podmienky ņivota nemoņno ignorovať 

a bez hlbńieho preskúmania ich vplyvu nielen na myslenie, ale na reálny ņivot rodín 

nemôņeme túto materializáciu myslenia ani odsúdiť ako nesprávnu. Spočíva v nej vńak veğké 

nebezpečenstvo pre ďalńí vývoj rodinného a reprodukčného správania (o to viac, ņe sa 

dokázateğne netýka len chudobných, a dokonca nie najviac ich). Navyńe, keď ako rieńenie 

vlastne ponúka samotu, prípadne rizikový sexuálny ņivot a rieńenia jeho následkov. 

Alternatívu k takémuto mysleniu by sme mohli vyjdriť napríklad otázkou „čo má spoločné to, 

či chcem manņelstvo a deti s tým, akú mám pracovnú zmluvu a plat? (O to skôr, ņe pracovný 

trh je premenlivý, pracovné miesta a výńky úväzkov nestále, mzdy premenlivé a neisté.) 

V kaņdom prípade dáta EVS ukázali, ņe materializácia myslenia o manņelstve by sa nemala 

podceniť a rieńenie stavu a vplyvu materiálnych podmienok na rodinný ņivot odkladať.  

 Medzi významné modernizačné premeny rodiny patrí aj vyčleňovanie sa vzťahu medzi 

matkou a dieťaťom spomedzi ostatných vzťahov. V súčasnosti sa povaņuje práve vzťah 

medzi matkou dieťaťom za posledný vzťah, ktorý zostal nespochybnený. Práve do neho sa 

často redukuje aj rodinný ņivot.V EVS sleduje tento problém otázka: „Ak chce ņena dieťa, ale 

chce ho vychovávať sama a ņiť bez muņa, schvağujete to alebo nie?“ (pozri graf 6).  
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Graf č. 6: „Ak chce ţena dieťa, ale chce ho vychovávať sama a ţiť bez muţa, schvaľujete 

to alebo nie?“ (za jednotlivé vlny EVS na Slovensku v %) 

 

 
 

Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV – vlastný výpočet a Kusá, Z. – Tíņik, M. 2009: 100 

 

 Toto správanie schvağuje 39 % muņov a 61 % ņien. Medzi respondentmi sa prejavili 

rozdiely najmä podğa výńky vzdelania, väčńie rozdiely sa neprejavili v miere súhlasu s týmto 

tvrdením, ale v ďalńích dvoch moņnostiach odpovedí: čím mal respondent niņńie dosiahnuté 

vzdelanie, tým častejńie volil moņnosť „neschvağujem“, a čím ho mal vyńńie, tým častejńie sa 

prikláņal k moņnosti „záleņí od okolností“. Rozloņenie týchto názorov ukazuje, ņe podobné 

redukovanie rodinného ņivota, a to v názoroch verejnosti, sa stále ńíri a keďņe s ním súhlasia 

prevaņne ņeny, nateraz mu nestojí nič v ceste. Neprejavila sa tu pritom jednoznačná súvislosť 

s názormi na zastaranosť manņelstva. Tento problém si vyņaduje hlbńie preskúmanie. 

 V súčasnosti nastávajú zmeny aj v spoločenskom myslení o muņských a ņenských rolách 

v rodine a v spoločnosti. EVS preto v poslednej vlne výskumu zaradil do dotazníka viacero 

otázok mapujúcich rodovú problematiku. Predstavíme tu jednu z nich, ktorá zachytáva názory 

na tradične zastávané rozdelenie základných zodpovedností muņov a ņien v rodine. Odpovede 

na otázku: „Povedzte o kaņdom výroku, ktorý vám prečítam, do akej miery s ním súhlasíte 

alebo nesúhlasíte: Muņ má zarábať peniaze a ņena sa má starať o domácnosť a rodinu“ 

predstavuje graf 7.  
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Graf č. 7: „Povedzte o kaţdom výroku, ktorý vám prečítam, do akej miery s ním 

súhlasíte alebo nesúhlasíte: Muţ má zarábať peniaze a ţena sa má starať o domácnosť a 

rodinu“ (v r. 2017 podğa pohlavia v %) 

 

 
 

Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV v Bratislave, vlastný výpočet 

 

 Okrem ńtatisticky významného rozdielu v odpovediach respondentov podğa pohlavia sa 

ukázali mierne rozdiely aj v súvislosti s vekom respondentov, pričom starńí respondenti sa 

častejńie prikláņali k súhlasu s uvedeným tvrdením (spomedzi 65 a viacročných respondentov 

s ním 25 % úplne súhlasí, 35 % skôr súhlasí, 31 % skôr nesúhlasí a 6 % vôbec nesúhlasí) 

a mladńí zase k nesúhlasu (spomedzi 18-24-ročných respondentov s ním 10 % úplne súhlasí, 

28 % skôr súhlasí, 46 % skôr nesúhlasí a 16 % vôbec nesúhlasí). V odpovediach sa neprejavili 

významné rozdiely v súvislosti s veğkosťou miesta bydliska respondenta. Mierne rozdiely 

vznikli v súvislosti s výńkou dosiahnutého vzdelania respondentov: čím vyńńie bolo ich 

dosiahnuté vzdelanie, tým častejńie vyjadrovali nesúhlas s týmto tvrdením. Zaujímavým 

zistením je to, ņe o niečo častejńie s týmto tvrdením nesúhlasia tí, ktorí aktuálne ņijú v stálom 

vzťahu neņ tí, ktorí stály vzťah nemajú. Naznačuje to, ņe toto tvrdenie o tradičnom rozdelení 

muņských a ņenských rol v rodine prevaņne funguje v myslení ğudí naozaj ako stereotyp, čiņe 

ako presvedčenie nezávislé od reálnej situácie a správania. 

 

Postoj dieťaťa k rodičom  

 

V dotazníku boli aj dve otázky, ktoré zisťovali opätovanie vzťahu dospelých detí 

(respondentmi EVS boli 18 a viacroční ğudia) k rodičom. Tieto otázky neboli súčasťou 

predchádzajúcich vĝn výskumu, prípadne sa menilo ich znenie a meracie ńkály. Preto nie je 

moņné porovnať odpovede v čase. Prvá z otázok sa orientovala na to, či ğuďom záleņí na tom, 

aby ņili svoj ņivot tak, aby ho ocenili ich rodičia: „Povedzte prosím, o kaņdom výroku, ktorý 

vám prečítam, do akej miery s ním súhlasíte alebo nesúhlasíte: Jedným z mojich hlavných 

ņivotných cieğov je, aby moji rodičia boli na mņa hrdí.“ (Pozri graf 8.) 
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Graf č. 8: „Povedzte prosím, o kaţdom výroku, ktorý vám prečítam, do akej miery s ním 

súhlasíte alebo nesúhlasíte: Jedným z mojich hlavných ţivotných cieľov je, aby moji 

rodičia boli na mňa hrdí.“ (V r. 2017 v %.) 

 

 
 

Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV v Bratislave, vlastný výpočet. 

 

 V odpovediach na túto otázku sa neprejavili rozdiely medzi respondentmi podğa vekových 

kategórií respondentov (s malou výnimkou respondentov najstarńích vekových kategórií, ktorí 

sa častejńie – vzhğadom na povahu otázky celkom logicky – prikláņali k odpovedi „neviem“ 

alebo neodpovedali), výńky dosiahnutého vzdelania a pohlavia. Veğký podiel súhlasiacich 

s týmto výrokom (68 %) ukazuje, ņe na Slovensku nie je výrazne naruńená kultúrna kontinuita 

medzi generáciami v tom zmysle, ņe ğuďom prevaņne záleņí na tom, aby ich rodičia súhlasili 

s ich spôsobom ņivota.  

 Druhá otázka sa pýtala na názor o záväzku detí postarať sa o svojich rodičov: „Čo si 

myslíte o nasledujúcich výrokoch: Dospelé deti majú povinnosť poskytnúť rodičom dlhodobú 

starostlivosť.“ (Pozri graf 9) 
 

Graf č. 9: „Čo si myslíte o nasledujúcich výrokoch: Dospelé deti majú povinnosť 

poskytnúť rodičom dlhodobú starostlivosť.“ (V r. 2017 v %) 
 

 
Zdroj: databáza EVS 2017, Sociologický ústav SAV v Bratislave, vlastný výpočet 
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 Rozloņenie tohto názoru má vo verejnej mienke taktieņ vńeobecné zastúpenie, čiņe 

v odpovedi na túto otázku sa medzi respondentmi neprejavili významné rozdiely podğa 

pohlavia, veku a výńky dosiahnutého vzdelania – s malou odlińnosťou vysokońkolsky 

vzdelaných respondentov, ktorí mali sklon o niečo častejńie sa prikláņať k úplnému súhlasu. 

Podobný trend sa prejavil v súvislosti s veğkosťou miesta bydliska respondentov – obyvatelia 

Bratislavy a Końíc sa častejńie prikláņali k úplnému súhlasu. Opäť veğký podiel, 72 % 

respondentov deklarovalo viac či menej rozhodnú zodpovednosť detí voči rodičom, ktorí 

potrebujú ich pomoc. Jednako ńtvrtina nesúhlasiacich, a mierna prevaha nesúhlasiacich medzi 

vysokońkolsky vzdelanými a obyvateğmi veğkých miest naznačuje, ņe za nesúhlasom 

(prípadne nejednoznačným súhlasom) sa nemusia skrývať len naruńené rodinné vzťahy, ale aj 

vplyv ďalńích ņivotných podmienok respondentov alebo účastníkov skúmaného vzťahu, čiņe 

rodičov a ich detí. Ktoré konkrétne a v akej miere zostáva nateraz otázkou.  

 

Záver 

 

Na záver si zhrņme trendy vývoja myslenia o rodinnom správaní, a hlavne názory na vzťah 

rodičov a detí, ktoré odhalila doterajńia analýza údajov poslednej vlny výzkumu EVS v roku 

2017: 

- pokračuje trend oslabovania hodnoty manņelstva, a to hlavne u mladńích vekových 

kategórií, 

- pokračuje trend oslabovania poņiadavky ukotvenia materstva v manņelstve, či dokonca 

v páre, 

- po poklese v roku 1999 pokračuje posilņovanie významu dieťaťa, a to tak v ņivote ņeny, 

ako aj ako spoločenskej hodnoty, 

- materializuje sa myslenie o manņelstve či partnerstve, čo môņe mať pravdepodobný dopad 

aj na myslenie o zakladaní rodiny (deťoch), 

- rodové predstavy – stereotypy – sa menia v zmysle nárastu nejednoznačnosti v rozlińovaní 

toho, aké správanie je typicky muņské a aké typicky ņenské, a to najmä u ņien.  

 Viaceré zistenia z poslednej vlny EVS ukazujú akoby opätovné posilņovanie „tradičných“ 

názorov na rodinu a hodnôt rodinného ņivota (viď graf 2 a graf 3). V týchto otázkach narástli 

podiely respondentov, ktorých odpovede podporujú „tradičný“ model rodiny. S formulovaním 

vńeobecnej tézy o návrate tradičných hodnôt by sme vńak boli ostraņití, a to jednak vzhğadom 

na kontext vńetkých empirických zistení, a tieņ vzhğadom na teoretické opisy moderných 

premien správania. V tomto zmysle by sme sa skôr odváņili formulovať tézu, ņe v moderných, 

individualizačných premenách rodiny, deńtandardizácii vzorov správania a oslabenia 

spoločenskej kontroly sa významnému (narastajúcemu) podielu ğudí potvrdzujú „tradičné“ 

vzory správania ako ņivotaschopné.  

 Po prvé, v situácii deńtandardizácie a kultúrnej plurality narastá význam osobnej skúsenosti 

a presvedčenia. Tieto, kvôli veğkej miere subjektivity, nemoņno nazvať jednoznačne 

„tradičnými“ – ani vtedy, keď sa s „tradičnými“ naoko zhodujú. Po druhé, vzhğadom na to, ņe 

takéto rozdelenie odpovedí respondentov sa zďaleka neprejavilo pri vńetkých otázkach (iné 

ukazujú hodnotovo odlińný vývoj), bolo by podğa nás chybou zovńeobecņovať podporu 

„tradičných“ vzorov za rámec konkrétnej otázky. A po tretie, jednotlivé odpovede na otázky 

sú formulované dosť vńeobecne na to, aby sa v nich mohlo ukryť mnoņstvo významových 

odlińností (subjektívnych, ideologických, modernizačných – individualizačných, atď.), ktoré 

by mohli po hlbńej analýze ukázať, ņe u niektorých respondentov „tradične“ vyjadrený názor 

nesie úplne „moderný“ zmysel.  

 Zároveņ si vńak myslíme, ņe posilnenie podpory „tradičných“ hodnôt (bez ohğadu na to, 

nakoğko je subjektivizované a individualizované) v poslednej vlne EVS dokazuje, ņe 
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„tradičný“ model rodiny nie je zastaraný a aj v dneńnej dobe slúņi mnohým ğuďom ako 

pozitívny referenčný rámec. 
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Rodové roly a rodové stereotypy: Meniace sa názory na úlohu muţov a ţien 

v spoločnosti
1
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Slovenská akadémia vied, Sociologický ústav 

 

Abstrakt 

Príspevok sa orientuje hlavne na vnímanie rodovo podmienených rolí muņa a ņeny 

v spoločnosti. V prvej časti, ktorá je venovaná teoretickému rámcu skúmanej témy, sú stručne 

vysvetlené pojmy súvisiace s výskumom. Druhú časť príspevku predstavuje analýza, ktorej 

základ predstavujú ńtyri vlny zisťovania Európskeho výskumu hodnôt EVS
3
, mapujúce roky 

1991, 1999, 2008 a 2017. Jej hlavným zámerom je preskúmať vývoj názorov muņov a ņien na 

ich rolu v spoločnosti. Cieğom je predovńetkým zachytiť existenciu diverzity názorov muņov 

a ņien k pracovným a rodinným rolám oboch pohlaví, a tieņ „mieru „tradičnosti“ v názoroch 

na zapojenie ņien do pracovného ņivota a dôsledky zamestnania ņeny na blaho rodiny. 

A v neposlednom rade sa analýza sústreďuje na temporálny aspekt, a to či a ako sa za 26 

rokov, ktoré sú výskumne pokryté, názory muņov a ņien vyvíjali. Z analýzy vyplýva, ņe za 

posledných 26 rokov sa na Slovensku niektoré názory týkajúce sa rozdelenia rodových rol 

muņov a ņien značne posunuli smerom k väčńej rodovej rovnosti, napriek tomu aj naďalej 

prevláda tradičný rodový stereotyp, ktorý funkčne vymedzuje muņskú a ņenskú rolu v rodine. 

 

Kľúčové slová: rod, rodová socializácia, rodové roly, rodové stereotypy. 

 

Úvod 

 

Ğudské pohlavie ako biologická danosť (byť muņ, byť ņena) slúņi ako základ, na ktorom ğudia 

konńtruujú spoločenskú kategóriu nazývanú rod. Rod je väčńinou prvou informáciou, ktorú 

reflektujeme pri interakcii s druhým človekom, a ktorá ovplyvņuje nańe správanie sa voči 

nemu. Na druhej strane, predpoklady vzťahujúce sa k rodu, ğudia vńeobecne prijímajú za 

platné či správne a zakladajú na nich svoj rozdielny, niekedy vyslovene protikladný prístup k 

osobám muņského a ņenského pohlavia. 

 Spoločnosť so svojou ńpecifickou kultúrou, do ktorej sa rodíme, a ktorú dedíme, nás 

formuje. Muņ a ņena majú presne vymedzenú nielen svoju rolu, ale tieņ prijímajú nároky, 

ktoré na nich spoločnosť kladie. Spoločenské reprezentácie rodu sú prítomné vo vńetkých 

známych kultúrach a na svete pravdepodobne neexistuje spoločnosť, národ alebo etnikum, 

ktoré by neodlińovalo muņskú a ņenskú rolu a nevytváralo rozdiely medzi muņmi a ņenami.  

 Spoločnosťou vnímaná bipolarita charakteristických vlastností sa premieta do 

zjednoduńených popisov muņskej a ņenskej role. Mnoho ğudí sa v konaní s druhými opiera o 

rodové stereotypy, avńak rodové stereotypy prevládajúce v nańej spoločnosti iba vo veğmi 

malej miere odráņajú súčasné potreby a nároky muņov a ņien. Platí, ņe dnes tradičné 

predstavy o typických rodových rolách a schémach uņ nevyhovujú, pretoņe spoločnosť sa 

neustále vyvíja a popri tom sa premieņajú potreby muņov a ņien, ako aj ich nároky. 

Podmienky kombinácie práce a rodiny prechádzajú podstatnými zmenami, a to ako na 

celosvetovej úrovni kde sú dané okolnosťami globálneho pracovného trhu, tak konkrétne v 

                                                           
1
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hodnotových orientácií v Európe. 
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slovenskom prostredí. Popri tom ako sa spoločnosť vyvíja sa premieņajú potreby muņov 

a ņien. Väčńina ņien sa dnes neuspokojí iba s rolou matky a ņeny v domácnosti, ale chcú sa 

realizovať a uplatniť tieņ vo verejnej sfére a byť finančne nezávisle. Nemoņno preto očakávať, 

ņe by sa súčasná generácia zamestnaných ņien vo väčńej miere vzdala práce pre blaho rodiny. 

 

Teoretické východiská rodových diskurzov. 

 

Rodové usporiadanie spoločnosti predpokladá, ņe vńetky ņeny majú v zásade zhodné potreby, 

záujmy, hodnoty a ņivotný ńtýl, a tie sa líńia od potrieb, záujmov, hodnôt a ņivotného ńtýlu 

muņov. Toto zovńeobecnenie je síce prehğadné, avńak skrýva v sebe značné nebezpečenstvo a 

je predpokladom pre vznik rodových stereotypov, na ktorých základe môņe dochádzať k 

diskriminácii konkrétnych ņien a muņov (Havelková in: Smetáčková, 2005). 

 Rod (gender) je v súčasnosti povaņovaný za veğmi dynamický konńtrukt, ktorý zahŕņa ako 

individuálne, tak spoločenské presvedčenia o muņoch a ņenách, ktoré ovplyvņujú spoločenské 

procesy na individuálnej, interpersonálnej, skupinovej a spoločenskej rovine. Rod, tzv. 

sociálne pohlavie, predstavuje spoločensky utváraný súbor vlastností a správaní, ktorý je 

v konkrétnej spoločnosti spájaný s obrazom ņeny alebo muņa. Ide o pojem, ktorý primárne 

poukazuje na existenciu rozdielov medzi muņmi a ņenami, ktoré nie sú biologického rázu
4
,, 

ale sú podmienené a konńtruované kultúrne a spoločensky. Takéto vnímanie pojmu rod 

znamená, ņe jeho definícia sa môņe v čase meniť, a to ako v rámci jednej kultúry, tak aj medzi 

jednotlivými kultúrami navzájom. To znamená, ņe záväznosť týchto kultúrno-sociálnych 

rozdielov nie je prirodzeným a nemenným stavom, ale je dočasným stupņom vývoja 

spoločenských vzťahov medzi muņmi a ņenami. V rôznych historických obdobiach 

a v rôznych kultúrach sa očakávania spojené s muņmi a ņenami môņu líńiť (Powel – Kanter, 

2002, Smetáčková, 2005). 

 Na základe vyńńie uvedených skutočností tak býva na rod nazerané optikou sociálneho 

konńtruktivizmu, kedy je pojem rod vnímaný ako sociálny konńtrukt charakterizujúci pojmy 

„ņena“ a „muņ“ ako významy utvárané, resp. konńtruované v určitom kultúrnom a spoločen-

skom kontexte. Ide o konńtrukty, ktoré si človek nielen vytvára, ale predovńetkým si ich 

internalizuje do podoby, v ktorej ich následne odovzdáva z generácie na generáciu 

(Nakonečný, 2009). 

 V rámci výchovy a začleņovania sa do spoločnosti a materskej kultúry, teda prostredníc-

tvom socializácie sa ğudia učia psycho-sociálnym aspektom rodu. Ide o nefyziologický
5
 

aspekt rodu, ktorý sa prejavuje navonok v správaní a je vnútorne vnímaný ako názory 

a postoje. Súčasťou socializácie je tieņ osvojovanie si istých predstáv o rode a budovanie 

vlastnej „muņskosti“ či „ņenskosti“. Muņskosť a ņenskosť je nepochybne jedným z rodových 

rozdielov, snáď aj stereotypov, ktoré sú zaloņené na psycho-sociálnych faktorov. Rodová 

socializácia tak môņe mať podobu vedomého úsilia, ktoré posilņuje stereotypné očakávania, 

čo je podporované aj predstavami o tom, ņe muņi a ņeny sa líńia napríklad v spôsobe 

komunikácie. Rodová socializácia začína uņ od narodenia, eńte skôr neņ si dieťa uvedomuje 

svoju vlastnú identitu. Ide o proces, ktorý dieťaťu pomáha sa nielen lepńie orientovať vo 

svete, ale tieņ nájsť si v ņom vlastné miesto (Renzetti – Curran, 2005). 

 Zároveņ platí, ņe rodové usporiadanie spoločnosti predpokladá, ņe vńetky ņeny majú 

v zásade zhodné potreby, záujmy, hodnoty a ņivotný ńtýl, a tie sa líńia od potrieb, záujmov, 

                                                           
4
 O biologických rozdieloch hovoríme v súvislosti s pojmom pohlavie, ktoré býva často mýğme zamieņané práve 

s pojmom rod. Avńak, zatiağ čo rod je sociálny konńtrukt, vyjadrujúci určité vlastnosti a správanie spájané 

s obrazmi muņa a ņeny a je vytváraný predovńetkým kultúrou a spoločnosťou, pohlavie predstavuje čisto 

biologický termín. Ide o univerzálnu kategóriu nemennú podğa času a miesta, čo je hlavným rozdielom oproti 

rodu. (Čermáková in Oakley, 2000) 
5
 Rodové rozdiely ako také je moņné rozdeliť na tie s fyziologickým podkladom a na psycho-sociálne.  
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hodnôt a ņivotného ńtýlu muņov. Toto zovńeobecnenie je síce prehğadné, avńak skrýva v sebe 

značné nebezpečenstvo a je predpokladom pre vznik rodových stereotypov, na ktorých 

základe môņe dochádzať k diskriminácii konkrétnych ņien a muņov (Havelková in Smetáč-

ková, 2005). 

 

Rodové roly 

Rodové roly – tzv. „to čo je typický ņenské a typicky muņské“ – sú určité očakávania späté 

s nańím pohlavím. Definujeme ich ako súbor predpisov a noriem očakávaných v konaní a 

správaní ņien a muņov, ktoré sú postupne odovzdávané, osvojované a zachovávané procesom 

socializácie, a ktoré sa líńia v rôznych dobách a v rôznych spoločnostiach. Platí, ņe sú do 

značnej miery stereotypne vymedzené k čomu prispieva aj fakt, ņe sú vnímané ako biologicky 

dané. Inými slovami, rodové roly reprezentujú vopred stanovené predstavy o povahových 

rysoch správaní a zvykoch, o ktorých sa (mylne) domnievame, ņe sú vopred dané a takmer 

nemenné. 

 Sú to práve rodové roly, predovńetkým v zmysle ich nastavenia v spoločnosti, ktoré 

predstavujú spoločensky aktuálnu tému. Rodové roly sú dané v kaņdej spoločnosti kultúrnymi 

zvykmi a tradíciami, kedy v rámci zakotveného rodu spoločnosť očakáva od ņien a muņov 

plnenie rôznych sociálnych rolí. Definícia ako aj ich obsah sa mení nielen v závislosti od 

spoločenských zmien, ale osobitne tieņ v rámci rodinného cyklu. Rodové roly sú zaloņené na 

rodovom kontrakte, ktorého negatívnym dôsledkom je predovńetkým spoločensky a kultúrne 

vymedzená slabńia spoločenská pozícia ņien v porovnaní z muņmi a rozdielne podmienky na 

trhu práce, ale tieņ oslabenie role otca v rodine (Čermáková, 2002). 

 Rodový kontrakt, ktorý je súčasťou teórie rodových rolí ako aj pojmu rod samotného, je 

súborom implicitných a explicitných pravidiel, ktoré pripisujú muņom a ņenám inú hodnotu, 

odlińné povinnosti a zodpovednosť a tieņ rôznu pozíciu na pracovnom trhu. Tieto pravidlá sú 

uskutočņované a vymáhané v beņnom kaņdodennom ņivote jedinca a predstavujú akúsi 

rodovú nepísanú dohodu, ktorá je nástrojom pre reguláciu vzťahov medzi muņmi a ņenami. 

Táto nepísaná „rodová dohoda“ sa môņe prejavovať formálnou exklúziou muņov alebo ņien 

vo vybraných sférach spoločenského ņivota a jej podoba je historicky a geograficky 

premenlivá, pretoņe v niektorých oblastiach ņivota môņe znevýhodņovať muņov a v iných 

zasa ņeny (Powel – Kanterová, 2002). 

 S rodovými rolami úzko súvisí pojem rodovej identity. Rodová identita je súčasťou nańej 

osobnosti, ktorá predstavuje preņívanú prísluńnosť k vlastnému pohlaviu (Janońová, 2008). 

Spolu s pohlavnou rolou je rodová identita spoločensky podmienená, ovplyvnená 

spoločnosťou a výchovou. Vzhğadom k tomu, ako skoro sa rodová socializácia začína, je 

veğmi obťaņné zistiť či sú rozdiely medzi pohlaviami podmienené biologicky alebo 

spoločensky. Na rozdiel od iným rolí, ktoré v priebehu ņivota získavame a strácame, do 

rodovej roly sa rodíme a nepredpokladá sa, ņe by dońlo k jej premene, a to aj z dôvodu, ņe je 

určitým spôsobom úzko previazaná s väčńinou ďalńích rolí v nańom ņivote (Fafejta, 2004).  

 

Muţská a ţenská rola v rodine 

 

Değba rolí v rodine je do značnej miery zaloņená na spoločenských stereotypoch. Vo väčńine 

domácností stále platí tradičné rozdelenie rodových rolí, ktoré je zaloņené predovńetkým na 

princípe komplementarity, kedy sa ņena viac venuje rodine a dáva jej prednosť pred prácou, 

a naopak muņ venuje svoju pozornosť viac práci ako ņena, poprípade aj na úkor rodiny 

(Sokačová, 2006). 

 Tradičný rodový stereotyp pretrváva aj v súčasnosti, a to aj v rodinách vysokońkolsky 

vzdelaných ņien, ktoré patria k najviac emancipovaným ņenám vo sfére platenej práce. Pokiağ 

ide o súkromnú sféru, rodinu a domácnosť, správajú sa aj tieto ņeny podğa tradičnej schémy, 
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v ktorej starostlivosť o domácnosť a deti spočíva v prvom rade na ņene. Sú to práve domáce 

práce, resp. rola ņeny v domácnosti, ktorá stiera rozdiely medzi spoločenským postavením 

ņien. Rovnako tak nie je výrazne spoločensky determinovaný ani podiel muņov na domácich 

prácach (Čermánková, 2000). 

 

Rola ţeny 

„Ņeny v priebehu ņivota kolíńu sem a tam medzi rozpornými pólmi emancipácie a opätovného 

pripútania sa k starým pripísaným rolám. Odráņa sa to aj v ich vedomí a správaní. Pred prácou 

v domácnosti utekajú do povolania a naopak v rôznych úsekoch svojho ņivota sa pokúńajú 

protichodnými rozhodnutiami „nejako“ skĝbiť divergentné podmienky vlastného ņivota“ 

(Beck, 2004, 184). 

 Zatiağ čo po dlhé obdobie historického vývoja rodiny bol dôleņitejńou postavou v rodine 

otec, v 20. storočí sa ņou stáva matka. V spoločnosti postupne vzniká tzv. kult materstva 

a vytvára sa tzv. „materský mýtus“. Zatiağ čo materskej roly je pripísaný zásadný význam 

pri zdravom vývoji dieťaťa a jeho výchove, materský mýtus glorifikoval materskú rolu ņeny 

a otcovská rola vo výchove dieťaťa začala byť marginalizovaná. Táto skutočnosť má za 

následok, ņe sa materstvo a rola ņeny ako matky v posledných desaťročiach v niektorých 

ohğadoch sťaņila. Čím ďalej neistejńí vzájomný vzťah medzi matkami a zvyńkom spoločnosti 

vyúsťuje v to, ņe matky sú dnes vystavené psychologickým a praktickým problémom. 

(Maříková, 2004; Moņný, 1990) 

 Na druhej strane boli ņeny v posledných desaťročiach významnými spoločenskými zvratmi 

do určitej miery oslobodené od tradičných rolí pripisovaných ich „ņenskosti“. Kğúčový 

význam zohráva predovńetkým päť momentov (Beck, 2004): 

1. Predĝņenie očakávanej dĝņky ņivota. 

2. Zlepńenie ńtruktúry práce v domácnosti modernizačnými procesmi. 

3. Prostriedky brániace a regulujúce počatie a právna moņnosť preruńenia tehotenstva. 

4. Zvyńujúci sa počet rozvodov. 

5. Vyrovnanie príleņitostí na vzdelanie. 

 

Rola muţa 

Urbanizácia, industrializácia a paternalistická funkcia ńtátu, to vńetko radikálne mení tradičný 

model rodiny, jej ńtruktúru a poslanie. Pretrvanie rodiny závisí stále viac na sile citového puta 

tých, ktorí rodinu tvoria. Od doby, čo sa ņeny stali ekonomicky nezávislé na muņoch, uņ nie je 

rola muņa ako ņiviteğa rodiny nezastupiteğná a súčasná kríza otcovstva má zásadný vplyv na 

zmenu muņskej role v rodine. V tradičnom zmysle je tak otec stále menej potrebný. 

 Skutočnosť, ņe súčasný muņ zaujíma v spoločnosti čím ďalej slabńie postavenie dopĝņajú 

prvé výskumy práve tej objavujúcej sa skupiny muņov, ktorí sa odhodlali ku zmene rolí a stali 

sa novými otcami a muņmi v domácnosti. Takéto rozhodnutie je len s výhradami dobrovoğné 

a títo muņi sa zmene role spravidla podriadili na prianie alebo poņiadavku partnerky. Títo 

muņi v domácnosti podğa Becka (2004) trpia syndrómom ņien v domácnosti: neviditeğnosť 

ich práce, nedostatok uznania, nedostatok sebavedomia. To ako málo je takáto výmena rolí 

spoločnosťou akceptovaná vyplýva z toho, ņe títo muņi sú svojim okolím chválení, zatiağ čo 

ich manņelky musia čeliť výčitkám, ņe sú „zlými matkami“ (Beck, 2004). 

 Muņi sa často mylne domnievajú, ņe je moņné bez akýchkoğvek ťaņkostí zlúčiť 

zrovnoprávnenie ņeny a muņa pri zachovaní tradičnej değby práce, pričom sa uchyğujú k 

biologickému zdôvodneniu vládnucich nerovností. Odvolávajú sa na fakt, ņe ņena je schopná 

rodiť deti, z ktorého vyvodzujú ņe jej prislúcha aj zodpovednosť za deti, domácnosť a rodinu, 

čo znamená, ņe sa musí zriecť povolania alebo v ņom zaujať podriadenej postavenie. Podğa 

tradičného muņského stereotypu değby rodových rolí je „úspech“ muņa v podstatnej miere 

závislý na jeho ekonomickej úspeńnosti a na úspechu v povolaní. Aņ stabilný príjem mu 
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umoņņuje plniť muņský ideál dobrého ņiviteğa a starostlivého manņela, otca rodiny. Je to 

práve práca a zamestnanie, ktoré sú pre muņa trvalo podstatným pilierom ich identity. Muņi si 

na svojej práci cenia predovńetkým jej zaujímavosť, rôznorodosť, moņnosť uplatniť svoje 

schopnosti, rovnako tak si cenia väčńiu miery samostatnosti, moņnosť organizačnej a práce 

a nadčasovej práce. Muņi tieņ omnoho častejńie pracujú v povolaní, ktoré si sami vybrali. Ak 

ņena nedokáņe reńpektovať skutočnosť, ņe sa muņ identifikuje so svojím zamestnaním viac 

ako sa ņena aņ doteraz identifikuje s tým svojím, rastie v rodine hladina napätia a je tak 

ohrozovaná jej samotná stabilita (Moņný, 1990). 

 Základné impulzy k oslobodeniu od muņskej role – k uvoğneniu sa od identifikácie s 

modelmi muņskej role a k vyskúńaniu nových foriem ņivota, nie sú vńak imanentné, ale sú 

indukované zvonku, a to v dvojakom zmysle. Na jednej strane sú muņi vďaka väčńej 

participácii ņien na platenej práci zbavení tlaku svojej roly do pozície jediných ņiviteğov 

rodiny, čím sa uvoğņuje tlak, ktorý ich núti podriaďovať sa v práci cudzej vôli iba kvôli 

manņelke a deťom. Na druhej strane sa vďaka tomu „rodinná harmónia“ stáva krehkou 

záleņitosťou, pretoņe muņi si začínajú uvedomovať ako svoju nesamostatnosť vo veciach 

kaņdodenného ņivota, tak aj svoju emocionálnu závislosť (Beck, 2004). 

 

Systém rodových presvedčení 

Systém rodových presvedčení (gender belief system) v sebe zahŕņa vńetky spoločenské 

predstavy a idey, ktoré sú spájané s muņmi a ņenami a je tvorený tromi oddelenými zloņkami: 

rodovými stereotypmi, rodovými postojmi a reprezentáciou vlastnej rodovej identity (rodovou 

identitou). Tieto tri komponenty spolu súvisia iba veğmi voğne, bez akýkoğvek vyńńích 

korelácií a to aj napriek tomu, ņe vychádzajú zo spoločných koreņov: Pramenia zo 

spoločenských reprezentácií rodu v konkrétnej spoločnosti, ktoré sú východiskom pre 

individuálne presvedčenia o muņoch a ņenách (Deaux – Lafrance, 1998). 

 

Rodové stereotypy 

Najhlavnejńou zloņkou systému rodových presvedčení sú rodové stereotypy, ktoré majú 

nielen deskriptívnu funkciu, ale sú tieņ hlboko preskriptívne, pretoņe zdôrazņujú ako by sa 

mali muņi a ņeny správať. Sú preto aj nástrojom sociálnej kontroly. Jednou zo základných 

otázok problematiky rodových stereotypov je ich presnosť, teda to, či realitu naozaj reflektujú 

alebo ju naopak skôr konńtruujú (Fiske, 1998). 

 Stereotyp je súhrn úsudkov o osobnostných rysoch alebo telesných charakteristikách celej 

skupiny ğudí. Pouņívanie stereotypov umoņņuje rýchle spracovanie a uloņenie informácií, a to 

aj za cenu ich skreslenia (Hartl – Hartlová, 2015). 

 Stereotypy pôsobia automaticky, často na implicitnej rovine, pričom im je venovaná 

minimálna vedomá pozornosť. Aj napriek tomuto faktu majú podstatný vplyv na kognitívne 

procesy a správanie a to aj u jednotlivcov, ktorí voči nim vyjadrujú vedomý nesúhlas. Ich 

jadrom je kategorizácia, ktorá súvisí s nutnosťou ńtrukturovať zloņité spoločenské prostredie 

za účelom uceleného a zrozumiteğného obrazu sveta, a ktorá prebieha automaticky a veğmi 

rýchlo. (Fiske, 1998, 2000) 

 Pojem „stereotyp“ v dneńnom zmysle slova pouņil publicista Walter Lippmann vo svojej 

knihe Public Opinion (1922). Podğa Lippmanna sú stereotypy charakteristické silným 

emocionálnym nábojom, ktorý je spojený so zdieğanými hodnotami a pocitmi sympatie a 

antipatie. Allport (2004) stereotyp definuje ako jednotvárny, ustálený, navyknutý vzorec 

správania a myslenia. Dodáva, ņe emocionalita spomínaná u Lippmanna je obsiahnutá 

v jednotlivých kategóriách, do ktorých si jedinec zaraďuje iných jedincov, či skupiny 

a následne premietnutá do postojov a správania sa jedinca voči daným jedincom či skupinám. 

Problém so stereotypmi tak nastáva, keď jedinec v snahe ğahńie sa zorientovať v racionálnom 

svete, prehnane generalizuje a následne kategorizuje osoby alebo skupiny do jednotlivých 
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kategórií. Vznikajú pri interpretácii sveta zavedeným spôsobom, ako prejav istej očakávanej 

formy a pomáhajú pri vyhodnocovaní nových situácií a pri vytváraní obrazu neznámych 

jedincov. Ak máme málo informácií o niečom, stereotypy sú nám vņdy k dispozícii, pretoņe 

človek má potrebu a cíti vnútornú nutnosť byť pevne orientovaný v okolitom svete a chápať 

situácie prebiehajúce okolo neho. Vďaka tomuto procesu, sú teda stereotypy odvodené z uņ 

preņitých udalostí alebo z reflexie názorov blízkych osôb a sú tieņ pomerne vysoko stabilné, 

čo znamená, ņe je ťaņké sa od nich odpútať alebo ich meniť. (Allport, 2004; Janońová, 2008) 

 Stereotypy ako také poukazujú na dominantné ideológie, a to najmä v zmysle generačného 

odovzdávania výchovou, kedy predstavujú konsenzuálnu interpretáciu sveta. Príkladom 

takéhoto pohğadu na svet môņe byť v kontexte rodovej problematiky ņena zobrazovaná v roly 

ņeny v domácnosti a muņ v roly ņiviteğa domácnosti. Pokiağ sú stereotypy v spoločnosti 

ustálené a zdieğané, rastie ich vplyv, čo z nich môņe robiť aj nástroj utuņovania mocenských 

vzťahov v spoločnosti.  

 Rodové stereotypy sú nerealistické obrazy „muņskosti“ a „ņenskosti“, tzv. idealizované 

a očakávané vzory, tradičné predstavy o typicky muņských a typicky ņenských vlastnostiach 

a o rolách a pozíciách muņov a ņien v spoločnosti. Väčńinou nie sú výsledkom priamej 

skúsenosti, ale sú preberané a udrņiavané tradíciou pretrvávajúcou v danej spoločnosti. Veğmi 

často sú diskriminujúce, predovńetkým v prípade ņien. 

 Sú to zovńeobecnenia odráņajúce spoločenské presvedčenie o muņoch a ņenách a aj keď 

nemusia koreńpondovať so skutočnosťou, majú značný vplyv na nańe očakávania, kognitívne 

procesy a správanie, čím ovplyvņujú a udrņujú rodové roly a naopak. O týchto stereotypoch 

ğudia zvyčajne uvaņujú ako o vzájomne sa vylučujúcich kategóriách, teda tak, ņe „normálny“ 

muņ nenesie ņiadne rysy ņenskosti a „normálna“ ņena potom zase ņiadne črty muņnosti.  

 Rodové stereotypy sú tieņ zjednoduńené pravidlá a predstavy o tom, ako sa majú muņi 

a ņeny správať a aké majú zaujímať roly v spoločenských inńtitúciách ako je manņelstvo 

a rodičovstvo, pričom sa neberie sa v úvahu individualita človeka, ņivotné situácie a kultúrne 

a sociálne podmienky. Predstavujú „typické“ vlastnosti, správanie, fyzické charakteristiky a i., 

ktoré vystihujú muņov alebo ņeny ako skupinu (Renzetti – Curran, 2003, Wyrobková, 2007). 

 Rodové stereotypy sú pomerne stabilné a to aj napriek dramatickým zmenám v ņenských 

rolách, ktoré sa odohrali v priebehu druhej polovice minulého storočia. Pohğad na spoločnosť 

cez rodové stereotypy zdieğajú prísluńníci ņenského aj muņského pohlavia. Skutočnosť je ale 

taká, ņe väčńina jedincov sa týmto univerzálne prijímaným pravidlám a zákonitostiam 

vymyká, pričom platí, ņe vo väčńine prípadov si odlińnosť ņiada istú pochybnosť a 

obozretnosť spoločnosti a priaznivo je na odlińnosti nahliadané výnimočne. Rodové 

stereotypy sú tak platné univerzálne, pretoņe sa predpokladá, ņe charakteristiky tvoriace 

rodový stereotyp zdieğajú vńetci prísluńníci ņenského či muņského pohlavia (Renzetti – 

Curran, 2005). 

 Stereotypné pozície rodových rolí neobmedzujú v sebarealizácií len ņeny, v dneńnej 

spoločnosti trpia nedostatkom osobnej slobody, ktorá pramení z rodových stereotypov tieņ 

muņi. Táto skutočnosť je zapríčinená pretrvávajúcimi konvenčnými predstavami o rolách 

muņov a ņien (Oakleyová, 2000). 

 Rodové postoje zdieğajú veğa podobností práve s rodovými stereotypmi. Pri rodových 

stereotypoch je podstatná kognitívna zloņka – deskripcia a generalizácia vlastností muņov 

a ņien a pri rodových postojoch ide o hodnotiace aspekty rodových kategórií a ideologické 

presvedčenia o rolách, právach a povinnostiach a správaní sa primeranom muņom a ņenám. 

Rodové postoje, na rozdiel od pevne udrņovaných rodových stereotypov sú vo väčńej miere 

flexibilné. (Deaux – Lafrance, 1998).  

 Reprezentácia vlastnej rodovej identity (rodová identita) predstavuje subjektívne poņatie 

muņskosti a ņenskosti, ktoré je veğmi variabilné a je v protiklade k rodovým stereotypom.  
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Predstavy o rodovo typických vlastnostiach 

Predstavy o rodovo typických vlastnostiach muņov a ņien sú dôleņitým prvkom rodovej 

socializácie. Tieto predstavy o „muņskosti“ a „ņenskosti“ môņu byť aj v rámci jednej kultúry 

rôznorodé. V nańej spoločnosti je muņskosť väčńinou spájaná s dominanciou, úspechom, 

ambíciami, a racionalitou, pričom je od muņov očakávaná sila, asertivita, elán a sebestačnosť. 

Naopak, ņenskosť v sebe zahŕņa také charakteristiky ako je pasivita, starostlivosť o druhých či 

otvorené vyjadrovanie emócií a je od nich často očakávaná interpersonálna senzitivita, 

skromnosť, sociabilita a milé správanie. Na druhej strane, je vńak negatívne vnímané ak sa 

muņi a ņeny správajú v protiklade s rodovými očakávaniami. Napr. ņeny, ktoré nejavia záujem 

o deti, nesprávajú sa milo alebo sa dokonca správajú arogantne či sa u nich objavuje 

kontrolujúce správanie, sú vnímané obzvláńť kriticky. U muņov je často kritizované, pokiağ 

nie sú dostatočne silní, sebestační alebo sú naopak dôverčiví či naivní. Vńetky tieto situácie sú 

okolím hodnotené ako poruńenie noriem (Prentice – Carranza, 2002, Smetáčková, 2007). 

 Ako „muņské vlastnosti“ sú chápané napr. finančné zaopatrenie, hlava rodiny, autorita 

v rodine, schopnosť samostatne sa rozhodovať, vodcovstvo a podnikavosť. Zatiağ čo medzi 

„ņenské role“ radíme najčastejńie emocionálnu podporu, schopnosť postarať sa o domácnosť, 

citlivosť k problémom druhých a starostlivosť o deti. Medzi ņenské fyzické atribúty patrí 

jemnosť, pôvab, elegancia, krehkosť, jemný hlas, dlhé vlasy. K muņským telesným 

charakteristikám patrí výńka, fúzy, sila, ńiroké ramená, svalnaté telo, statnosť, hlboký hlas a i. 

(Bútorová, 2008, Deaux – Lewis, 1984). 

 

Postavenie pracujúcich žien 

Od druhej polovice dvadsiateho storočia má Slovensko za sebou obdobie vysokého 

pracovného zapojenia ņien, ktoré bolo vyvolané najmä ekonomickou nevyhnutnosťou. 

Emancipačná politika socializmu, zaloņená nielen na emancipácii ņien, ale aj na ich začlenení 

do muņmi riadenej spoločnosti, priniesla so sebou určité výsledky vo vzdelanosti a moņnosti 

uplatnenia ņien. Na druhej strane, výsledkom takéhoto masívneho presunu ņien z domácností 

na pracovný trh v posledných desaťročiach, ktorý bol vyvolaný najmä ekonomickou 

nevyhnutnosťou, bolo predovńetkým dvojité zaťaņenie ņien. 

 Koncept dvojitej záťaţe ţien implicitne predpokladá, ņe primárnym miestom zaťaņenia ņien 

je súkromná sféra (starostlivosť o domácnosť a deti), a ņe toto zaťaņenie sa zvyńuje, ak ņena 

participuje na verejnej sfére. Na jednej strane tak stojí plné uplatnenie sa v práci, na druhej 

strane plné zaťaņenie domácimi prácami a starostlivosťou o deti. Aj napriek tomuto sa ale 

nedá očakávať, ņe by sa dnes uņ tretia generácia zamestnaných ņien vo väčńej miere vzdala 

práce. Nezodpovedá tomu predovńetkým ich vzdelanostná ńtruktúra a generačné skúsenosti, 

ale tieņ súčasná ekonomická situácia rodín a systém hodnotových orientácií jednotlivých 

profesijných skupín ņien, ako aj vńeobecné podceņovanie práce v domácnosti a koniec koncov 

aj nízky sociálny status nezamestnaných ņien. 

 Nutnosť kombinácie pracovného a rodinného ņivota sa v nańej spoločnosti objavuje od 

čias, kedy dońlo k relatívnemu oddeleniu oboch sfér, teda od doby kedy sa ekonomická 

produkcia oddelila od domácnosti. Oddelenie pracoviská a domácnosti prinieslo potrebu 

zladiť záväzky spojené na jednej strane s rodinným a na strane druhej s pracovným ņivotom, 

pretoņe zárobková činnosť začala vyņadovať dlhodobejńiu neprítomnosť pracovníka či 

pracovníčky v domácnosti a rodine. Táto nutnosť kombinovať prácu a rodinu sa od počiatku 

týkala muņov i ņien, aj keď kaņdého iným spôsobom a v súčasnosti predstavuje nutnosť 

zosúladiť pracovný a rodinný ņivota kaņdodennú realitu vńetkých pracujúcich ņien a muņov. 

Spôsoby, akými si muņi a ņeny organizujú svoj súkromný, partnerský a rodinný ņivot, 

nevyhnutne súvisia s vonkajńími podmienkami, ktoré sú dané vplyvom pracovného trhu, a 

následne spätne ovplyvņujú toto vonkajńie prostredie – previazanosť práce a rodiny je tak 

obojsmerná (Kříņková, 2005). 



254 

Cieľ a výskumné otázky 
 

Pri analýze údajov výskumu EVS
6
 sme sa, vychádzajúc z teoretických východísk, v prvom 

rade zamerali na identifikovanie niekoľkých typov rolí muža a ženy, ktoré zastávajú v rámci 

spoločnosti, a ktoré najčastejńie podliehajú rodovým stereotypom. Ako bolo spomínané 

v úvode, pracovali sme s dátami, ktoré mapovali roky 1991, 1999, 2008 a 2017, za účelom 

zistiť ako sa vo svojich názoroch na rodové roly líšia muži a ženy a či za 26 rokov nastali 

výraznejšie zmeny. Nesústredili sme sa pritom iba na dynamiku v názoroch v rámci kaņdého 

pohlavia osobitne, ale tieņ na to, či sa názory muņov a ņien počas skúmaného obdobia 

priblíņili, oddiali alebo zostali rozdielne.  

 

Cieľ výskumu 

Hlavným cieľom výskumu tak bolo pokúsiť sa preskúmať vývoj názorov muņov a ņien na ich 

rolu v spoločnosti. Ďalšími cieľmi bolo predovńetkým (1) zachytiť existenciu diverzity 

názorov muņov a ņien k pracovným a rodinným rolám oboch pohlaví, (2) zachytiť „mieru 

„tradičnosti“ v názoroch na zapojenie ņien do pracovného ņivota a dôsledky zamestnania ņeny 

na blaho rodiny a (3) preskúmať temporálny aspekt, to či a ako sa za 26 rokov, ktoré sú 

výskumne pokryté, názory muņov a ņien vyvíjali. 

 

Základné výskumné otázky 

1. Líńia sa názory muņov a ņien na ich rolu v spoločnosti? 

2. Podporujú tradičné delenie rodových rolí viac muņi alebo ņeny? 

3. Rastie alebo klesá podpora pre tradičné delenie rodových rolí? 

4. V ktorých oblastiach nastal za posledných 26 rokov najväčńí posun smerom k väčńej 

rodovej rovnosti?  

 

Analýza údajov 
 

Rola ženy: „matka“ 
Prvou rolou, ktorú podğa rodových stereotypov plnia ņeny v spoločnosti, a ktorá je v nańej 

spoločnosti stereotypne vnímaná ako pre ņeny prirodzená aņ ņiadúca je „rola matky“.  

 Ako vyplýva z grafu 1, od roku 1991 do roku 1999 vidieť výrazný pokles súhlasu so 

skutočnosťou, ņe ņena musí mať deti aby bol jej ņivot naplnený. Pri oboch pohlaviach, pri 

muņoch aj pri ņenách, je percentuálny pokles totoņný (27,5 p.b.). Na druhej strane, po tomto 

období výrazného poklesu nastáva od roku 1999 opätovný návrat k vyzdvihovaniu materskej 

roly.  

                                                           
6
 Výskum európskych hodnôt (European Values Study) je komparatívny výskum hodnotových orientácii, ktorý 

sa uskutočņuje v deväťročných cykloch, a ktorý sa zameriava na skúmanie hodnotových orientácií v Európe a na 

ich rôzne aspekty. V rámci Slovenska ide o bezmála 26 ročné skúmanie kontinuity a zmeny v hodnotách 

viaņucich sa k najdôleņitejńím oblastiam ğudského ņivota. Rola muņa a ņeny v spoločnosti je jednou z oblastí, 

ktorá sa vyskytla vo vńetkých vlnách výskumu, čo nám umoņņuje dôkladnú analýzu názorových posunov za 

dané obdobie. 
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Graf č. 1: 

 
 

 Okrem toho sa za posledných 26 rokov prehĝbil názorový rozdiel medzi muņmi a ņenami 

a v roku 2017 bol väčńí ako 10%, čo znamená, ņe pri ņenách percento tých, ktoré súhlasia 

priblíņil údajom z roku 1991. Táto skutočnosť je potvrdením prevládajúcich rodových 

stereotypov vo výchove, t. j. rodovej socializácie, kedy sú ņeny od útleho detstva vedené 

k tomu, ņe raz budú – a mali by byť, matkami. Taktieņ môņeme konńtatovať, ņe participácia 

ņien na pracovnom trhu je tak spoločensky vnímaná ako odklon od ich prirodzenej úlohy byť 

v prvom rade starostlivou matkou, manņelkou a ņenou v domácnosti. Na druhej strane môņe 

byť nárast súhlasu s týmto tvrdením akousi reflexiou spoločenskej dôleņitosti dieťaťa ako 

takého.  

 Starostlivosť o deti je tak aj naďalej v nańej spoločnosti vńeobecne vnímaná ako spôsob, 

ako dosiahnuť naplnený ņivot, s čím úzko súvisí pretrvávajúci „kult materstva“. Tento fakt 

nám potvrdzuje aj nárast spoločenského súhlasu s rozhodnutím ņeny mať dieťa aj bez stáleho 

partnera. Ide o postoj, ktorý počas 26-ročného obdobia preńiel zjavným vývojom – zazname-

nali sme kontinuálny pokles postojov, v ktorých ğudia túto voğbu ņeny neschvağovali (zo 43 

percent v  r. 1991, na 24 percent v r. 2017). Najväčńou zmenou, čo sa týka jednak 

percentuálneho nárastu, ale tieņ rozdielu medzi súhlasom a nesúhlasom, vńak preńli názory 

samotných ņien. Ich postoje sa zmenili smerom k väčńej akceptácii daného rozhodnutia. Právo 

ņeny mať dieťa bez ohğadu na okolnosti je tak v spoločnosti čím ďalej, tým viac 

reńpektované. 

 

Rola ženy: „žena v domácnosti“ 
Ďalńou rolou, ktorú zastávajú ņeny v spoločnosti, a ktorá podlieha spoločenským rodovým 

stereotypom, je rola „ţeny v domácnosti“. Starostlivosť o domácnosť, spolu so starostlivos-

ťou o deti je v spoločnosti vnímaná ako „ņenská doména“, ktorá je pre ņenu prirodzená. 

 Pohğad na graf 2 ukazuje, ņe od roku 1991 do roku 2008 postupne klesal súhlas s tým, ņe 

väčńina ņien chcem mať svoju domácnosť a deti, a to aj na úkor zamestnania a to aņ o jednu 
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tretinu v celospoločenskom priemere. Na druhej strane medzi rokmi 2008 a 2017 nastal 

opätovný nárast spoločenského súhlasu a tí, ktorí súhlasili s tým, že väčšina žien chce mať 

domácnosť a deti, tvorili takmer dve tretiny spoločnosti. Môņeme tieņ vidieť, ņe počas 

skúmaného obdobia o čosi viac vyjadrujú súhlas muņi, aj keď rozdiely medzi pohlaviami sú 

minimálne. Pozorujeme tu teda podobnú skutočnosť ako pri predchádzajúcej role ņeny a to 

opakovaný čiastočný návrat k presvedčeniu vyjadrujúcemu tradičný rodový stereotyp. 

Napriek tomuto návratu toto presvedčenie vńak zastávalo v roku 2017 stále o takmer 15 p.b. 

menej respondentov ako v roku 1991. 

 

Graf č. 2: 

 
 

 Pri interpretácii odpovedí respondentov je potrebné upozorniť na fakt, ņe otázka vo 

výskume je poloņená tak, ņe necieli konkrétne na respondenta a jeho presvedčenie (v prípade 

ņien nezisťuje konkrétne, či daná ņena chceme mať radńej ako zamestnanie domácnosť a deti), 

ale pýta sa na „ostatných“ – t. j. vyzýva k ńpekulácii o tom, čo chcú alebo nechcú druhé ņeny. 

Preto ide skôr otázku, ktorá svojou formuláciou odráņa tradičný rodový stereotyp – akúsi 

spoločenskú predstavu o tom, čo ņeny chcú vo vńeobecnosti a teda aj istú mieru stotoņnenia sa 

s týmto stereotypom. 

 

Rola ženy: „pracujúca matka“ 
Ņeny, ktoré v spoločnosti zastávajú obe roly – sú ako matkami, tak pracujúcimi ņenami, sú 

treťou spoločenskou rolou, na ktorú sme sa pri analýze údajov EVS zamerali. Rola ņeny, ako 

„pracujúcej matky“ je dnes tá, ktorú v spoločnosti zastáva väčńina ņien. Graf 3, ktorý 

odkazuje na moņnosť uspokojivého skĝbenia roly matky a roly pracujúcej, ukazuje súhlas 

s vyjadrením, ņe keď matka chodí do práce, deti trpia.  
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Graf č. 3: 

 
 

 Z hğadiska dynamiky vývoja názorov pozorujeme za posledných 26 rokov lineárny vývoj, 

kedy počet tých, ktorí súhlasia klesol takmer na polovicu. Tzn., ņe kým v roku 1991 súhlasila 

s tým, ņe uspokojivo skĝbiť pracovnú a materskú rolu nie je moņné takmer tretina spoločnosti 

(71,4%), v roku 2017 to bolo niečo málo viac ako tretina spoločnosti (36,7%). 

 Aj keď čo sa týka rozdielov medzi pohlaviami platí, ņe muņi sa predsa len o niečo viac 

stotoņņujú s tradičným stereotypom o nemoņnosti uspokojivo spojiť materskú a pracovnú 

rolu. 

 

Rola muža: „pracujúci muž“ 

V prípade, ņe je ņena tá, ktorá sa stará o domácnosť a deti, musí muņ byť ten, ktorý ich 

zabezpečí, a teda ten ktorý pracuje. Podğa rodových stereotypov sú súčasťou „muņskosti“ 

predovńetkým vlastnosti ako je finančné zaopatrenie, autorita v rodine schopnosť a snaha 

dosahovať kariérny postup. Takéto chápanie typicky „muņských vlastností“ sa premieta do 

roly, „pracujúceho muţa“, ktorú muņi v rámci spoločnosti najčastejńie zastávali a naďalej 

zastávajú. 
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Graf č. 4: 

 
 

 Väčńie právo muņov na prácu, resp. súhlas s ich uprednostnením pred ņenami ak je 

v spoločnosti nedostatok pracovných miest, preńiel za skúmané obdobie 26 rokov 

dynamickými zmenami. Ako vyplýva z grafu 4 v roku 1991 s takýmto uprednostnením 

súhlasila viac ako polovica spoločnosti, bez ohğadu na pohlavie. Následne medzi rokmi 1991 

a 1999 pozorujeme veğký pokles súhlasu, a to najmä u ņien. Celospoločensky sa podiel tých, 

ktorí by v otázke práce uprednostnili muņa pred ņenou zníņil o viac ako polovicu, pri ņenách 

klesol počet takmer o dve tretiny. Avńak od roku 1999 môņeme vidieť opätovný nárast 

súhlasu, ale to predovńetkým pri ņenách, a nakoniec v roku 2017 sa opäť zvyńuje počet tých, 

ktorý prisudzujú muņovi väčńie právo na prácu ako ņene. Najvýraznejńí súhlas vyjadrujú 

práve muņi, kedy je súhlasiacich muņov viac takmer o 12%. 

 Otázka kto, či muņ alebo ņena, má väčńie právo sa zamestnať v prípade, ņe pracovných 

miest je nedostatok nereflektuje iba tradičný rodový stereotyp, podğa ktorého je muņ ten ktorý 

zarába a pracuje a ņena tá, ktorá je v domácnosti, ale reflektuje tieņ vývoj zamestnanosti 

a nezamestnanosti v spoločnosti. Zistená dynamika a meniace sa názory tak môņu súvisieť 

s vývojom pracovného trhu. 

 

Rola muža a ženy: „finančné zabezpečenie“ 
Rodový stereotyp, podğa ktorého sú muņská a ņenská rola v rodine striktne rozdelené sme 

v príspevku spomínali uņ viackrát. Odvolávajúc sa na existenciu rodovej socializácie, ktorá 

pripravuje dievčatá primárne na rolu matky a ņeny v domácnosti a chlapcov predovńetkým na 

rolu pracujúcich muņov, nás zaujímalo ako to je v reálnom ņivote. 
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Graf č. 5: 

 
 

Graf č. 6: 

 
 

 Výskum EVS aņ do roku 2008 pracoval s otázkou, ktorá hovorila, ņe k finančnému 

zabezpečeniu rodiny majú prispievať obaja partneri (graf 5). Ak bola otázka kladená týmto 

spôsobom, odpovede na ņu boli jednoznačné. Aj muņi, aj ņeny zhodne vyjadrili súhlas s týmto 

tvrdením, pričom od roku 1991 do roku 2008 sa tento súhlas zvyńoval. V roku 2017, uņ vyńńie 

uvedená otázka v dotazníku absentovala a nahradila ju otázka zisťujúca súhlas s výrokom, ņe 

muņ ma zarábať peniaze a ņena sa má starať o rodinu (graf 6). Takáto zmena formulácie 

otázky v porovnaní s prvou otázkou viedla k veğkým rozdielom v odpovediach. Súhlas s 

tvrdením podporujúcim tradičný rodový stereotyp vyjadrila presná polovica spoločnosti 

(50%), pričom ale medzi muņmi a ņenami bol rozdiel – súhlasiacich muņov bolo o jednu 

ńtvrtinu viac ako ņien. 

 Táto zmena v znení otázok nám iba potvrdila existenciu rodových stereotypov, ale tieņ ich 

nesúlad s preņívanou skutočnosťou a neschopnosť reflektovať realitu pravdivo. 

 Prvá otázka pracovala so spoločenskou realitou, v ktorej platí, ņe väčńina ņien na 

Slovensku je zamestnaná na plný pracovný úväzok. Jedným z dôvodov zamestnanosti ņien je 

fakt, ņe z jedného príjmu by priemerná slovenská rodina vyņila iba veğmi ťaņko, čo znamená, 
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ņe dva príjmy v rodine sú potrebné pre udrņanie prijateğnej ņivotnej úrovne. Takto poloņená 

otázka a odpovede sú tak akýmsi odrazom skutočnosti existencie dvojpríjmového modelu, 

podğa ktorého funguje väčńina slovenských domácností. Model dvojpríjmovej rodiny sa v 

slovenskej spoločnosti ustálil aj vďaka väčńinovému stotoņneniu sa ņien s rolou (spolu) 

ņiviteliek rodín. Na druhej strane znenie otázky, tak ako bola poloņená v roku 2017 je 

ukáņkou spoločenských stereotypov vo vnímaní rolí muņa a ņeny. Ide o myslenie, resp. 

názory, ktoré v mnohom znevýhodņujú ņeny, pretoņe im prináńajú dvojité zaťaņenie, kedy má 

ņena dva pracovné „úväzky“: jeden v domácnosti pri deťoch a druhý v práci. Pojem vyjadruje 

skutočnosť, ņe ņeny sú plne zamestnanými na poli trhu práce, a zároveņ vykonávajú neplatenú 

prácu v domácnosti ako partnerky, manņelky, matky. 

 

Rola muža a ženy: „práca v domácnosti“ 
Práca v domácnosti je charakteristická tým, ņe aj keď ide o časovo náročnú a plnohodnotnú 

prácu, nevykonáva sa za mzdu, čím jej v porovnaní s platenou prácou patrí podradnejńie 

miesto. Postoje k değbe práci v domácnosti si nesieme z vlastných rodín, v ktorých sme 

vyrastali a vstrebávali schémy delenia rodových rolí a často je o nej uvaņované (muņmi aj 

ņenami) práve ako o povinnosti ņeny. Takéto uvaņovanie je výsledkom rodových stereotypov, 

podğa ktorých je rola ņeny vymedzená v prvom rade v domácnosti, kde sa má starať o deti 

a vykonávať domáce práce.  

 

Graf č. 7: 

 
 

 Aj keď muņi uznávajú zastupiteğnosť rolí v starostlivosti o deti a domácnosť, z výskumov 

zameraných na değbu rodových rolí (napr. ISSP „Rodina a meniaca sa rodové roly“) 

v reálnom ņivote sa tak často nesprávajú a değba práce sa v súčasnej rodine pribliņuje skôr 

k tradičnému rodinnému modelu ako k modelu modernej domácnosti. 
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 Pri pohğade na graf 7, ktorý ukazuje percento tých, pre ktorých je rozdelenie domácich 

prác v rámci manņelstva veğmi dôleņité, môņeme pri rokoch 1991 a 2017 vidieť relatívne 

vysoké čísla tých, ktorí sú za delenie domácich prác. 

 Vzhğadom na odlińnú formuláciu otázky v skúmaných rokoch nedokáņeme porovnávať 

zmenu v čase
7
 Môņeme vńak konńtatovať, ņe pokiağ sa ğudí pýtame iba na delenie domácich 

prác (1991 a 2017) vyjadrujú oveğa väčńí súhlas a dôleņitosť takéhoto delenia, ako keď sa ich 

pýtame na rovnaké delenie domácich prác (1999 a 2008). 

 

Dôležitosť veku a vzdelania 

Vek a vzdelanie zohrávajú významnejńiu úlohu iba pri niektorých aspektoch rodových rol 

muņa a ņeny. Čo sa týka veku, tak najväčńia podpora tradičných rodových stereotypov je 

viditeğná u najstarńej generácie respondentov vo veku 65 rokov a viac. Naopak, najväčńí 

odklon od tradičných rodových stereotypov je viditeğný pri vekovej kategórii 35 aņ 44 rokov. 

Najviac je tento rozdiel vo výńke veku viditeğný pri názoroch kladúcich materstvo na prvú 

priečku v ņivote ņeny. Pri vzdelaní môņeme skonńtatovať, ņe s rastúcou úrovņou vzdelania sa 

vytrácajú tradičné rodové stereotypy ohğadom muņskej a ņenskej roly, pričom najviac je 

rozdiel vo výńke dosiahnutého vzdelania viditeğný pri otázkach skĝbenia pracovného 

a rodinného ņivota ņeny, kde si takmer tri ńtvrtiny vysokońkolsky vzdelaných ğudí myslí, ņe 

deti ani rodinný ņivot nijako neutrpia ak bude matka pracovať. 

 Vo vńeobecnosti tak platí, ņe ğudia s vyńńím vzdelaním vyjadrujú menńí súhlas s 

uvedenými výrokmi, oproti ğuďom s niņńím vzdelaním. Opačný vzťah môņeme spozorovať 

medzi vekom a súhlasom – s rastúcim vekom rastie aj miera súhlasu s jednotlivými výrokmi. 

Najkonzervatívnejńie názory sa vyskytujú v skupine ğudí starńích ako 65 rokov. Môņeme tak 

skonńtatovať, ņe starńí ğudia, ğudia s niņńím vzdelaním a muņi do väčńej miery súhlasia 

s tradičným rozdelením rodových rol ako ņeny, mladńí ğudia a ğudia s vyńńím vzdelaním. 

 

Záver 

 

Tradičná predstava o úlohe muņov a ņien v spoločnosti je odrazom rodových stereotypov 

o schopnostiach a predpokladoch oboch pohlaví, ktoré sú v spoločnosti zauņívané od čias 

vzniku tzv. nukleárnej rodiny. Ide o vņité predstavy o funkčnom rozdelení úloh muņa a ņeny 

pri zaisťovaní materiálnych a emocionálnych potrieb, ktoré sú spojené s týmto modelom 

rodiny. 

 Na základe výskumov EVS sme sa v nańej práci zamerali na zmeny v rodových 

stereotypoch v období 1991 – 2017. Po páde reņimu v roku 1989 sa novo budovaná 

spoločnosť zaoberala okrem iného aj ņenskú otázkou. Začali sa vyslovovať závery, ņe po 

novembri 1989 dońlo u nás k návratu k tradičnému rodovému stereotypu – k návratu 

tradičného chápania roly muņa a ņeny v rámci spoločnosti. Nańa analýza vývoja po roku 1991 

potvrdzuje neustále pretrvávanie tradičných stereotypných predstáv v slovenskej spoločnosti 

o funkčnom rozdelení rodových úloh, pričom platí, ņe signifikantne menej ņien spochybņuje 

schopnosť ņien udrņať harmóniu v rodine aj popri zamestnaní a väčńie právo muņov na prácu, 

ako muņov. 

 Za posledných 26 rokov sa niektoré názory týkajúce sa rozdelenia rodových rol muņov a 

ņien značne posunuli smerom k väčńej rodovej rovnosti. Najvýraznejńí posun sme spozorovali 

pri postojoch k schopnosti ņeny zladiť prácu s výchovou detí a pri názoroch týkajúcich sa 

schvağovania rozhodnutia ņeny vychovávať dieťa stáleho partnera. V oboch prípadoch sa 

ukázal trend smerujúci k väčńej rodovej rovnosti. V priebehu 26 rokov veğmi výrazne klesol 

súhlas spoločnosti s tým, ņe ak ņena chodí do práce, deti jej trpia (zo 72 percent v r.1991, na 

                                                           
7
 Presné znenie moņností: değba práce v domácnosti (1991); rovnaké rozdelenie kaņdodenných povinností 

(1999); rovnaké rozdelenie domácich prác (2008); rozdelenie domácich prác (2017). 
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37 percent v r.2017). Podobne sme pri postoji k rozhodnutiu ņeny byť slobodnou matkou, 

zaznamenali trend poklesu spoločenského nesúhlasu, kedy sa zníņil počet vyjadrujúcich 

nesúhlas takmer o polovicu (z 43 percent v r.1991, na 24 percent v r.2017). Dôleņitým 

zistením v porovnávaní naprieč časom je skutočnosť, ņe významne vzrastá spoločenský 

súhlas s tvrdením, ņe zamestnanie je dobrá vec, ale väčńina ņien chce aj tak mať svoju 

domácnosť a deti. Pozorujeme tak opätovný návrat k vyzdvihovaniu materskej roly ţeny, 

ako aj k „materskému mýtu“, ktorý glorifikoval túto roly ţeny byť v prvom rade 

matkou. 

 Aj navzdory dlhodobej a expanzívnej participácii slovenských ņien na trhu práce moņno 

konńtatovať, ņe medzi názormi celej polovice slovenských muņov a ņien pretrváva ako 

ideálna práve tradičná (konzervatívna) predstava o usporiadaní rodových rolí, podğa ktorej sa 

má o finančné zabezpečenie rodiny postarať predovńetkým muņ a hlavnú zodpovednosť za 

starostlivosť o deti a domácnosť má niesť ņena. Ide o predstavu, ktorá sa následne premieta aj 

do reálneho usporiadania rodových rolí v SR, kedy ņena preberá úplnú väčńinu starostlivosti o 

deti a domácnosť a muņ zasa spravidla prináńa do rodiny vyńńí zárobok neņ ņena. 

 Na druhej strane, pretrvávajúci postoj spoločnosti, ţe ţena by sa v prvom rade mala 

starať o rodinu, sa nám dostáva do rozporu s tým, ţe takmer dve tretiny verejnosti 

nesúhlasia s tvrdeniami, ţe ako deti, tak aj celkový rodinný ţivot trpia, ak matka chodí 

do práce. Ak sa má ţena v prvom rade starať o rodinu, pričom fakt, ţe jej zamestnanie 

nepôsobí v danej situácii negatívne, je takáto skutočnosť v priamom protirečení k 

stereotypným tvrdeniam o neschopnosti ţien zladiť prácu s materstvom. 

 Paternalistický prístup socialistického ńtátu a emancipácia ņeny ako súčasť vtedajńej 

ideológie spôsobil na jednej strane to, ņe ņena bola naozaj preťaņená svojim dvojitým 

zaťaņením, ale na strane druhej vychoval ņenu, ktorá sa necíti byť plne závislou od muņa. Ani 

dlhodobá intenzívna participácia ņien na trhu práce, ani sociálna politika nańej krajiny 

nepriniesla komplexnú zmenu v názoroch obyvateğov na charakter a rozdelenie muņských a 

ņenských rolí, ani na ich dôveru v moņnosti harmonizácie pracovných a rodinných povinností 

v ņivote ņeny. Na záver tak môņeme konńtatovať, ņe slovenská spoločnosť tradičné poņatie 

muņskej a ņenské roly nikdy neopustila.  
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